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  :درس يكل فيتوص

  ) كند فيتوص بند، دو اي كيدرس را در قالب هاي مختلف محتوايي بخش ،يكل يحاتيول درس ضمن ارائه توضئرود مسيم(انتظار  

(كارخانجات توليد كننده رود كه در پايان اين دوره دانشجو يك چشم انداز كلي از فضاي صنايع دارويي  انتظار مي: مرور اجمالي
 و هاي مختلف موجود در آنها و نحوه تعامالت بين بخشي محصوالت دارويي، توليدكنندگان محصوالت بيوتك و نوتركيب)، بخش

 درون بخشي و همچنين ضوابط و قوانين حاكم بر آنها و برخي از آزمونهاي كنترل كيفيت محصول داشته باشد. 

گروهي از ديگر صنايع وابسته دارويي نظير صنايع توليد كننده محصوالت نوتركيب و بيوتك و ساير همچنين با انجام بازديدهاي 
يتو پاستور) سعي خواهد شد تا دانشجو نسبت به بسترهاي موجود جهت فعاليت موثر در كليه تارگانهاي دولتي در اين راستا (انس

  عرصه هاي وابسته به صنعت داروسازي آشنايي يابد.
انتظار مي رود در پايان دوره دانشجو نگرش الزم جهت ورود به عرصه هاي گوناگون صنايع دارويي  ر:يادگيري مورد انتظا پيامدهاي

  را كسب كرده باشد.
 هاي كارخانجات دانشجو با شركت فعال در بازديد از بخش: يادگيري متناظر با هر يك از پيامدهاي يادگيري - اهم فعاليتهاي ياددهي

هاي كوچك و به سرپرستي دستياران و با پرسش و پاسخ ميداني با نحوه عملكرد تجهيزات و همچنين  ر قالب تيمداروسازي د
هاي گوناگون بررسي كيفيت محصول در داخل كارخانه آشنا مي گردد و همچنين انتظار مي رود  زمونآتعامالت نيروهاي انساني و 

  احل توليد، تهيه، كنترل و تضمين كيفيت محصوالت بيوتك صورت پذيرد. يتو پاستور آشنايي مناسبي از مرتبا حضور در انس
هاي بزرگتر و با سرپرستي دستياران گروه انجام شده و پرسش  همچنين بازديد از صنايع توليد كننده محصوالت بيوتك در قالب تيم

  بازديد صورت خواهد پذيرفت. و پاسخ تعاملي در حين
انتظار مي رود دانشجو مطابق با برنامه ارائه شده و راس ساعت مقرر در كارخانه هماهنگ شده  :هاي كارآموزان وليتئوظايف و مس

 حضور يابد. به همراه داشتن كارت دانشجويي و نامه معرفي گروه در حين بازديد از كارخانه الزامي مي باشد. 

ر شان يك دانشجوي داروسازي) در طول بازديد رعايت كليه ضوابط و مقررات كارخانه (رعايت پوشش مناسب و اخالق حرفه اي د
همكاري و هماهنگي كامل با كمك مدرس  ول آموزش كارخانه الزامي است.ئميداني و تبعيت از دستيار (كمك مدرس همراه) و مس

حوله كليف مول آموزش مربوطه الزامي مي باشد. همانگونه كه ذكر گرديد مطابق با بازديد هاي صورت گرفته، انجام هرگونه تئو مس
از سوي مدرسين و كمك مدرسين الزامي مي باشد. امكان جابه جايي افراد پس از معرفي دانشجويان به كارخانه و صنايع دارويي 

نفري) و با رعايت كليه  25هاي  يتو پاستور (در قالب گروهتهاي حضوري در انس حضور در كالسكه شايان ذكر است  وجود ندارد.
همچنين شركت فعال در كالسهاي آنالين و يا مشاهده فايلها و انجام تكاليف محوله از سوي مدرسين مورد انتظار ضوابط و مقررات و 

يتو پاستور مطابق با با نامه ارائه شده به دانشجو و مطابق با تبديهي است حضور در يكي از كارخانجات داروسازي و انس خواهد بود.
  است.قوانين و مقررات همچنان مورد انتظار 

مشتمل بر گرفتن بازخورد از كمك مدرسين و  هاي تكويني دانشجو در قالب تركيبي از روش نوع ارزيابي نحوه ارزيابي كارآموزان:
 ولين آموزش صنايع بازديد شده، نحوه حضور و تعامل با افراد مذكور و رعايت اخالق حرفه اي و همچنين ارايه به موقع تكاليفئمس

  و ارزيابي كتبي پايان دوره خواهد بود.  (پروژه و پوشه كار)
 به موقع در بازديدهاي هماهنگ  بديهي است كه در صورت عدم تكميل دوره با شرايط مذكور، بويژه عدم حضور كامل و

همچنين غيبت در بازديد هاي شده، نمره نهايي براي دانشجو حتي در صورت شركت در امتحان كتبي، منظور نخواهد شد. 
  به كسر نمره قابل توجه از دانشجو خواهد شد.حضوري منجر 

