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 ..................................داروسازی...مرکز /دانشکده

 .....................................................شیمی داروییگروه آموزشی: ..

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 ازیداروسمرکز آموزشی درمانی: /دانشکده شیمی عمومی عنوان واحد درسی:

 داروسازیرشته تحصیلی: عملی واحد درسی: نوع

 دکترای حرفه ایمطقع تحصیلی: کارورزی: کارآموزی: عملی: 1نظری: تعداد واحد

 سایر کارورز کارآموز ترم تحصیلی کارورزی: کارآموزی: عملی: 18نظری:        تعداد ساعت

     پیشنیاز:   کد درس:

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 شیمی دارویی رشته تحصیلی: کبری رستمی زاده ام و نام خانوادگی:ن

 استاد رتبه علمی: دکتری تخصصی مقطع تحصیلی:

 09128419240تماس: شماره
پست 

 rostamizadeh@zums.ac.irالکترونیک:

 دانشکده داروسازی   محل کار:

 سمیه صدیقیاندکتر  :(ان)مدرسنام و نام خانوادگی مدرس

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

 شماره جلسات بازنگری شده: تاریخ  22/5/97 ترکیبی مجازی حضوری
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    00/00/1497  

 اهداف آموزشی

  :هدف کلی

 

 شیمیاییآشنایی کلی با وسایل آزمایشگاهی دستگاهها و ایمنی و چگونگی کار کردن با مواد شیمیایی و واکنشهای 

 :)قادر باشند: (ان)، انتظار می رود فراگیربرنامه آموزشی در پایان اهداف اختصاصی )رفتاری 

 :حیطه شناختی 

 مواد ازمایشگاهی را بشناسد

 ایمنی در آزمایشگاه را بطور کامل رعایت کند

 خواص مواد را کامل شناسایی کند

 .آنیونها و کاتیونها را کامل بشناسد

 . 

 :حیطه عاطفی 

 . کند شرکت کالسی مباحث در سؤال طرح با یادگیری، در آن اهیمت و نقش و رسانه با مرتبط مباحث آموزش حین رد. 

 نماید فعال مشارکت و شده قدم پیش عالقمندی، دادن نشان با آموزشی رسانه طراحی و تهیه در. 

 کند مبادرت آن، مطالعه و استاد سطتو شده معرفی آموزشی منابع تهیه به نسبت کالس، در شده ارائه مطالب بر عالوه. 

 نماید مراعات کالسی عملی کارهای تدوین در و داده اهمیت) طراحی اصل شش( مربوطه اصول تمامی به رسانه طراحی در. 

 :حیطه روانی حرکتی 

 نمایش به اد،است و فراگیران حضور با و درس کالس در خطا، بدون و درستی به را آموزشی کمک وسایل انواع کارگیری به نحوۀ 

 بگذارد. 

 نماید ارزیابی صحیح طور به مربوطه، معیارهای از استفاده با را تولیدی آموزشی های رسانه انواع. 
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 روش های تدریس:

                                                                                                                                                       بحث گروهی                                                                                                                                                                        پرسش و پاسخ                                                                                                                                                                                                                                      سخنرانی
شبیه سازی  بیمار                                                                                                       کارگاه آموزشی                                                                                                                 نمایش عملی                                                                                                                                                                                                                        ایفای نقش                 

                                  Bedside teaching                                                                                             شده            

 سایر) بنویسید(:            

 مواد و وسایل آموزشی:

 پمفلت، پوستر، بورد، تیوا نت،یپاورپو دیاسال

 تجارب یادگیری )حین تدریس(:

 دانشکده لب ایمد در موجود یآموزش کمک مواد و لیوسا انواع با کار

 تکالیف یادگیری) بعد تدریس(:

 تمرینهای اخر هر فصل کتاب یا منابع دیگر

 

 

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

 آموزش، با مرتبط ابهامات و سؤال طرح آموزشی، مباحث در پویا و فعال شرکت آموزشی، برنامه محل در کامل و موقع به حضورانتظارات: 
 تدریس کیفیت ارتقاء جهت پیشنهاد و انتقاد ارائۀ برنامه، ارزشیابی درجلسۀ موقع به حضور شده، تعیین آموزشی تکالیف بمناس و موقع به انجام

