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  داروسازي دانشکده

  آموزشی: شیمی دارویی گروه

  Course Plan دورهدرس طرح  

  مشخصات فراگیران  مشخصات درس

  داروسازي :دانشکده   اهیآنالیز دستگ عنوان واحد درسی:

  شیمی دارویی رشته تحصیلی: (اختصاصی اجباري) واحد درسی: نوع

 نظري:  تعداد واحد
3  

 عملی:
  کارشناسی ارشد طقع تحصیلی:م  کارورزي:  کارآموزي:  1

تعداد 
         ساعت

 نظري:
51  

 عملی:
  سایر  کارورز  کارآموز  ترم تحصیلی  کارورزي:  کارآموزي:  34

  کد درس:
1727009  

  -----   ------   -----   دوم - پیشنیاز:  

  سایر:  سایر:

  مشخصات مسؤل درس

  شیمی دارویی رشته تحصیلی:  دکتر شهره محبی نام و نام خانوادگی:

  استادیار رتبه علمی:  Ph.Dدکتراي تخصصی  مقطع تحصیلی:

  shmohebbi@zums.ac.ir پست الکترونیک:  024- 33473635 تماس: شماره

  دانشکده داروسازي زنجان   محل کار:

  دکتر دانافر -کبري رستمی زادهدکتر  -دکتر ندا ادیب پور - دکتر شهره محبی  :)ان(مدرسنام و نام خانوادگی مدرس
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  بازنگري بر اساس نیاز جامعه:  :تاریخ تدوین طرح درس  نحوه برگزاري دوره:

  شماره جلسات بازنگري شده:  تاریخ     ترکیبی  مجازي  حضوري

       19/10/98     

  اهداف آموزشی

  هدف کلی:

  آشنا ساختن  دانشجو با مبانی   و قوانین  مربوط به روشهاي اندازه گیري  دستگاهی 

 ین  مقدار و شناسائی   مواد  داروئی کسب  مهارت  در تعی 

 و شیمیائی  داروها روس  کنترل کیفیت و کنترل  فیزیکآمادگی براي  درك و گذراندن د 

  آمادگی  براي انجام پایان نامه هاي  تحقیقاتی در زمینه هاي  مختلف علوم داروئی 

  

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

 :حیطه شناختی 

 .دانشجو باید  اصول و مبانی  هر یک از روشهاي  دستگاهی  و کاربرد آنها را بیان کند 

 .دانشجو باید  اصول مربوط به  شناسائی  و تعیین  مقدار  مواد شیمیائی  و داروئی   بااستفاده   از دستگاهها را بیان نماید 

 
 :حیطه عاطفی  

 با طرح سوال در مباحث کالسی شرکت کنند. نحوه آنالیز داروهاي مختلفو اهمیت یادگیري  در حین آموزش ، 

   ،منـابع اصـلی و کمکـی بـه مطالعـه عالوه بر مطالب ارائه شده در کالس و همچنین اسالیدهاي ارائه شده در آمـوزش مجـازي ایـن درس
 مبادرت ورزند.معرفی شده 
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 :حیطه روانی حرکتی  

 والهاي کالسی مشارکت کنند و به سوالهاي بارگذاري شده در سامانه در وقت مقرر پاسخ دهند.در پاسخ به س  
  روش هاي تدریس:

                                                                                                                                                                        بحث گروهی                                                                                                                                                                        پرسش و پاسخ                                                                                                                                                                                                                               سخنرانی

   کارگاه آموزشی                                                                                                                 نمایش عملی                                                                                                                                                                                                                        ایفاي نقش

                                   Bedside teaching                                                                                             شبیه سازي شده             بیمار     

     سایر( بنویسید):                

  سایل آموزشی:مواد و و

  بورد وایت پاورپوینت، اسالید 

  تجارب یادگیري (حین تدریس):

  را درك کنند. روش انتخاب مناسب دستگاه و نحوه آنالیز بر اساس ساختار شیمیایی داروها در حین تدریس، 

  تکالیف یادگیري( بعد تدریس):

جستجو کرده و ساختارهاي و طیف سنجی دکتر شفیعی  نگرشی بر طیف سنجی پاویا و کتاب کروماتوگرافیمباحث ارائه شده در کالس را در کتاب 
  بیشتري را در این ارتباط پیدا نموده و مطالعه نمایند.

