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  ..................................داروسازي.../ مرکزدانشکده

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

  Course Plan دورهدرس طرح 

  مشخصات فراگیران  مشخصات درس

  داروسازي/ مرکز آموزشی درمانی:دانشکده  سنتز عنوان واحد درسی:

  شیمی داروییرشته تحصیلی:  نظري واحد درسی: وعن

  کارشناس ارشد شیمی داروییمطقع تحصیلی:  کارورزي:  کارآموزي:  عملی:  2نظري:  تعداد واحد

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

          پیشنیاز:    کد درس:

  سایر:  سایر:

  درس مشخصات مسؤل

  شیمی دارویی رشته تحصیلی:  حسین دانافر نام و نام خانوادگی:

  دانشیار رتبه علمی: دکتري تخصصی مقطع تحصیلی:

 danafar@zums.ac.irپست الکترونیک:  09128778260تماس: شماره

  دانشکده داروسازي   محل کار:

 دکتر صالح آبادي -ز ملکیدکتر عزی -ندا ادیب پور دکتر  :)ان(مدرسنام و نام خانوادگی مدرس

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

  شماره جلسات بازنگري شده:  تاریخ   6/11/98  ترکیبی  مجازي  حضوري

        00/00/1398    
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  اهداف آموزشی

  آلی شیمی مبانی و اصول با دانشجو آشنائی :هدف کلی

  ترکیبات و سنتز آنها شیمیایی ساختمان رابطه با دانشجو آشنائی

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

 :حیطه شناختی 

  روش سنتز ترکیبات آلی را یاد بگیرد

 نامگذاري ترکیبات آلی را بداند

 .خواص فیزیکی و شیمیایی ترکیبات رابداند

 . 
 :حیطه عاطفی  

 . کند شرکت کالسی مباحث در سؤال طرح با یادگیري، در آن اهیمت و نقش و رسانه با مرتبط مباحث آموزش حین در. 
 نماید فعال مشارکت و شده قدم پیش عالقمندي، دادن نشان با آموزشی رسانه طراحی و تهیه در. 
 کند مبادرت آن، مطالعه و استاد طتوس شده معرفی آموزشی منابع تهیه به نسبت کالس، در شده ارائه مطالب بر عالوه. 
 نماید مراعات کالسی عملی کارهاي تدوین در و داده اهمیت( طراحی اصل شش) مربوطه اصول تمامی به رسانه طراحی در.  
 :حیطه روانی حرکتی  

 نمایش به د،استا و فراگیران حضور با و درس کالس در خطا، بدون و درستی به را آموزشی کمک وسایل انواع کارگیري به نحوة 
 بگذارد. 
 نماید ارزیابی صحیح طور به مربوطه، معیارهاي از استفاده با را تولیدي آموزشی هاي رسانه انواع.  

  روش هاي تدریس:

                                                                                                                                                       بحث گروهی                                                                                                                                                                        پرسش و پاسخ                                                                                                                                                                                                                                      سخنرانی

شبیه سازي  بیمار                                                                                                       کارگاه آموزشی                                                                                                                 نمایش عملی                                                                                                                                                                                                                        ایفاي نقش                 

                                   Bedside teaching                                                                                             شده            

  سایر( بنویسید):            
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  مواد و وسایل آموزشی:

  پمفلت، پوستر، بورد، تیوا نت،یپاورپو دیاسال

  تجارب یادگیري (حین تدریس):

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

  تکالیف یادگیري( بعد تدریس):

  تمرینهاي اخر هر فصل کتاب یا منابع دیگر

  

  

  ضوابط آموزشی و سیاست هاي 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

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

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

  

  فهرست منابع درسی:

  کتاب مبانی سنتز شیمیایی ازRichard Norman   

 روش ارزیابی:

  مشاهده عملکرد
  (چک لیست) 

  مصاحبه 
  ( شفاهی)

  آزمون کتبی

    عینی  تشریحی  
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گسترده 
  پاسخ

  غلطصحیح /   جورکردنی  چند گزینه اي  کوته پاسخ

   نمره): 20بارم بندي نمره ( از 
  ، 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

  ریختا
  ارائه 

ساعت 
  ارائه 

مکان 
  مدرس (مدرسان)   عنوان جلسه   ارائه

ملکی دکتر کربوآنیونها  داروسازي  11-13  19/11/98  حضوري  1  

11-13  26/11/98  حضوري  2  " تراکم آلدولی تراکمهاي دیگر داروسازي 

11-13  3/12/98  حضوري  3  " تراکمهاي کالیزن و تراکم دیکمن داروسازي 

11-13  10/12/98  حضوري  4 کربن-ترکیبات اورگانوبوران براي تشکیل پیوند کربن داروسازي   " 

11-13  17/12/97  حضوري  5 کربن-ترکیبات اورگانوقلع براي تشکیل پیوند کربن داروسازي   " 

11-13  24/1/98  حضوري  6 پور ادیب دکتر واکنشهاي احیاي هیدروکربنها و آلکن و آلکین داروسازي   

11-31  16/1/99  حضوري  7  " احیاي ترکیبات آروماتیک داروسازي 

11-13  23/1/99  حضوري  8  " احیاي ترکیبات کربونیلی داروسازي 

11-13  30/1/99  حضوري  9  " احیاي کاتالیتیک داروسازي 

11-13  6/2/99  حضوري  10 یدکتر صالح آباد واکنشهاي احیا در حضور فلزات داروسازي   
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11-13  13/2/99  حضوري  11 اکنشهاي احیا در حضور فلزاتو داروسازي  یدکتر صالح آباد   

11-13  20/2/99  حضوري  12 در حضور عناصر واسطھاکسیداسیون الیلی  داروسازي  یدکتر صالح آباد   

11-13  27/2/99  حضوري  13 یدکتر صالح آباد گسستن پیوندهاي کربن کربن در حضور عناصر واسطه داروسازي   

11-13  3/3/99  حضوري  14 کسیداسیون ترکیبات کربونیلیا داروسازي   دکتردانافر 

11-13  10/3/99  حضوري  15  دکتردانافر اکسیداسیون ترکیبات کربونیلی داروسازي 

11-13  17/3/99  حضوري  16  دکتردانافر اکسیداسیون الکلها با عناصر واسطه داروسازي 

11-13  24/3/99  حضوري  17 ناصر واسطهاکسیداسیون پیوندهاي دوگانه در حضور ع داروسازي   دکتردانافر 

          تاریخ امتحان پایان ترم:                  تاریخ امتحان میان ترم:   

 


