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  : داروسازيمرکز /دانشکده

  کنترل غذا و داروگروه آموزشی: 

  Course Plan دورهدرس طرح 

  مشخصات فراگیران  مشخصات درس

  داروسازي مرکز آموزشی درمانی: /دانشکده  (عملی)  کنترل فیزیکوشیمیایی داروها عنوان واحد درسی:

  داروسازي رشته تحصیلی:  عملی واحد درسی: نوع

  دکتري عمومی مطقع تحصیلی:  کارورزي:  کارآموزي:  1 عملی:   ظري:ن  تعداد واحد

  سایر  کارورز  کارآموز  ترم تحصیلی  کارورزي:  کارآموزي:  34عملی:  نظري:       تعداد ساعت

شیمی تجزیه نظري و عملی، روش هاي آنالیز پیشنیاز:   89 کد درس:
عملی،  2، روشهاي آنالیز دستگاهی 2و 1دستگاهی نظري 

  نظري و عملی،  4تا1یوتیکس فارماس

پیش نیاز و یا همزمان: کنترل فیزیکوشیمیایی داروها 
  نظري

        نهم

  سایر:  سایر:

  مشخصات مسؤل درس

  داروسازي رشته تحصیلی:  دکتر آزاده غفاري نام و نام خانوادگی:

  استادیار رتبه علمی:  فارماسیوتیکس PhD مقطع تحصیلی:

 aghaffari@zums.ac.ir لکترونیک:پست ا  33473635  تماس: شماره

    دانشکده داروسازي، دانشگاه علوم پزشکی زنجانمحل کار:
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   :)ان(مدرسنام و نام خانوادگی مدرس

  بازنگري بر اساس نیاز جامعه:  :تاریخ تدوین طرح درس  نحوه برگزاري دوره:

  شماره جلسات بازنگري شده:  تاریخ     ترکیبی  مجازي  حضوري

      10/11/99      

  اهداف آموزشی

   هدف کلی:

 آشنایی دانشجو با: 

 ناخالصی ها و روش هاي مختلف تستهاي کنترل فیزیکوشیمیایی داروها جهت تعیین مقدار ماده موثره 
 
 :(رفتاري) قادر باشند: )ان(، انتظار می رود فراگیربرنامه آموزشی در پایان اهداف اختصاصی  

 :حیطه شناختی 

 کنده را به درستی بیان گااصول ایمنی کار در آزمایش 
  دهد. توضیحآزمون ماهیت، قدرت و خلوص براي قرص آسپرین را 
  دهد. شرحآزمون ماهیت، قدرت و خلوص براي ماده موثره آسپرین را 
 دهد. ي ماده موثره سالیسیلیک اسید را توضیحآزمون ماهیت، قدرت و خلوص برا 
 کند بیاند را آزمون ماهیت، قدرت و خلوص براي قرص اسکوربیک اسی. 
  دهد. خلوص براي کپسول ایندومتاسین را شرحآزمون ماهیت، قدرت و 
  بیان کندآزمون ماهیت، قدرت و خلوص براي شیاف ایندومتاسین را. 
 دهد. توضیحنمکی را -آزمون ماهیت، قدرت و خلوص براي محلول تزریقی قندي 
 ستفاده از دستگاه معتبرسازي روش آنالیز یک پودر ماده اولیه دارویی را با اUV دهدتوضیح ر اسپکتروفوتومت 
  دهد. شرحمیلی گرم را  100و  15آزمون یکنواختی محتوا براي قرص هاي فنوباربیتال 
  
 :حیطه عاطفی  

   
 :حیطه روانی حرکتی 
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 اصول ایمنی کار در آزمایشگاه را به درستی اجرا کند 
 .آزمون ماهیت، قدرت و خلوص براي قرص آسپرین را انجام دهد 
 .آزمون ماهیت، قدرت و خلوص براي ماده موثره آسپرین را انجام دهد 
 .آزمون ماهیت، قدرت و خلوص براي ماده موثره سالیسیلیک اسید را انجام دهد 
 .آزمون ماهیت، قدرت و خلوص براي قرص اسکوربیک اسید را انجام دهد 
 .آزمون ماهیت، قدرت و خلوص براي کپسول ایندومتاسین را انجام دهد 
 .آزمون ماهیت، قدرت و خلوص براي شیاف ایندومتاسین را انجام دهد 
 نمکی را انجام دهد.-آزمون ماهیت، قدرت و خلوص براي محلول تزریقی قندي 
  معتبرسازي روش آنالیز یک پودر ماده اولیه دارویی را با استفاده از دستگاهUV ر انجام دهداسپکتروفوتومت 
 میلی گرم را انجام دهد. 100و  15ص هاي فنوباربیتال آزمون یکنواختی محتوا براي قر 
   

  روش هاي تدریس:

                                                                                                                         روهیبحث گ                                                                                                                                                                        پرسش و پاسخ                                                                                                                                                                                                                               سخنرانی