  توسط استاد مطرح می شود، در منابع اصلی، کمکی و یا مقاالت مرتبط پیدا کنند. را که کالس مجازيدر پاسخ سواالت مطرح شده

  وابط آموزشی و سیاست هاي مدرسض

  انتظارات: 

 حفظ احترام وشئونات استاد و کالس درس 

 حضور به موقع در کالس 

 انجام دادن تکالیف در زمان مقرر 
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 ارائه مستندات در خصوص غیبتهاي کالسی و موجه نمودن آنها  

  خوردن و آشامیدن، ورود و خروج به کالس در صورت ضرورت: مجازها

  کردن با همکالسی خود در حین تدریس استادنجویدن آدامس، عدم استفاده از موبایل، صحبت عدم  محدودیتها:

  ):/بالینی/عرصه/آزمایشگاهیعملیهاي ایمنی (دروس توصیه

  موضوعیت ندارد

  فهرست منابع درسی:

 :اصلی  
S. Kriz, James , Gary M. Lampman, GeorgePavia , 4th Edition. Donald L.Introduction to Spectroscopy  

 A. Vyvyan.   
 

 کتاب کروماتوگرافی و طیف سنجی دکتر شفیعی  
  

 :کمکی 

 دونالد وست-اصول تجزیه دستگاهی، تالیف داگالس اسکوگ  
 مقاالت مروري به روز در زمینه کروماتوگرافی و طیف سنجی  
 جنبه هاي نوین کروماتوگرافی مایع  

 NMR Spectroscopy -Gunter 
  

 روش ارزیابی:

  خ به سواالت پاس

  به صورت مجازي

  مصاحبه 
  ( شفاهی)

  آزمون کتبی

   -----  

  عینی  تشریحی

  گسترده
  پاسخ

  کوته
  پاسخ

  چند
  گزینه اي

  صحیح / غلط  جورکردنی

   نمره): 20بارم بندي نمره ( از 



٥ 
 

  می باشد). 14، برابر20( نمره قبولی از    

    حضور و غیاب کالسی: 
با نظر  امتیاز مثبت   مشارکت کالسی:

  استاد
  امتیاز مثبت با نظر استاد   انجام تکالیف:

  نمره 20   :(تشریحی و تستی)امتحان پایان ترم  -------   امتحان میان ترم:  ----    کوئیز:

  :موارد سایر

  

  :جدول زمانی ارائه برنامه

شماره 
  جلسه

روش 
  ارائه

  تاریخ
  ارائه 

ساعت 
  ارائه 

مکان 
  ارائه

  رسان) مدرس (مد  عنوان جلسه 

شنبه 19/11/1398  حضوري  1 ادهدکتررستمی ز اصول و مفاهیم مقدماتی اسپکتروفتومتري    8-11   

شنبه 26/11/1398 حضوري  2  8-11 مواد  ماوراء بنفش و کاربرد آن در شناسایی طیف سنجی    ادهدکتررستمی ز   

شنبه 3/12/1398 حضوري  3  8-11 وادم و کاربرد آن در شناسایی فلورسانس طیف سنجی    ادهدکتررستمی ز   

شنبه 10/12/1398 حضوري  4  8-11  دکترادیب پور اصول طیف سنجی مادون قرمز   

شنبه 17/12/1398 حضوري  5  8-11 کن ها و ترکیبات هیدروکربور، آل طیف سنجی مادون قرمز   
 دکترادیب پور آلکین ها

شنبه 24/12/1398 حضوري  6  8-11 تروژن دارژن دار و نیترکیبات اکسی طیف سنجی مادون قرمز     دکترادیب پور 

شنبه 16/01/1399 حضوري  7  8-11  دکترمحبی انواع روشهاي کروماتوگرافی   

شنبه 23/01/1399 حضوري  8  8-11  دکترمحبی کروماتوگرافی مایع(دستگاهها و تکنیکها)   

شنبه 30/01/1399 حضوري  9  8-11 ش کروماتوگرافی مایع (روشهاي آماده سازي نمونه و رو   
 اشکال یابی)

 دکترمحبی

شنبه 06/02/1399 حضوري  10  8-11  دکترمحبی  اصول کروماتوگرافی گازي و کاربرد آن   
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شنبه 13/02/1399 حضوري  11  8-11  دکترمحبی اعتبارسنجی روشهاي کروماتوگرافی   

شنبه 20/02/1399 حضوري  12  8-11  دکترمحبی طیف سنجی جرمی(تکنیکها و دستگاهها)   

شنبه 27/02/1399 حضوري  13  8-11 الگوهاي ایزوتوپی و کاربرد آنها در (طیف سنج جرمی   
   ها)تعیین ساختار

 دکترمحبی

هپنجشنب 10/03/1399 حضوري  14  8-11 یف)طیف سنج جرمی(الگوهاي شکستگی و تفسیر ط     دکترمحبی 

شنبه 10/03/1399 حضوري  15  8-11 ه ، اصول جابجایی شیمیایی و شکافت NMR-H1مقدمه     
  شدن پیکها

 دکتردانافر

شنبه 17/30/1399 حضوري  16  8-11  دکتردانافر NMR-H1نحوه تجزیه و تحلیل طیف هاي    

شنبه 24/30/1399 حضوري  17  8-11 -، نحوه تجزیه و تحلیل طیفهاي کربن NMR-C13مقدمه    
13 

 دکتردانافر

  صبح 9ساعت  07/04/1399حان پایان ترم:            تاریخ امت  -------------تاریخ امتحان میان ترم:                  

  


