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  داروسازی:  دانشکده

  فارماسیوتیکس گروه آموزشی: 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 داروسازی مرکز آموزشی درمانی: /دانشکده 1گروه  3 عملیفارماسیوتیکس  عنوان واحد درسی:

 داروسازی رشته تحصیلی: عملی واحد درسی: نوع

 دکتری حرفه ای مطقع تحصیلی: کارورزی: کارآموزی: 1عملی:  نظری: تعداد واحد

 سایر کارورز کارآموز ترم تحصیلی کارورزی: کارآموزی: 34عملی:  نظری:        تعداد ساعت

    6 پیشنیاز:    د درس:ک

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 فارماسیوتیکس رشته تحصیلی: فرامرز دوبختی نام و نام خانوادگی:

 یاردانش رتبه علمی: PhDدکتری تخصصی  مقطع تحصیلی:

 fdobakhti@zums.ac.ir  پست الکترونیک: 329داخلی  02433473635 تماس: شماره

 گروه فارماسیوتیکس ،دانشکده داروسازی  دانشگاه علوم پزشکی زنجان، محل کار:

 نرگس فروزیدهدکتر دکتر فرامرز دوبختی،   :(ان)مدرسنام و نام خانوادگی مدرس

 بازنگری بر اساس نیاز جامعه: :تاریخ تدوین طرح درس نحوه برگزاری دوره:

 شده:شماره جلسات بازنگری  تاریخ   ترکیبی مجازی حضوری

   1/6/1401 00/00/1401  
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 اهداف آموزشی

  هدف کلی:

 و محلول هاي تزريقي ، فراورده هاي چشمي، گوشي، بينيآشنايي دانشجويان با سيستم هاي داروسازي به شكل محلول، سوسپانسيون، امولسيون  

 :)قادر باشند: (ان)، انتظار مي رود فراگيربرنامه آموزشي در پايان اهداف اختصاصی )رفتاری 

 :حیطه شناختی 

 را بداند  اصول كار در آزمايشگاه 

 فراورده هاي دارويي را بداند طرز بسته بندي و برچسب زني 

 را بداند مايعلف فرموالسيون فراورده هاي تروشهاي مخ 

 را بداند چشمي، گوشي وبينيلف فرموالسيون فراورده هاي تروشهاي مخ 

  آشنا شود فراوردههاي تزريقيروشهاي استريل كردن انواع با 

 :حیطه عاطفی 

  عالقه مند شود مایعاتبه مباحث مربوط به پیش فرموالسیون، عملیات داروسازی و 

 با طرح سوال و همچنین جوابگویی به سواالت مطروحه در کالس مشارکت فعال نماید 

  مطالعه نماید.به مطالعه منابع اصلی و کمکی این درس عالقه مند شده و آنها را تهیه و 

  صنعت داروسازی عالقه مند گردد. مایعاتبه فعالیت در بخش 

 :حیطه روانی حرکتی 

 را تهيه كند شربت شكل دارويي 

 را تهيه كند الكزير دارويي شكل 

  را تهيه كند سوسپانسيونشكل دارويي 

  را تهيه كند امولسيونشكل دارويي 

 بدست آمده باشد پرزرو كردن فراوردههاي مايعادر به انجام ق 

 قطره چشمي را تهيه كند دارويي شكل 

 بدست آمده باشد ايزوتون كردن فراوردههاي چشميادر به انجام ق 

 تزريقي را تهيه كند دارويي شكل 

 بدست آمده باشد تزريقيايزوتون كردن فراوردههاي ادر به انجام ق 
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 روش های تدریس:

 نقش ایفای                                                              بحث گروهی                                            پرسش و پاسخ                                                              سخنرانی

                                  Bedside teaching                                      شبیه سازی شده             بیمار                            کارگاه آموزشی                                         نمایش عملی    

    سایر) بنویسید(:                

 مواد و وسایل آموزشی:

 فیلم های آموزشی،  تجهیزات آزمایشگاهی، وایت بورد،

 تجارب یادگیری )حین تدریس(:

 كار با وسايل و تجهيزات آزمايشگاهي، تهيه فرموالسيون هاي مورد نظر، انجام تستهاي مربوطه

 تکالیف یادگیری) بعد تدریس(:

 تهيه گزارش كار و/يا تكميل كاربرگ هاي مربوطه، پاسخ به سواالت مطروحه و تفسير نتايج به دست آمده از آزمايشات

 آموزشی و سیاست های مدرسضوابط 

طرح سؤال و ابهامات مرتبط با آموزش،  ،يدر مباحث آموزش ايشركت فعال و پو ،يحضور به موقع و كامل در محل برنامه آموزشانتظارات: 

 سيتدر تيفيجهت ارتقاء ك شنهاديانتقاد و پ ۀشده، ارائ نييتع يآموزش فيانجام به موقع و مناسب تكال

 و عكس از مراحل آزمايشتهيه فيلم : مجازها

صحبت با موبايل، چک خروج از آزمايشگاه بدون كسب اجازه، خوردن و آشاميدن در آزمايشگاه، حضور بدون روپوش سفيد،  محدودیتها:

