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 دانشکده داروسازي

 حرفه اي دکتريدوره 
 

 درس:اطالعات 

  کنترل میکروبی داروها درس: عنوان
 86 کد درس:

 واحد نظري 2 :1واحدنوع و تعداد 

 دکتر نسرین صمدينام مسؤول درس: 

  دکتر نسرین صمديمدرسان: مدرس/ 
 )81و 79، 77، 76نظري (کدهاي  4تا  1فارماسیوتیکس  -) 41میکروب شناسی نظري (کد : زمان/ همنیازپیش

 1401-1-1402 نیمسال تحصیلی:

 

 :درس مسؤول اطالعات

 دانشیار رتبه علمی:
 دانشکده داروسازي -گروه کنترل دارو و غذا محل کار:

 64122154 تلفن تماس:
 samadin@tums.ac.irالکترونیک: پست نشانی 

                                                           

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

آشنا می شود. راههاي مقابله  آندر این درس دانشجو با اهمیت آلودگی میکروبی در فرآورده هاي دارویی و همچنین خطرات ناشی از 
با بروز آلودگی میکروبی در فرآورده هاي دارویی را می آموزد و با روش هاي مختلف ارزیابی آلودگی میکروبی و همچنین استانداردهاي 

انند مموثره دارویی  دروش هاي تعیین مقدار میکروبی موابا رده هاي دارویی آشنا می شود. دانشجو همجنین کیفیت میکروبی فرآو
 .آنتی بیوتیک ها و ویتامین ها آشنا می شود

 

 :منديتوان محورهاي/ یکل فاهدا

 .دارویی و میکروب شناسی تجزیه ايآشنایی با استانداردهاي میکروبی و روش هاي ارزیابی و کنترل کیفیت میکروبی فرآورده هاي 

 

 :منديتوانمحورهاي هر / زیریاختصاص اهداف

 استانداردهاي کیفیت میکروبی فرآورده هاي دارویی غیراستریل را بداند. ریفراگ که رودیم انتظار درس نیا انیپا از پس

 استریل و غیراستریل آشنا باشد.با معتبرسازي و همچنین روش هاي ارزیابی کیفیت میکروبی فرآورده هاي دارویی 

 با روش هاي مختلف میکروب شناسی تجزیه اي آشنا باشد.

 

 یادگیري استفاده شده را در تقویم درس اعالم نمایید)-(خواهشمند است روش یاددهی :یادگیري -یاددهی هايروش

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

(... 

 هاي کوچک بحث در گروه   ایفاي
 نقش 

 

 يریادگی 
 یاکتشاف

 تیهدا
 شده

 تیم  بر مبتنی یادگیري
(TBL) 

 ه مسئل حل بر مبتنی یادگیري
(PBL)          

 

  یادگیري
مبتنی بر  

 سناریو

  کالس
 وارونه

 در سامانه  آموزش مجازي
نوید (پادکست، اسالید، 
جزوه و فایل متنی، محتواي 

 چند رسانه اي، فیلم)

  در استفاده از دانشجویان
تدریس (تدریس توسط 

 همتایان)

 بازي  موارد سایر 
 نام لطفاً(

--) ببرید
----- 
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 :درس میتقو

 (نظري) میکروبی داروهانترل ک: نام درس

 : دکتر نسرین صمديمسئول درس

  یادگیري يهاتیفعال
  

و شرح وظایف نام 
 )TAکمک مدرس (

 جلسه مبحث عنوان نام استاد تاریخ ارائه یادگیري-یاددهی روش

خود 
 آزمون

اتاق 
بحث 
 (فروم)