 
 



  

  

  مندي:محورهاي توان/ يكل فاهدا

دانشجو با شركت فعال در بازديد از بخش هاي كارخانجات داروسازي در قالب تيم هاي كوچك و به سرپرستي دستياران و با پرسش 
و پاسخ ميداني با نحوه عملكرد تجهيزات و همچنين تعامالت نيروهاي انساني و آزمون هاي گوناگون بررسي كيفيت محصول در 

ن انتظار مي رود با حضور در انستيتو پاستور آشنايي مناسبي از مراحل توليد، تهيه، كنترل و داخل كارخانه آشنا مي گردد و همچني
  تضمين كيفيت محصوالت بيوتك صورت پذيرد. 

همچنين بازديد از صنايع توليد كننده محصوالت بيوتك  در قالب تيم هاي بزرگتر و با سرپرستي دستياران گروه انجام شده و پرسش 
  در حين بازديد صورت خواهد پذيرفت.و پاسخ تعاملي 

  

  مندي:/ زيرمحورهاي هر توانياختصاص اهداف

  

  يادگيري استفاده شده را در تقويم درس اعالم نماييد)-(خواهشمند است روش ياددهي :يادگيري -ياددهي هايروش

  سخنراني تعاملي (پرسش و
پاسخ، كوئيز، بحث گروهي و 

(... 

 هاي كوچك بحث در گروه   ايفاي
  نقش 

 

 يريادگي 
 ياكتشاف

 تيهدا
 شده

 تيم  بر مبتني يادگيري
(TBL) 

 ه مسئل حل بر مبتني يادگيري
(PBL)           

 

  يادگيري
مبتني بر  

 سناريو

  كالس
 وارونه

  آموزش مجازي در سامانه
نويد (پادكست، اساليد، 
جزوه و فايل متني، محتواي 

  چند رسانه اي، فيلم)

  در استفاده از دانشجويان
تدريس (تدريس توسط 

 همتايان)

 بازي  موارد ساير 
 نام لطفاً(

--) ببريد
----- 

  

    



  :درس ميتقو

  كارآموزي در عرصه صنايع دارويي نام درس

  مسئول درس: دكتر عبدالحسين روح االميني نجف آبادي

   يادگيري يهاتيفعال

   

و شرح نام 
كمك وظايف 
  )TAمدرس (

 جلسه مبحث عنوان  نام استاد  ارائهتاريخ  يادگيري-ياددهي روش

خود 
  آزمون

اتاق 
بحث 
  (فروم)

    تكليف

  *   

 تكليف ارائه شده توسط استاد
و امتحان كتبي در پايان دوره 

در بازه زماني اول 
مهر تا آخر مهر 

 اساتيد ماه

شركت فعال در 
برنامه هاي ارائه شده 

يتو تتوسط انس
 پاستور

1 

ك توسط كمتكليف ارائه شده   *  
مدرسين و يا مسئول آموزش و 

 تكميل پوشه كار و پروژه

در بازه زماني اول 
دي ماه 15آذر تا 

كمك 
 مدرسين

برنامه بازديد از 
كارخانجات 
 داروسازي

2 

  *  
 تكليف ارائه شده توسط استاد

 20در بازه زماني 
مهر تا آخر آبان 

 ماه

دكتر 
 مهرآميزي

Pharmaceutical 
management 

3 

  *  
 تكليف ارائه شده توسط استاد

 20در بازه زماني 
مهر تا آخر آبان 

 ماه

دكتر 
 مهرآميزي

Product 
development 
management 

4 

تكليف ارائه شده توسط   *  
 استاد

 20در بازه زماني 
مهر تا آخر آبان 

 ماه

دكتر 
 صدراي

اصول و نحوه انجام 
يك آزمون هم ارزي 

 زيستي

5 



شده توسط  تكليف ارائه  *  
 استاد

 20در بازه زماني 
مهر تا آخر آبان 

 ماه

دكتر 
حسين 

زاده 
 اردكاني

 اصول انجام آزمون
 هاي پايداري

6 

تكليف ارائه شده توسط   *  
 استاد

 20در بازه زماني 
مهر تا آخر آبان 

 ماه

دكتر روح 
 االميني

 اصول بيوتكنولوژي

7 

 20در بازه زماني     *  
مهر تا آخر دي 

 ماه

  
بازديد از شركت 

  آريوژن

8  

 20در بازه زماني     *  
مهر تا آخر دي 

 ماه

  
بازديد از شركت 

  سيناژن

9  

  

  توضيحات:
  انتظار مي رود دانشجو مطابق با برنامه ارائه شده و راس ساعت مقرر در كارخانه هماهنگ شده حضور يابد.

