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 دانشکده داروسازی

 حرفه ای دکتریدوره 
 درس:اطالعات 

 عملی 4 فارماسیوتیکس درس: عنوان

 واحد 1، عملی واحد:و تعداد نوع 

 وطن آرادکتر نام مسؤول درس: 

      (دستیاران گروه فارماسیوتیکسدکتر مرفه، دکتر شعبانی، دکتر رضایی ) با همراهی وطن آرادکتر مدرسان: مدرس/ 

 vatanara@sina.tums.ac.irراه ارتباطی با مسئول درس: 

 :یادگیری -یاددهی هایروش

 ،سخنرانی تعاملی )پرسش و پاسخ

 کوئیز، بحث گروهی و ...(

 ایفای نقش   های کوچک بحث در گروه 

 

 یاکتشاف یریادگی 

 شده تیهدا

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

 

یادگیری مبتنی بر   

 سناریو

 کالس وارونه 

 استفاده از دانشجویان در تدریس   آموزش مجازی

 )تدریس توسط همتایان(

: کالس موارد سایر بازی 

 عملی حضوری

 اهداف دوره:

 .آنها را بشناسددانشجو لزوم ساخت فرآورده های ترکیبی و اشکال مختلف  .1

 فرآورده های ترکیبی آشنا شود. ، بسته بندی، برچسب زنی، تجویز و تحویلساخت با انواع روش های دانشجو .2

  .ترکیبی موضعی را با هم مقایسه کندمختلف فرآورده های  بتواند روش های ساخت، بسته بندی ها و برچسب زنی هایدانشجو . 3

 .ردیابی کندرا بر اساس نسخه پزشک،  جدید رده ترکیبیفرآوساخت، بسته بندی و تجویز  دانشجو بتواند روش صحیح .4

 . دانشجو، مبانی ساخت وکنترل فرآورده های ترکیبی را به صورت عملی تمرین کرده و با نحوه انجام آن آشنا باشد.5
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 :درس میتقو

 عملی 4فارماسیوتیکس 

کالس 

 عملی

 سیتدر روش یادگیری یهاتیفعال

تاریخ 

 ارائه
 جلسه مبحث عنوان نام استاد

خود 

 آزمون

اتاق 

بحث 

 )فروم(

 فیلم تکلیف

محتوای 

چند 

 رسانه ای

جزوه و 

فایل 

 متنی

 پادکست اسالید

*   * *  *   11/7 

12/7 

17/7 

11/7 

 

 

 خانم دکتر شعبانی

 )پمادها(
 

 پماد زینک اکساید بر پایه وازلین

 پماد زینک اکساید بر پایه اوسرین   *  * *   * 1

*   * *  *   
پماد سدیم کلراید در پایه وازلین 

 و اوسرین

*   * *  *   24/7 

22/7 

1/8 

3/8 

خانم دکتر شعبانی 

 )پمادها(

 پماد متیل سالیسیالت

2 
 پماد متیل سالیسیالت و کل تار   *  * *   *

*   * *  *   8/8 

11/8 

15/8 

17/8 

 رضاییدکتر  آقای

 )امولسیون ها(

 کرمهای محو شونده )اوره(

3 *   * *  *   

 AHAکرم 
*   * *  *   

*   * *  *   
22/8 

24/8 

21/8 

1/1 

 رضاییدکتر  آقای

 )امولسیون ها(
 کلد کرم )اوره(

4 
*   * *  *   

خانم دکتر مرفه 

 )امولسیون ها(
 شیرپاک کن

 ییدکتر رضا یآقا

 )ژل(
 نیسیترومایژل ار

 5 مرور کاربردی مطالب تدریس شده خانم دکتر مرفه 2/1  *     *  

*    *  *   
8/1 

13/1 

15/1 

21/1 

 مرفهخانم دکتر 

 )سوسپانسیون ها(

 لوسیون کاالمین

2 
*    *  *   

 شیاف پیروکسیکام

   *  *    * شیاف زینک اکساید

*    *  *   

*    *  *   
22/1 

27/1 

21/1 

4/11 

خانم دکتر مرفه 

 بهداشتی(-)آرایشی

 ساخت شامپو

7 

*    *  *   
 دهانشویهساخت 

*    *  *   

خانم دکتر شعبانی  *     *   *

 بهداشتی(-)آرایشی
 ساخت خمیر دندان

*         

 خانم دکتر مرفه 11/11  *       
مرور کاربردی مباحث تدریس 

 شده
8 

 1 امتحان عملی  13/11         
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  دانشجو:  یابیارز وشر

 عملی 4فارماسیوتیکس : نام درس

 کوئیز تکالیف فعالیت های عملی آزمون پایان ترم

آزمون  

 عملی
 آزمون کتبی

مشارکت در 

کالس های 

 مروری

ساخت 

صحیح 

 فرآورده ها

SOP ها 

خالصه  فیلم 

 ها

 

 کتبی

 

 سهم نمره 3 5/1 4 5/1 1 4 5

 فردی ،ابتدای جلسات عملی فردی گروهی گروهی فردی فردی گروهی

و زمان 

نحوه 

 برگزاری

 

 توضیحات:

 .کلیه جلسات عملی به صورت وارونه و پس از ارائه محتوای مجازی برگزار می شوند 

  .در آغاز هر جلسه یک امتحان کوتاه به صورت فردی گرفته می شود تا از مطالعه محتواهای آموزشی اطمینان حاصل شود

های مربوط همچنین از دانشجویان خواسته می شود تا یک خالصه تک صفحه ای در رابطه با نکات مهم موجود در فیلم 

 آماده نمایند.به آن جلسه، 

 ،ضمن ارائه راهنمایی های الزم به دانشجویان، میزان توجه ایشان به محتوای آموزشی در  در حین ساخت فرآورده ها

 مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. و تسلط بر کلیات روند ساخت، دسترس

 یین می گردد.به فاصله گذاری مناسب اجتماعی تع تعداد دانشجویان حاضر در جلسه حضوری، با توجه 

 تیار تخصصی در جلسه عملی حضور خواهد داشت. دس 2دانشجو  15ازاء هر ه ب 

  دانشجویان ارائه می گردد تا برای تمرین بیشتر، در هر جلسه یک فرموالسیون جدید جهت ساخت بهSOP  آن را برای

 .خواهد شدها به صورت فایل ضمیمه در اختیار دانشجویان قرار داده  SOPنحوه نگارش  جلسه بعدی کالس تهیه نمایند.

 و پایان دوره، دو کالس تئوری با هدف جمع بندی و ارائه موارد کاربردی برگزار می گردد. در اواسط 

 .ارزیابی نهایی به صورت کتبی و عملی انجام خواهد شد 


