
1 
 

 

 

 

 دانشکده داروسازی

  PhDتخصصی/ دکتریدوره 
 درس:اطالعات 

  اصول و مبانی روش تحقیق پیشرفته  عنوان درس:
  5506622 کد درس:

 واحد نظری 5 :1واحدو تعداد نوع 
 دکتر قهرمانینام مسؤول درس: 

     دکترقهرمانیمدرسان: مدرس/ 
 : زمان/ همنیازپیش

 1066 - 1061اول  نیمسال تحصیلی:

 اطالعات مسؤول درس:

 استاد رتبه علمی:
 دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران گروه سم شناسی و داروشناسی محل کار:

 00151156 تلفن تماس:
 mhghahremani@tums.ac.ir الکترونیک:پست نشانی 

 :توصیف کلی درس

درس را در قالب یک یا دو بند، های مختلف محتوایی بخشرود مسؤول درس ضمن ارائه توضیحاتی کلی، )انتظار می 
 توصیف کند( 

  :مندیتوان محورهای/ ف کلیاهدا

محیطی و صنعتی آشنا می و ضرورتهای سم شناسی  پس از گذراندن درس، دستیاران بصورت تخصصی با اصول، اهداف
شیمیایی موجود در محیط های شغلی و زیستی را می شناسند روشهای نمونه برداری و اندازه شوند. مهمترین آالینده های 

گیری آنها را فرا می گیرند و ضمن مطاعه مقادیر مجاز و استانداردهایتوصیه شده، با راهکارهای کاهش آالینده های مهم و 
 حفظ مقادیر آنها در محدوده های مجاز آشنا خواهند شد.

 :مندیتوانمحورهای هر / زیراهداف اختصاصی

 .......................رود که فراگیرپس از پایان این درس انتظار می

 :یادگیری -یاددهی هایروش

سخنرانی تعاملی )پرسش و پاسخ، 
 کوئیز، بحث گروهی و ...(

 ایفای نقش   های کوچک بحث در گروه 
 

یادگیری اکتشافی  
 هدایت شده

          (PBL)یادگیری مبتنی بر حل مسئله   (TBL)یادگیری مبتنی بر تیم   
 

یادگیری مبتنی بر   
 سناریو

 کالس وارونه 

استفاده از دانشجویان در تدریس   آموزش مجازي 
 )تدریس توسط همتایان(

سایر موارد )لطفاً نام  بازی 
 -------ببرید( 

                                                           

 واحد عملي( 1واحد نظري،  2عملي به تفكيك تعداد واحدهاي مصوب. )مثال:  -نظرينظري، عملي و یا مشتمل بر: 1 
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 :درس میتقو

 محيطي و صنعتيسم شناسي : نام درس

 مسئول درس

کالس 

 آنالین

 مبحث عنوان نام استاد تاریخ ارائه سیتدر روش یادگیری  یهاتیفعال

سه
جل

 خود 

 آزمون

اتاق بحث 

 )فروم(

محتواي  فيلم تكليف

چند رسانه 

 اي

جزوه و 

فایل 

 متني

 پادکست اسالید
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 نام درس: 

فعالیت های 

 یادگیری

)تکالیف، 

 فروم،

 خودآزمون(

  کوئیز میان ترم پایان ترم پروژه

سامانه 

 آزمون

 شفاهی آنالین

 

سامانه 

 آزمون

شفاهی 

 آنالین

 

شفاهی  سامانه نوید

 آنالین

 

 سهم نمره        

 سبزواریدکتر         

 دانشکده بهداشت        

زمان پیشنهادی         

 برگزاری

 توضیحات:

 هاي یادگيري و کالس آنالین با عالمت * مشخص گردد.لطفا روش تدریس، فعاليت 

 وضيحات بيشتر در این قسمت درج گردد.تدر صورت نياز به 

  دانشجو:  یابیارز روش

 توضیحات:

تهاي تكاليف و سایر فعاليبندي دقيق ارزشيابي نهایي دانشجو را ذکر نمایيد. )مواردي چون نمره آزمون، حضور و غياب در کالسهاي آنالین، ها و بارممالكلطفا 
  پيش بيني شده(

 با عالمت * مشخص گردد. نوع برگزاري آزمون )حضوري، شفاهي آنالین، سامانه آزمون(

 درج گردد که سهم نمره فعاليت هاي مختلف یادگيري مربوط به کدام یك از اساتيد است. وضيحاتت قسمتدر 

  :منابع

 چاپ آخرین ،دانشکده پزشکیآمار، مجله  و تحقیق روش نامه ویژه م