 ، روپوش سفيد با دكمه هاي بازدرس حاضر از غير يكردن موبايل، مطالعه مطالب

 (:بالینی/عرصه/آزمایشگاهی/عملیهای ایمنی )دروس توصیه

 دياز محل قرارگيري و نحوه استفاده از وسايل ايمني آزمايشگاه مطلع باش 
 انگاري در آزمايشگاه ممنوع استهرگونه شوخي و سهل. 
 د، استفاده نكنيديسعي كنيد از دستگاهي كه كامال با طرز كار آن آشنا نيست. 
 برخوردار بود هنگام انجام آزمايشات بايد ضمن هوشياري كامل از دقت كافي. 
 باشدخوردن، آشاميدن، جويدن آدامس و در آزمايشگاه ممنوع مي. 
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 شود تا ضمن جلوگيري از شكستن ظروف و ريختن فضاي آزمايشگاه بايد همواره تميز و بدون درهم ريختگي باشد. اين امر باعث مي

 .ودمواد شيميايي، از تماس شخصي و تماس غير ضروري با مواد شيميايي جلوگيري ش
 هايي كه حداقل تماس با مواد را اند بايد در اولين فرصت با استفاده از روشكليه مواد شيميايي كه ضمن كار در محل ريخته يا جمع شده

 .كنند، كامال پاك گردندايجاد مي

 فهرست منابع درسی:

 

 Pharmaceutics Aulton  

 Introduction to Pharmaceutical Dosage forms & Drug Delivery Systems (Ansel) 

 Remington’s Pharmaceutical Sciences 

 Encyclopedia of Pharmaceutical Technology 
 The Theory & Practice of Industrial Pharmacy Lachmann 

 روش ارزیابی:

 مشاهده عملکرد

 )چک لیست( 

 مصاحبه 

 ) شفاهی(
 آزمون کتبی

   

 عینی تشریحی

گسترده 

 پاسخ

 

 کوته پاسخ

 

 چند گزینه ای

 

 جورکردنی

 

 صحیح / غلط

 

  نمره(: 20بارم بندی نمره ) از 

 .... می باشد(.10، برابر ..20) نمره قبولی از    

به ازاي حضور و غیاب کالسی: 

از نمره 5/0و هر تاخير 1هر غيبت 

 كسر مي شود 

 نمره %20: و پروژه عملی انجام تکالیف نمره %80مشارکت کالسی:

 برگزار نخواهد شد امتحان پایان ترم: برگزار نخواهد شد امتحان میان ترم:  کوئیز:

 :موارد سایر
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 :جدول زمانی ارائه برنامه

شماره 

 جلسه

روش 

 ارائه

 تاریخ

 ارائه 

 روز

 ارائه 

ساعت 

 ارائه 
 مدرس )مدرسان(  عنوان جلسه  مکان ارائه

1  20/۷/1401 شنبهچهار   01-8 آزمايشگاه  

 فارماسيوتيكس
 دكتر دوبختي شربت سازي

2  ۷2/۷/1401 8-01 چهارشنبه  آزمايشگاه  

 فارماسيوتيكس
 دكتر دوبختي شربت سازي

3  4/8/1401 8-01 چهارشنبه  آزمايشگاه  

 فارماسيوتيكس
 دكتر دوبختي تهيه الكسير

4  11/8/1401 8-01 چهارشنبه  آزمايشگاه  

 فارماسيوتيكس
 دكتر دوبختي تهيه الكسير

5  81/8/1401 8-01 چهارشنبه  آزمايشگاه  

 فارماسيوتيكس
 دكتر دوبختي سوسپانسيون سازي

6  25/8/1401 8-01 چهارشنبه  آزمايشگاه  

 فارماسيوتيكس
 دكتر دوبختي سوسپانسيون سازي

۷  2/9/1401 8-01 چهارشنبه  آزمايشگاه  

 فارماسيوتيكس
 دكتر دوبختي محلول چشمي

8  9/9/1401 8-01 چهارشنبه  آزمايشگاه  

 فارماسيوتيكس
 دكتر دوبختي محلول چشمي

9  61/9/1401 8-01 چهارشنبه  آزمايشگاه  

 فارماسيوتيكس
 دكتر فروزيده انواع امولسيون خشک و مرطوب

10  23/9/1401 8-01 چهارشنبه  آزمايشگاه  

 فارماسيوتيكس
 دكتر فروزيده انواع امولسيون خشک و مرطوب

11  30/9/1401 8-01 چهارشنبه  آزمايشگاه  

 فارماسيوتيكس
 دكتر فروزيده لوسيون

12  ۷/10/1401 8-01 چهارشنبه  آزمايشگاه  

 فارماسيوتيكس
 دكتر دوبختي آمپول سازي

13  14/10/1401 8-01 چهارشنبه  آزمايشگاه  

 فارماسيوتيكس
 دكتر دوبختي آمپول سازي

14   
 متعاقباَ اعالم خواهد شد

داروسازيبازديد از كارخانه    دكتر دوبختي 

فروزيدهدكتر  بازديد از كارخانه داروسازي    15  
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