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 دانشکده داروسازی 

 حرفه ای   دکتریدوره  
 

 درس:اطالعات  

  کنترل فیزیکوشیمیایی داروها  درس: عنوان

 72کد درس:

 یک واحد عملی  :1واحد و تعداد نوع 

 دکتر علی محمدینام مسؤول درس: 

         دکتر علی محمدی مدرسان:مدرس/ 

، همزمان با کنترل  4تا   1روشهای تجزیه دستگاهی، فارماسیوتیکس شیمی تجزیه و  -شیمی عمومی : زمانهم /نیازپیش

 فیزیکوشیمیایی )نظری(

 1401 -1402اول  نیمسال تحصیلی:

 

 :درس  مسؤول  اطالعات

 دانشیار رتبه علمی:

انتهای خیابان کار گر شمالی، روبروی پردیس دانشگاه تهران، مرکز رشد واحدهای فناوری فرآورده های دارویی   محل کار:

 دانشگاه علوم پزشکی تهران،ساختمان آموزشی، آزمایشگاه کنترل فیزیکوشیمیایی داوها  

 09123212724 - 88358801تلفن تماس:

 alimohammadi@tums.ac.irالکترونیک: پست نشانی  

 

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

در آینده می توانند عمال در صنایع دارویی و آزمایشگاههای کنترل دارو و غذا در زمینه کنترل  داروسازی  رشته  آموختگان      تعداد زیادی از دانش

در سال تحصیلی جاری  واحدی می باشد که  یک  کنترل فیزیکوشیمیایی داروها یک درس  عملی  درس   مواد دارویی و غذایی فعالیت کنند.کیفیت  

برگزار خواهد شد. شیوه کلی آموزش به این صورت است که برای هر جلسه درس مواردی را که دانشجو باید فرا بگیرد، منابع  حضوری  بصورت  

ی شود. از دانشجویان انتظار می رود ظرف مدت یک هفته مطالب مربوط  معرفی مدر سامانه نوید جهت مطالعه از جمله فیلم آزمایشات مرتبط 

بعد از دریافت دستور کار و سایر  و سپس بصورت حضوری آزمایش مربوطه را در آزمایشگاه    به آن جلسه را در منابع ذکر شده مطالعه نمایند

هر  به پرسش های احتمالی دانشجویان پاسخ داده خواهد شد. در  آزمایشات  حین انجام  . همچنین در   بصورت گروهی انجام دهندنکات آموزشی  

ارائه نمایند.    تکالیف خود را در زمان مشخص داده خواهد شد تا تعدادی از دانشجویان تکلیفنیز جهت دستیابی به اهداف آن جلسه به جلسه 

این واحد درسی  در   یک نکته قابل توجه دیگر شد. خواهد    ن بازخورد دادهاستاد درس نیز تکالیف دانشجویان را بررسی نموده و نتیجه به دانشجویا

، منابع جهت مطالعه بیشتر نیز  عالوه بر منایع اصلی این است که بدلیل گستردگی و تنوع مطالب ، تنوع منابع نیز جهت مطالعه زیاد می باشد.  

 معرفی شده است.  

 :مندیتوان  محورهای   / یکل  فاهدا

  ،های کنترل و آنالیز ترکیبات مختلف اعم از ماده موثره بسیار بارز داروساز در صنایع دارویی، لزوم فراگیری روشبا توجه به نقش  

تستهای مختلف فیزیکوشیمیایی ترکیبات موثره و جانبی دارویی و اشکال  مواد جانبی و بسته بندی ضروری میباشد.  لذا در این درس 

ی ، تعیین مقدار مواد موثره دارویی با روشهای آنالیز دستگاهی و کالسیک در اشکال مختلف دارویی  مختلف داروهای موجود در بازار داروی

 . انجام خواهد شد

 : مندیتوانمحورهای هر  زیر  /یاختصاص اهداف

 اه سولفونامیدگزانتین ها، سالیسیالتها و    یی شامل آلکالوئیدها، باربیتوراتها،مختلف دارو  یگروهها   ییشناسا  یعموم  یتستها -