  بازديد از كارخانه الزامي مي باشد.به همراه داشتن كارت دانشجويي و نامه معرفي گروه در حين 
رعايت كليه ضوابط و مقررات كارخانه (رعايت پوشش مناسب و اخالق حرفه اي در شان يك دانشجوي داروسازي) در طول بازديد 

  ول آموزش كارخانه الزامي است.ئميداني و تبعيت از دستيار (كمك مدرس همراه) و مس
  ول آموزش مربوطه الزامي مي باشد.ئمسهمكاري و هماهنگي كامل با كمك مدرس و 

همانگونه كه ذكر گرديد مطابق با بازديد هاي صورت گرفته، انجام هرگونه تكليف محوله از سوي مدرسين و كمك مدرسين الزامي 
  مي باشد.

  امكان جابه جايي افراد پس از معرفي دانشجويان به كارخانه و صنايع دارويي وجود ندارد.
با رعايت كليه  صنايع داروسازي و نفري) و 14هاي حضوري در انسيتو پاستور (در قالب گروههاي  حضور در كالسشايان ذكر است 

ضوابط و مقررات و همچنين شركت فعال در كالسهاي آنالين و يا مشاهده فايلها و انجام تكاليف محوله از سوي مدرسين مورد انتظار 
  خواهد بود.

يتو پاستور مطابق با نامه ارائه شده به دانشجو و مطابق با قوانين و مقررات تخانجات داروسازي و انسبديهي است حضور در يكي از كار
  همچنان مورد انتظار است



اي و نامه ه شد هاي تنظيم شده براي بازديد دانشجويان قبل از شروع بازديد به اطالع ايشان رسانده خواهد نحوه گروه بندي و زمان
  تحويل دانشجو خواهد شد. معرفي به كارخانه نيز

  **: كمك مدرس هر گروه از ميان دستياران گروه انتخاب و به دانشجويان معرفي خواهد شد.
نفري و مطابق با برنامه ارائه شده توسط  14***: كالس هاي تنظيم شده در انستيتو پاستور بصورت حضوري و در قالب كالسهاي 

  اين موسسه (پيوست) انجام خواهد شد.

   دانشجو:  يابيارز روش

 نوع ارزيابي 

مشتمل بر گرفتن بازخورد از كمك مدرسين و مسئولين آموزش صنايع  ارزيابي دانشجو در قالب تركيبي از روش هاي تكويني
بازديد شده، نحوه حضور و تعامل با افراد مذكور و رعايت اخالق حرفه اي و همچنين ارايه به موقع تكاليف (پروژه و پوشه كار) و 

  رزيابي كتبي پايان دوره خواهد بود.ا
بديهي است كه در صورت عدم تكميل دوره با شرايط مذكور، بويژه عدم حضور كامل و به موقع در بازديدهاي هماهنگ شده، نمره 

همچنين غيبت در بازديد هاي حضوري منجر  نهايي براي دانشجو حتي در صورت شركت در امتحان كتبي، منظور نخواهد شد.
  كسر نمره قابل توجه از دانشجو خواهد شد.به 

و  ول آموزش مربوطهئبازديدهاي هماهنگ شده با تاييد كمك مدرس و مس كالس هاي نظري و  حضور به موقع و كامل در -1
  درصد  50: انجام پوشه كار

 ددرص 25  انجام پروژهول آموزش مربوطه و ئتاييد رعايت شئونات و مقررات در حين بازديد توسط كمك مدرس و مس -2

  درصد  25:  و آزمون انستيتو پاستور امتحان كتبي پايان ترم -3
  
  
  
 

  

  نام درس

  آزم. نمره

  نام مسئول درس دكتر عبدالحسين روح االميني نجف آبادي

ارزيابي 
مدرس و 

انجام 

  كوئيز ميان ترم پايان ترم  پروژه

سامانه 
  آزمون

 شفاهي/

  عملي

سامانه   كتبي
  آزمون

 شفاهي/

  عملي

سامانه   كتبي
  آزمون

 شفاهي/

  عملي

  كتبي



فعاليت هاي 
  يادگيري

پوشه كار، (
تكاليف، 

فروم، 
  خودآزمون)

سهم         25%      25%  50%
  نمره

زمان                 
 برگزاري

  حات:توضي

بندي دقيق ارزشيابي نهايي دانشجو را براي هر استاد به صورت جداگانه ذكر نماييد. (مواردي چون نمره آزمون، ها و بارممالكلطفا 
    پيش بيني شده)حضور و غياب در كالسهاي آنالين، تكاليف و ساير فعاليتهاي 

  * مشخص گردد.آزمون) با عالمت آزمون (كتبي، شفاهي/عملي، سامانه نوع برگزاري 

  در قسمت توضيحات درج گردد كه سهم نمره فعاليت هاي مختلف يادگيري مربوط به كدام يك از اساتيد است.

  : منابع

  .باشديم مرتبط يهاتيساوب ينشان و هامقاله ،يتخصص يهاهينشر ،يدرس يهاكتاب شامل منابع

  :كتب) الف      

  :مقاالت) ب      

  :شتريب مطالعه يبرا منابع) ج      

 