شبیه  بیمار                                                                                                       کارگاه آموزشی                                                                                                                 نمایش عملی                                                                                                                                                                                                                        ایفاي نقش                                               

                                   Bedside teaching                                                                                             سازي شده            

     سایر( بنویسید):      

  مواد و وسایل آموزشی:

  

  تجارب یادگیري (حین تدریس):

  

  تکالیف یادگیري( بعد تدریس):

  نوشتن گزارش کار پس از پایان هر جلسه با توجه به نتایج به دست آمده از کالس عملی
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  ضوابط آموزشی و سیاست هاي مدرس

 تجلسار طرح سوال د مطالعه مطالب بارگذاري شده به صورت مجازي، ، شرکت فعال و پویا در کالسنتظارات: ا ،
رائه استاد، اتعیین شده، پاسخ به سوالهاي مطرح شده از جلسات قبل توسط  گزارش کارانجام به موقع و مناسب 

اشد. باشته د، در پرسش و پاسخ هاي هر جلسه از کالس حضور فعال یفیت تدریسانتقاد و پیشنهاد جهت ارتقاء ک
تاد و سط اس.عالوه بر مطالب ارائه شده در کالس نسبت به تهیه منابع آموزشی معرفی شده به صورت مجازي تو

 مطالعه مباحث مربوطه مبادرت کند.

  

  : مجازها

   محدودیتها:

  هی/بالینی/عرصه):هاي ایمنی (دروس عملی/آزمایشگاتوصیه

  

  فهرست منابع درسی:

  
  

   

 روش ارزیابی:

  مشاهده عملکرد
  (چک لیست) 

  مصاحبه 
  ( شفاهی)

  آزمون کتبی

- --  - --  
 عینی  تشریحی  

 گستردهصحیح / غلط  جورکردنی  چند گزینه اي  کوته پاسخ  
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  پاسخ

  

   نمره): 20بارم بندي نمره ( از 
  ...... می باشد).، برابر 20( نمره قبولی از    

پرسش و پاسخ در هر قسمت و 
  نمره 2 :پروژه انجام 

 8 :و نوشتن گزارش کار انجام تکالیف
  نمره

  نمره 8 امتحان پایان ترم:

    - امتحان میان ترم:  - کوئیز:

  ( نمره)2حضور به موقع در کالس و نظم در حین انجام آزمایشها  :موارد سایر
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  گروه) 3(در  :جدول زمانی ارائه برنامه

شماره 
  جلسه

روش 
  ارائه

  تاریخ
  ارائه 

ساعت 
  ارائه 

مکان 
مدرس   عنوان جلسه   ارائه

  (مدرسان) 
  9/7/1401شنبه  حضوري  1

  9/7/1401شنبه
  10/7/1401 یکشنبه

8-10  
10-12  
10-12  

  
 دکتر آزاده غفاري  آزمونهاي ماهیت، خلوص و قدرت براي پودر اسید سالیسیک

  16/7/1401 شنبه  حضوري  2
  16/7/1401 شنبه

  17/7/1401 یکشنبه

8-10  
10-12  
10-12  

 
 دکتر آزاده غفاري آزمونهاي ماهیت، خلوص و قدرت براي قرص آسپرین

  23/7/1401 شنبه  حضوري  3

  23/7/1401شنبه

  24/7/1401 یکشنبه

8-10  
  

10-12  
  

10-12  

 

 دکتر آزاده غفاري آزمونهاي ماهیت و تعیین مقدار قرص اسکوربیک اسید

یحضور  4   7/8/1401 شنبه 
  7/8/1401 شنبه

  8/8/1401 یکشنبه

8-10  
10-12  
10-12  

 
ایندومتاسین و شیاف آزمونهاي ماهیت و تعیین مقدار کپسول  دکتر آزاده غفاري 

یحضور  5   14/8/1401شنبه 

  14/8/1401شنبه

  15/8/1401 یکشنبه

8-10  
10-12  

  
10-12  

 

نمکی- آزمونهاي کنترل فیزیکوشیمیایی سرم قندي  دکتر آزاده غفاري 

یحضور  6   21/8/1401 شنبه 

  21/8/1401 شنبه

  22/8/1401 یکشنبه

8-10  
10-12  

  
10-12  

آزمونهاي ماهیت، خلوص و قدرت براي سوسپانسیون  
 آلومینیوم و منیزیوم

 دکتر آزاده غفاري

یحضور  7   28/8/1401 شنبه 
  28/8/1401 شنبه

  29/8/1401 یکشنبه

8-10  
10-12  
10-12  

uniformity of dosage units آزمون هاي   بر روي قرص هاي  
میلی گرم 001و  15فنوباربیتال   

 دکتر آزاده غفاري

یحضور  8   5/9/1401 شنبه 
  5/9/1401 شنبه

8-10  
10-12  

 دکتر آزاده غفاري مرور جلسات و رفع اشکال  
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  12-10  6/9/1401 یکشنبه

          تاریخ امتحان پایان ترم:   -  تاریخ امتحان میان ترم:  

 