 شناسایی الکلها به روش شیمیایی و رفراکتومتری  -

 تعیین مقدار رطوبت در گرانولهای کربنات لیتم به روش کارل فیشر   -

 استخراج دیفن هیدرامین از الگزیر به روش تشکیل کمپلکس زوج یونی و سنجش آن به روش اسپکتروسکوپی مرئی   -

 غیرمایی  سنجش مترونیدازول در قرص به روش تیتراسیون  -

 روشهای شناسایی اسید آسکوربیک و سنجش آن در قرص و آمپول  -

 دارویی  سوسپانسیون در منیزیم و آلومینیمهیدروکسید  سنجش -

 سنجش آموکسی سیلین در کپسول به روش یدومتریک   -
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شیوه درست انجام روشهای شیمیایی شناسایی و تعیین مقدار داروها، انجام    ریفراگ  که  رودیم  انتظار  درس  نیا  انی پا  از  سپ 

با   تیتراسیونهای تشکیل کمپلکس  و  یدیمتریک، غیرمائی  تیتراسیون   EDTAتیتراسیونهای یدومتریک،  در سنجش داروها، 

 را فرا بگیرد. یلی پالر مایع جهت سنجش داروهای خ –کارل فیشر و نحوه تشکیل کمپلکس زوج یونی توام با استخراج مایع 

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

سخنرانی تعاملی )پرسش و   ✓

پاسخ، کوئیز، بحث گروهی و  

)... 

ایفای   ✓ های کوچک  بحث در گروه ✓

 نقش  

 

  یریادگی ✓

  یاکتشاف

  تیهدا

 شده 

تیم   بر  مبتنی  یادگیری ✓

(TBL) 

مسئله    حل  بر  مبتنی  یادگیری ✓

(PBL)          
 

یادگیری   ✓

بر    مبتنی 

 سناریو 

کالس   ✓

 وارونه 

مجازی ✓ سامانه    آموزش  در 

اسالید،   )پادکست،  نوید 

جزوه و فایل متنی، محتوای  

 چند رسانه ای، فیلم(

در   ✓ دانشجویان  از  استفاده 

توسط   )تدریس  تدریس 

 همتایان(

  موارد   سایر ✓ بازی  ✓

  نام   لطفاً)

-- (  ببرید

 ----- 

 :درس  میتقو

 واحد عملی  1، داروها یی ایمیکوشی زیکنترل ف :نام درس

 

  ی محمد ی دکتر عل  :مسئول درس

 
   یادگیری یهاتیفعال

  

و شرح وظایف نام 

 (TAکمک مدرس )

 جلسه مبحث عنوان نام استاد تاریخ ارائه  یادگیری -یاددهی روش

خود 

 آزمون 

اتاق  

بحث 

 )فروم( 

  تکلیف 

    امیر رضا عبداللهی 

 محمدرضا یزدانیان 

آموزش مجازی شامل 

دستور کار، فیلم  

آزمایشات و کار عملی  

 در آزمایشگاه

  یعموم یتستها علی محمدی  1401/ 20/06

  ی گروهها ییشناسا 

 ( 1یی)گروه مختلف دارو

1 

   زهرا شیخ گرمچی 

 واال واحدیان 
  یعموم یتستها محمدی علی  1401/ 22/06 

  ی گروهها ییشناسا 

 ( 2یی)گروه مختلف دارو

 

   ریحانه حسن قربان 

 فاطمه سلیمانی
  یعموم یتستها علی محمدی  1401/ 27/06 

  ی گروهها ییشناسا 

 ( 3یی)گروه مختلف دارو
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    امیر رضا عبداللهی 

 محمدرضا یزدانیان 
آموزش مجازی شامل 

دستور کار، فیلم  

عملی  آزمایشات و کار 

 در آزمایشگاه

شناسایی الکلها به روش   علی محمدی  1401/ 29/06

شیمیایی و  

 ( 1 ی)گروهرفراکتومتر

2 

   زهرا شیخ گرمچی 

 واال واحدیان 
شناسایی الکلها به روش   علی محمدی  1401/ 10/07 

شیمیایی و  

 ( 2 ی)گروهرفراکتومتر

 

