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

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

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 ازیداروسمرکز آموزشی درمانی: /دانشکده تجزیه شیمی 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: 12نظری:        تعداد ساعت

     پیشنیاز:   کد درس:

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

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

 استادیار رتبه علمی: دکتری تخصصی مقطع تحصیلی:

 009128419240تماس: شماره
پست 

 rostamizadeh@zums.ac.irالکترونیک:

 دانشکده داروسازی   محل کار:

 دکتر محبوبی  :(ان)مدرسنام و نام خانوادگی مدرس

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

 شماره جلسات بازنگری شده: تاریخ  25/8/99 ترکیبی مجازی حضوری
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    00/00/1399  

 اهداف آموزشی

 :هدف کلی

  چگونگی تعیین مقادیر حجمی و ووزنی ترکیبات و تیتراسیون واکنشها

 

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

 :حیطه شناختی 

 بتواند موالریته، نرمالیته و مقادیر وزنی و حجمی ترکیبات رامحاسبه کند

 انواع تیتراسیون را بلد باشد و بتواند منحنی تیتراسیون ترکیبات را رسم نماید

 . 

 :حیطه عاطفی 

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

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

 کند مبادرت آن، مطالعه و استاد توسط 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 استاد، 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. 

 روش های تدریس:

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

                                  Bedside teaching                                                                                             شده            

 سایر) بنویسید(:            
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 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 مناسب و موقع به انجام

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

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

 (:بالینی/عرصه/آزمایشگاهی/عملییمنی )دروس های اتوصیه

 

 فهرست منابع درسی:

  جلد اول و دوم تجزیه اسکوگ وست هولرشیمی 
  

 روش ارزیابی:

 مشاهده عملکرد

 )چک لیست( 

 مصاحبه 

 ) شفاهی(
 آزمون کتبی
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 عینی تشریحی

گسترده 

 پاسخ
 صحیح / غلط جورکردنی چند گزینه ای کوته پاسخ

  نمره(: 20مره ) از بارم بندی ن

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

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

 18 امتحان پایان ترم: امتحان میان ترم: کوئیز:

 :موارد سایر

 

 :جدول زمانی ارائه برنامه

شماره 

 جلسه

روش 

 ارائه

 تاریخ

 ارائه 

 ساعت

 ارائه 

مکان 

 ارائه
 مدرس )مدرسان(  عنوان جلسه 

 حضوری 1
1401/06/2
4 

موالر و  1/0تهیه و استاندارد کردن سدیم هیدروکسید  -محلول سازی داروسازی 12-8

 و استاندارد کردن محلول اسید کلریدریک

 زاده رستمی دکتر

 حضوری 
1401/06/1 

موالر و  1/0ردن سدیم هیدروکسید تهیه و استاندارد ک -محلول سازی داروسازی 12-8

 استاندارد کردن محلول اسید کلریدریک

 زاده رستمی دکتر

 حضوری 2
1401/07/7 

12-8 تعیین مقدار آسپیرین به روش تیتراسیون مستقیم و برگشتی توسط سود  داروسازی 

 )معلوم(استاندارد

 زاده رستمی دکتر

1401/07/1 حضوری 

4 

12-8 سپیرین به روش تیتراسیون مستقیم و برگشتی توسط سود تعیین مقدار آ داروسازی 

 )معلوم(استاندارد

 زاده رستمی دکتر

1401/07/2 حضوری 3

1 

12-8 تعیین مقدار آسپیرین به روش تیتراسیون مستقیم و برگشتی توسط سود  داروسازی 

 )مجهول(استاندارد

 دکتر رستمی زاده

1401/07/2 حضوری 

8 

12-8 آسپیرین به روش تیتراسیون مستقیم و برگشتی توسط سود تعیین مقدار  داروسازی 

 )مجهول(استاندارد

 دکتر رستمی زاده

1401/08/0 حضوری 4

5 

12-8  دکتر رستمی زاده تعیین مقدار کربنات سدیم و هیدروکسید پتاسیم در حضور همدیگر داروسازی 
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1401/08/1 حضوری 

2 

12-8  دکتر رستمی زاده سید پتاسیم در حضور همدیگرتعیین مقدار کربنات سدیم و هیدروک داروسازی 

1401/08/1 حضوری 5

9 

12-8 تعیین مقدار متیل سالیسیالت درپمادمتیل سالیسیالت  به روش  داروسازی 

 و مستقیم تیتراسیون برگشتی

 دکتر رستمی زاده

1401/08/2 حضوری 

6 

12-8 به روش تعیین مقدار متیل سالیسیالت درپمادمتیل سالیسیالت   داروسازی 

 و مستقیم تیتراسیون برگشتی

 دکتر رستمی زاده

1401/09/0 حضوری 6

3 

12-8 برای تعیین یون های EDTAتعیین حجم  EDTAتهیه واستاندارد کردن  داروسازی 

 کلسیم ومنیزیم

 دکتر رستمی زاده

1401/09/1 حضوری 

7 

12-8 یون های برای تعیین EDTAتعیین حجم  EDTAتهیه واستاندارد کردن  داروسازی 

 کلسیم ومنیزیم

 دکتر رستمی زاده

1401/09/2 حضوری 7

4 

12-8  دکتر رستمی زاده اندازه گیری منیزیم در سوسپانسیون های خوراکی آنتی اسید داروسازی 

1401/09/3 حضوری 

1 

12-8  دکتر رستمی زاده اندازه گیری منیزیم در سوسپانسیون های خوراکی آنتی اسید داروسازی 

1401/10/0 حضوری 8

8 

12-8  دکتر صالح آبادی تعیین مقدار آهن به روش منگانومتری داروسازی 

1401/10/1 حضوری 8

5 

12-8  دکتر صالح آبادی تعیین مقدار آهن به روش منگانومتری داروسازی 

         تاریخ امتحان پایان ترم:      18

 