  تکلیف

19/6/140 سخنرانی تعاملی -   
1 

مقدمه ای بر  دکتر صمدی
 میکروب شناسی

1 

اهمیت آلودگی  دکتر صمدی 2/7/1401 سخنرانی تعاملی -   
 میکروبی داروها

2 

فساد میکروبی  دکتر صمدی 9/7/1401 سخنرانی تعاملی -   
 داروها

3 

16/7/140 سخنرانی تعاملی -   
1 

استانداردهای  دکتر صمدی
میکروبی فرآورده 
های دارویی غیر 

 استریل

4 

23/7/140 سخنرانی تعاملی -   
1 

معتبرسازی آزمون  دکتر صمدی
 های میکروبی

5 

30/7/140 سخنرانی تعاملی -   
1 

آزمون محدودیت  دکتر صمدی
 میکروبی 

6 

روش های  دکتر صمدی 7/8/1401 سخنرانی تعاملی -   
 شمارش میکروبی

7 

14/8/140 سخنرانی تعاملی -   
1 

روش های  دکتر صمدی
شناسایی 

میکروارگانیسم 
 های اندیکاتور

8 

21/8/140 سخنرانی تعاملی -   
1 

کلیات محافظ  دکتر صمدی
 های ضدمیکروبی

9 

28/8/140 سخنرانی تعاملی -   
1 

روش های آزمون  دکتر صمدی
محافظت 

 ضدمیکروبی 

10 

سترون کردن  دکتر صمدی 5/9/1401 سخنرانی تعاملی -   
فرآورده های 

دارویی و اطمینان 
 از سترونی

11 

12/9/140 سخنرانی تعاملی -   
1 

آزمون های  دکتر صمدی
 سترونی

12 
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19/9/140 سخنرانی تعاملی -   
1 

آزمون های  دکتر صمدی 
 سترونی

13 

26/9/140 سخنرانی تعاملی -   
1 

میکروب شناسی   دکتر صمدی
 تجزیه ای

14 

3/10/140 سخنرانی تعاملی -   
1 

تعیین مقدار  دکتر صمدی
میکروبی مواد 
 موثره دارویی

15 

/ 10/10 سخنرانی تعاملی -   
1401 

تعیین مقدار  دکتر صمدی
میکروبی آنتی 

 بیوتیک ها

16 

 17 پرسش و پاسخ دکتر صمدی   -   

 توضیحات:

 وضیحات بیشتر در این قسمت درج گردد.تدر صورت نیاز به 

  دانشجو:  یابیارز روش

 
 : کنترل میکروبی داروها (نظري)نام درس

 . نمرهزمآ
 : دکتر نسرین صمدينام مسئول درس

فعالیت هاي 
 یادگیري

(تکالیف، 
فروم، 

 خودآزمون)

  کوئیز میان ترم پایان ترم پروژه

سامانه 
 آزمون

 شفاهی/
 عملی

سامانه  کتبی
 آزمون

 شفاهی/
 عملی

سامانه  کتبی
 آزمون

 شفاهی/
 عملی

 کتبی

سهم        %80    %20
 نمره

در طول 
 ترم

در    
زمان  
آزمون 
پایان 

 ترم

زمان       
 برگزاري

 حات:توضی

ذکر نمایید. (مواردي چون نمره آزمون، براي هر استاد به صورت جداگانه بندي دقیق ارزشیابی نهایی دانشجو را ها و بارممالكلطفا 
  پیش بینی شده)حضور و غیاب در کالسهاي آنالین، تکالیف و سایر فعالیتهاي 
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 با عالمت * مشخص گردد. آزمون)، سامانه کتبی، شفاهی/عملیآزمون (نوع برگزاري 

 درج گردد که سهم نمره فعالیت هاي مختلف یادگیري مربوط به کدام یک از اساتید است. وضیحاتت قسمتدر 

  :منابع

 .باشدیم مرتبط يهاتیساوب ینشان و هامقاله ،یتخصص يهاهینشر ،یدرس يهاکتاب شامل منابع

 :کتب) الف      

1. Hugo, W.B. and Russell, A.D., Pharmaceutical Microbiology, latest edition. 
2. Baird, R.M. and Bloomfield S.F., Microbial quality assurance in cosmetics, toiletries and non-
sterile pharmaceuticals, latest edition. 

3. Denyer, S. and Baird, R., Guide to microbiological control in pharmaceuticals. Ellis Horwood. 
Latest edition. 

4. United States Pharmacopeia (USP), latest edition. 
5. British Pharmacopeia (BP) latest edition. 
6. Iranian Phamacopeia. 
  
 
 