   ریحانه حسن قربان 

 فاطمه سلیمانی
شناسایی الکلها به روش   محمدی علی  1401/ 12/07 

شیمیایی و  

 ( 3 ی)گروهرفراکتومتر

 

    امیر رضا عبداللهی 

 محمدرضا یزدانیان 
آموزش مجازی شامل 

دستور کار، فیلم  

آزمایشات و کار عملی  

 در آزمایشگاه

تعیین مقدار رطوبت   علی محمدی  1401/ 17/07

در گرانولهای کربنات  

لیتم به روش کارل  

 (  1فیشر)گروه  

3 

   زهرا شیخ گرمچی 

 واال واحدیان 
تعیین مقدار رطوبت   علی محمدی  1401/ 19/07 

در گرانولهای کربنات  

لیتم به روش کارل  

 (  2فیشر)گروه  

 

   ریحانه حسن قربان 

 فاطمه سلیمانی
تعیین مقدار رطوبت   محمدی علی  1401/ 24/07 

در گرانولهای کربنات  

لیتم به روش کارل  

 (  3فیشر)گروه  

 

    امیر رضا عبداللهی 

 محمدرضا یزدانیان 
آموزش مجازی شامل 

دستور کار، فیلم  

آزمایشات و کار عملی  

 در آزمایشگاه

استخراج دیفن   علی محمدی  1401/ 26/07

هیدرامین از الگزیر به  

روش تشکیل  

کمپلکس زوج یونی و  

سنجش آن به روش  

اسپکتروسکوپی)گروه   

1  ) 

4 

   زهرا شیخ گرمچی 

 واال واحدیان 
استخراج دیفن   علی محمدی  1401/ 01/08 

هیدرامین از الگزیر به  

روش تشکیل  

کمپلکس زوج یونی و  

سنجش آن به روش  

اسپکتروسکوپی)گروه   

2  ) 

 

   ریحانه حسن قربان 

 فاطمه سلیمانی
استخراج دیفن   علی محمدی  1401/ 03/08 

هیدرامین از الگزیر به  

روش تشکیل  

کمپلکس زوج یونی و  

 



5 
 

سنجش آن به روش  

اسپکتروسکوپی)گروه   

3) 

    امیر رضا عبداللهی 

 محمدرضا یزدانیان 
آموزش مجازی شامل 

فیلم  دستور کار، 

آزمایشات و کار عملی  

 در آزمایشگاه

نجش مترونیدازول س علی محمدی  1401/ 08/08

در قرص به روش  

تیتراسیون  

 (   1 )گروهغیرمایی

5 

   زهرا شیخ گرمچی 

 واال واحدیان 
نجش مترونیدازول س علی محمدی  1401/ 10/08 

در قرص به روش  

تیتراسیون  

 (   2 )گروهغیرمایی

 

     قربانریحانه حسن 

 فاطمه سلیمانی
نجش مترونیدازول س علی محمدی  1401/ 15/08 

در قرص به روش  

تیتراسیون  

 (   3 )گروهغیرمایی

 

    امیر رضا عبداللهی 

 محمدرضا یزدانیان 
آموزش مجازی شامل 

دستور کار، فیلم  

آزمایشات و کار عملی  

 در آزمایشگاه

روشهای شناسایی   علی محمدی  1401/ 17/08

آسکوربیک و  اسید 

سنجش آن در قرص 

 (  1 و آمپول)گروه

6 

   زهرا شیخ گرمچی 

 واال واحدیان 
روشهای شناسایی   علی محمدی  1401/ 22/08 

اسید آسکوربیک و  

سنجش آن در قرص 

 (  2 و آمپول)گروه

  

   ریحانه حسن قربان 

 فاطمه سلیمانی
روشهای شناسایی   علی محمدی  1401/ 24/08 

آسکوربیک و  اسید 

سنجش آن در قرص 

 (  3 و آمپول)گروه

 