 نیاز صورت در( کالس از خروج و ورود موبایل، کردن چک: مجازها

 زشآمو حین در آشامیدن و خوردن از اجتناب موبایل، با صحبت عدم موبایل، نمودن سایلنت محدودیتها:

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

 

 فهرست منابع درسی:
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 شیمی عمومی مورتیمر جلد اول و دوم 
  

 روش ارزیابی:

 مشاهده عملکرد

 )چک لیست( 

 مصاحبه 

 ) شفاهی(
 آزمون کتبی

  

 عینی تشریحی

گسترده 

 پاسخ
 صحیح / غلط جورکردنی چند گزینه ای کوته پاسخ

  نمره(: 20م بندی نمره ) از بار

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

  و پروژه: عملی انجام تکالیف مشارکت کالسی: 1حضور و غیاب کالسی: 

 18 امتحان پایان ترم: امتحان میان ترم: 1کوئیز:

 :موارد سایر

 

 :جدول زمانی ارائه برنامه

شماره 

 جلسه

روش 

 ارائه

 تاریخ

 ئهارا 

ساعت 

 ارائه 

مکان 

 ارائه
 مدرس )مدرسان(  عنوان جلسه 

 حضوری 1

1401/06/23 

 دکتر رستمی زاده اصول ایمنی وآشنایی با وسایل آزمایشگاه  داروسازی 18-14

 دکتر رستمی زاده اصول ایمنی وآشنایی با وسایل آزمایشگاه  داروسازی 14-18 1401/06/30 حضوری 2

 دکتر صدیقیان تشخیص حاللیت ودانسیته نمونه جامد وتشخیص دانسیته نمونه مایع داروسازی 14-18 1401/07/6 حضوری 3

صدیقیان دکتر تشخیص حاللیت ودانسیته نمونه جامد وتشخیص دانسیته نمونه مایع داروسازی 14-18 1401/07/13 حضوری 4  
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صدیقیان دکتر نمونه مجهولاندازه گیری نقطه ی ذوب و تشخیص  داروسازی 14-18 1401/07/20 حضوری 5  

صدیقیان دکتر اندازه گیری نقطه ی ذوب و تشخیص نمونه مجهول داروسازی 14-18 1401/07/27 حضوری 6  

صدیقیان دکتر 1تشخیص وطبقه بندی کاتیون های  کاتیون های گروه  داروسازی 14-18 1401/08/04 حضوری 7  

صدیقیان دکتر 1ه بندی کاتیون های  کاتیون های گروه تشخیص وطبق داروسازی 14-18 1401/08/11 حضوری 8  

صدیقیان دکتر 2تشخیص وطبقه بندی کاتیون های  کاتیون های گروه  داروسازی 14-18 1401/08/18 حضوری 9  

صدیقیان دکتر 2تشخیص وطبقه بندی کاتیون های  کاتیون های گروه  داروسازی 14-18 1401/08/25 حضوری 10  

 دکتر رستمی زاده تشخیص وشناسایی آنیون ها داروسازی 14-18 1401/09/02 حضوری 11

 دکتر رستمی زاده تشخیص وشناسایی آنیون ها داروسازی 14-18 1401/09/16 حضوری 12

 دکتر کرمی تعیین ثابت تعادل یک واکنش داروسازی 14-18 1401/09/23 حضوری 14

 دکتر کرمی تعادل یک واکنشتعیین ثابت  داروسازی 14-18 1401/09/30 حضوری 14

 دکتر رستمی زاده متری  pHتیتراسیون اسیدوبازو  داروسازی 14-18 1401/10/07 حضوری 15

 دکتر رستمی زاده متری  pHتیتراسیون اسیدوبازو  داروسازی 14-18 1401/10/14 حضوری 16

 دکتر رستمی زاده مرور مطالب داروسازی 14-18 1401/10/21 حضوری 17

         تاریخ امتحان پایان ترم:             خ امتحان پایان ترم:    تاری 

 


