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 1400-1401-2 نیمسال تحصیلی:

 

 

 :درس مسؤول اطالعات

 دانشیار رتبه علمی:

 گروه کنترل دارو و غذا، دانشکده داروسازی محل کار:

 64121330 تلفن تماس:

 samadin@tums.ac.ir الکترونیک:پست نشانی 

 

 واحد عملی( 1واحد نظری،  2عملی به تفکیک تعداد واحدهای مصوب. )مثال:  -نظری نظری، عملی و یا مشتمل بر:  1
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 :درس یکل فیتوص

، راههای  و فرآورده های آرایشی و بهداشتی ای داروییدر این درس دانشجویان با خطرات آلودگی میکروبی مواد اولیه و فرآورده ه

و  مواد محافظ و و گندزداضدعفونی کننده  مکانیسم های اثر ترکیباتحیط های کنترل شده ،حی م جلوگیری از آلودگی با طرا

 آشنا می شوند. یوناستریلیزاس بررسی آلودگی میکروبی و معتبرسازی فرآیندهای  طبقه بندی آنها و

 :مندیتوان  محورهای /یکل فاهدا

 و استریل  ی غیراستریلمدیریت خطر و کنترل آلودگی میکروبی فرآورده های داروی. 1

   حیطیدگی م. کنترل آلو2

 ز میکروبی معتبرسازی روش های آنالی. 3

 :مندیتوان محورهای هر زیر /یاختصاص اهداف

د اولیه و فرآورده و روش های عملی کنترل کیفیت میکروبی انواع موابا اصول کلی  ریفراگ که رودیم انتظار درس نیا انیپا از پس

 داشتی آشنا شده باشد. های دارویی و آرایشی و به

 : یادگیری -یاددهی هایروش

پاسخ،  ■  و  )پرسش  تعاملی  سخنرانی 

 کوئیز، بحث گروهی و ...( 

 ایفای نقش   های کوچک  بحث در گروه 

 

 یاکتشاف  ی ر یادگی  

 شده تیهدا

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

 

یادگیری مبتنی بر     

 سناریو

 کالس وارونه 

تدریس    ■ آموزش مجازی  در  دانشجویان  از  استفاده 

 )تدریس توسط همتایان(

 نام  لطفاً)   موارد  سایر بازی 

 ------- ( ببرید
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 :درس میتقو

 روها و فرآورده های آرایشی و بهداشتیکنترل میکروبی دا: نام درس

 : دکتر نسرین صمدی مسئول درس

کالس  

 آنالین 

 جلسه مبحث  عنوان  نام استاد  تاریخ ارائه  س یتدر روش یادگیری  یهاتیفعال

 خود

 آزمون

اتاق 

بحث  

 )فروم( 

محتوای   فیلم تکلیف

چند 

 رسانه ای 

جزوه و 

فایل  

 متنی

 پادکست اسالید 

       
 

 
 * 

 
 

لودگی  کنترل آ  دکتر صمدی  1400/ 11/ 20
میکروبی  فرآورده  

 اهی غیر استریل 

1 

لودگی  کنترل آ  دکتر صمدی  1400/ 11/ 27  *        
میکروبی  فرآورده  

 اهی غیر استریل 

2 

کانیسم ا  دکتر صمدی  1400/ 12/ 4  *           مواد ث م
ی غیر   ضدمیکروب

 آنتی بیوتیکی 

3 

  یب ی اثات رتک   یربرس  دکتر صمدی  1400/ 12/ 11  *        
 مواد محافظ 

4 

کننده اه و   ی ضدعفون  دکتر صمدی  1400/ 12/ 18  *        
 گندزدااه 

5 

و    یک ی زی محافظت ف  دکتر صمدی  1401/ 1/ 17  *        
 ی ع ی طب 

6 

  –کنترل شده   ی اه   طی مح  دکتر صمدی  1401/ 1/ 24  *        
رداه    استاندا

7 
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– کنترل شده   ی اه   طی مح  دکتر صمدی  1401/ 1/ 31  *        
 شی آزما   ی روش اه 

8 

  کروبی م  ی روش اه  دکتر صمدی  1401/ 2/ 7  *        
 ( ع ی )سر   دیجد   یشناس 

9 

ربرسی حضور   دکتر صمدی  1401/ 2/ 14  *        
 آندوتوكسين اه 

10 

معتبرسازی روش   دکتر صمدی  1401/ 2/ 21  *        
 آانلیز میکروبی   اهی  

11 

معتبرسازی   دکتر صمدی  1401/ 2/ 28  *        
 فرآینداهی آسپتیک 

12 

 13 مدرییت خطر  دکتر صمدی  1401/ 3/ 4  *        

ربرسی آلودگی   دکتر صمدی  1401/ 3/ 11  *        
میکروبی رد فرآورده  

اهی آرایشی و  
شتی   بهدا

14 

رد    یکروب ی م  ی آلودگ  دکتر صمدی  1401/ 3/ 18  *        
  یش ی آرا   ی فرآورده اه 

شت   ی و بهدا

15 

 16 زیست دارواه  کنترل   دکتر صمدی  1401/ 1/ 25  *        

 17 کنترل زیست دارواه  دکتر صمدی  1401/ 4/ 1  *        

 توضیحات: 

 لطفا روش تدریس، فعالیت های یادگیری و کالس آنالین با عالمت * مشخص گردد. 

 گردد.وضیحات بیشتر در این قسمت درج تدر صورت نیاز به 
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  دانشجو:  یابیارز روش

 

 روها و فرآورده های آرایشی و بهداشتیمیکروبی داکنترل : نام درس

 . نمره زمآ

 : دکتر نسرین صمدی نام مسئول درس 

فعالیت های  

 یادگیری 

)تکالیف،  

فروم، 

 خودآزمون( 

  کوئیز  میان ترم  پایان ترم پروژه
سامانه  

 آزمون 

شفاهی  

 آنالین 

سامانه   حضوری 

 آزمون 

شفاهی  

 آنالین 

سامانه   حضوری 

 آزمون 

شفاهی  

 آنالین 

 حضوری 

سهم         %70   %30 

 نمره 

  رد زمان     
 مشخص شده 

زمان        

 برگزاری 

نوع         *     

 برگزاری  
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