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  : داروسازي/ مرکزدانشکده

  کنترل غذا و داروگروه آموزشی: 

  Course Plan دورهدرس طرح 

  مشخصات فراگیران  مشخصات درس

  داروسازي / مرکز آموزشی درمانی:دانشکده   داروها کیفیتکنترل پروژه عملی  عنوان واحد درسی:

  داروسازي رشته تحصیلی:   واحد درسی: نوع

 1 ملی:ع  - نظري:  تعداد واحد
  دکتري عمومی مطقع تحصیلی:  کارورزي:  کارآموزي:  واحد

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

        دوم   نداردپیشنیاز:   12کد درس:

  سایر:  سایر:

  مشخصات مسؤل درس

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

  استادیار رتبه علمی:  فارماسیوتیکس PhD مقطع تحصیلی:

 aghaffari@zums.ac.ir پست الکترونیک:  33473635  تماس: شماره

    دانشکده داروسازي، دانشگاه علوم پزشکی زنجانمحل کار:

   :)ان(مدرسنام و نام خانوادگی مدرس

  اساس نیاز جامعه: بازنگري بر  :تاریخ تدوین طرح درس  نحوه برگزاري دوره:
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  شماره جلسات بازنگري شده:  تاریخ     ترکیبی  مجازي  حضوري

      27/11/98      

  اهداف آموزشی

   هدف کلی:

 :آشنایی دانشجو با -

ارتقا توانمندي هاي عملی دانشجو حهت انجام آزمونهاي مختلف فیزیکوشیمیایی فارماکوپه اي و غیر فارماکوپه اي بر روي یک  -
 و ماده موثره آن فراورده دارویی

تدوین یک گزارش کار کامل ار آزمونهاي مختلف انجام شده بر روي فراورده هاي دارویی و ماده موثره آن و بخث پیرامون نتایج  -
  حاصله

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

 :حیطه شناختی 

 :حیطه عاطفی  

 متناسب با کارهاي انجام شده.پرسش و پاسخ هاي  مر از آزمایشات انجام شده در هر مرحله وگزارش مست 
 . تمرکز الزم را داشته باشد انجام آزمایشدر حین 
  نسبت به تهیه منابع آموزشـی معرفـی شـده توسـط اسـتاد و       حین انجام آزمایشهاعالوه بر مطالب ارائه شده در

 مطالعه مباحث مربوطه مبادرت کند.
   
 :حیطه روانی حرکتی  

 .استخراج روشهاي فارماکوپه اي و غیرفارماکوپه اي جهت انجام آزمایشهاي محوله 
 .روشهاي مناسب جهت انجام آزمایشها را به انجام رساند 
 ..روشهاي مناسب جهت اعتبارسنجی روشهاي آنالیز ارائه نماید 
  نقد و اشـکاالت آنـرا بیـان و راههـایی جهـت رفـع       بتواند روشهاي آنالیز پیشنهادي جهت اندازه گیري داروها را

  مشکل ارائه نماید.
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  روش هاي تدریس:

                                                                                                              ایفاي نقش                                                                                                                                                                        بحث گروهی                                                                                                                                                                        پرسش و پاسخ                                                                                                                                                                                                                               سخنرانی

 Bedside                                                                                             شبیه سازي شده             بیمار                                                                                                       کارگاه آموزشی                                                                                                                 نمایش عملی                                                                                                          

teaching                                   

                  آموزش در حین انجام کارهاي عملی سایر( بنویسید):  

  مواد و وسایل آموزشی:

  ، مواد و وسایل و دستگاههاي مربوط به انجام آزمایشهاوایت بورد

  تجارب یادگیري (حین تدریس):

  

  تکالیف یادگیري( بعد تدریس):

  

  

  

  ضوابط آموزشی و سیاست هاي مدرس

، حین انجام آزمایشها، طرح سوال در آزمایشگاه، شرکت فعال و پویا در آزمایشگاهحضور به موقع و کامل در انتظارات: 
الهاي مطرح شده توسط استاد، ارائه انتقاد و پیشنهاد انجام به موقع و مناسب تکالیف آموزشی تعیین شده، پاسخ به سو

  جهت ارتقاء کیفیت تدریس

  : مجازها

  به تعویق انداختن انجام آزمایشها: محدودیتها

  هاي ایمنی (دروس عملی/آزمایشگاهی/بالینی/عرصه):توصیه
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  ر داده می شود.و دستگاههاي موجود در آزمایشگاهها که در اختیار ایشان قرامراقبت از وسایل و مواد 

  فهرست منابع درسی:

  
  

  

   

 روش ارزیابی:

  مشاهده عملکرد
  (چک لیست) 

  مصاحبه 
  ( شفاهی)

  آزمون کتبی

    

  عینی  تشریحی

گسترده 
  پاسخ

  

  صحیح / غلط  جورکردنی  چند گزینه اي  کوته پاسخ

   نمره): 20بارم بندي نمره ( از 
  شد).، برابر ...... می با20( نمره قبولی از    

   مشارکت کالسی:  حضور و غیاب کالسی: 
 20 :و گزارش نهایی و پروژه عملی انجام تکالیف

  نمره

   امتحان پایان ترم:  - امتحان میان ترم:  - کوئیز:
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  :موارد سایر
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  :جدول زمانی ارائه برنامه

شماره 
  جلسه

روش 
  ارائه

  تاریخ
  ارائه 

ساعت 
  ارائه 

مکان 
مدرس   عنوان جلسه   ارائه

  درسان) (م
و  بررسی منابع مختلف جهت استخراج آزمونهاي مورد نیاز فارماکوپه اي          1

ین غیر فارماکوپه اي براي انجام بر روي نانوامولسیون حاوي اسانس دارچ
 و همچنین اسانس دارچین

  

انجام آزمونهاي مختلف فارماکوپه اي و غیر فارماکوپه اي بر روي اسانس          2
 ن از جمله تعیین مقدار و ریلیزولسیون حاوي آدارچین و نانوام

  

روسکوپ میکبررسی میکروسکوپی نانوامولسیون اسانس دارچین توسط          3
 الکترونی

  

نانو سایزرآنالیز اندازه ذره اي توسط          4    

   بررسی خصوصیات کریستالی یک نانوذره لیپیدي حاوي دارو         5

وذره لیپیدي حاوي داروانجام آنالیز حرارتی یک نان         6    

زارش کار تفسیر نتایج حاصله از آزمونهاي مختلف انجام گرفته و تدوین گ         7
 نهایی

  

    تاریخ امتحان پایان ترم:   -  تاریخ امتحان میان ترم:  

 