    امیر رضا عبداللهی 

 محمدرضا یزدانیان 
آموزش مجازی شامل 

دستور کار، فیلم  

آزمایشات و کار عملی  

 در آزمایشگاه

هیدروکسید   سنجش علی محمدی  1401/ 29/08

 در آلومینیم

 سوسپانسیون

 (  1 دارویی)گروه

7 

   زهرا شیخ گرمچی 

 واحدیان واال 
هیدروکسید   سنجش علی محمدی  1401/ 01/09 

 در آلومینیم

 سوسپانسیون

 (  2 دارویی)گروه
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   ریحانه حسن قربان 

 فاطمه سلیمانی
هیدروکسید   سنجش علی محمدی  1401/ 06/09 

 در آلومینیم

 سوسپانسیون

 (  3 دارویی)گروه

 

    امیر رضا عبداللهی 

 محمدرضا یزدانیان 
شامل آموزش مجازی 

دستور کار، فیلم  

آزمایشات و کار عملی  

 در آزمایشگاه

هیدروکسید   سنجش علی محمدی  1401/ 08/09

  در منیزیم

 سوسپانسیون

 (  1 دارویی)گروه

8 

   زهرا شیخ گرمچی 

 واال واحدیان 
هیدروکسید   سنجش علی محمدی  1401/ 13/09 

  در منیزیم

 سوسپانسیون

 (  2 دارویی)گروه

 

     قربانریحانه حسن 

 فاطمه سلیمانی
هیدروکسید   سنجش علی محمدی  1401/ 15/09 

  در منیزیم

 سوسپانسیون

 (  3 دارویی)گروه

 

    امیر رضا عبداللهی 

 محمدرضا یزدانیان 
آموزش مجازی شامل 

دستور کار، فیلم  

آزمایشات و کار عملی  

 در آزمایشگاه

سنجش آموکسی  علی محمدی  1401/ 20/09

سیلین در کپسول به 

روش یدو  

 (  1 متریک)گروه

9 

   زهرا شیخ گرمچی 

 واال واحدیان 
سنجش آموکسی  علی محمدی  1401/ 22/09 

سیلین در کپسول به 

روش یدو  

 (  2 متریک)گروه

 

   ریحانه حسن قربان 

 فاطمه سلیمانی
سنجش آموکسی  علی محمدی  1401/ 27/09 

سیلین در کپسول به 

روش یدو  

 (  3 متریک)گروه

 

 امیر رضا عبداللهی    

 محمدرضا یزدانیان 
پایان  شفاهی آزمون  علی محمدی  1401/ 29/09 

 ( 1گروه )ترم 
10 

 زهرا شیخ گرمچی   

 واال واحدیان 
پایان   شفاهی آزمون  علی محمدی  1401/ 04/10 

 ( 2گروه )ترم 
 

 ریحانه حسن قربان   

 فاطمه سلیمانی
پایان   شفاهی آزمون  علی محمدی  1401/ 11/10 

 ( 3گروه )ترم 
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  دانشجو:    یابیارز  روش

 

 واحد عملی  1، داروها یی ایمیکوشی زیکنترل ف :نام درس

 . نمره زم

  یمحمد یدکتر عل: نام مسئول درس

 

فعالیت های  

 یادگیری 

)تکالیف،  

فروم،  

 خودآزمون( 

  کوئیز  میان ترم  پایان ترم  پروژه 

سامانه  

 آزمون 

 شفاهی/ *

 عملی 

سامانه   کتبی

 آزمون 

 شفاهی/ 

 عملی 

سامانه   کتبی

 آزمون 

 شفاهی/ 

 عملی 

 کتبی

 ( %70تکلیف)

حضور و  

 ( %10غیاب)

میزان  

فعالیت و  

مشارکت در  

کار  

 ( %10گروهی)

سهم          10%  

 نمره 

مطابق     

طرح  

 درس 

زمان         

 برگزاری 

ذکر نمایید. )مواردی چون  برای هر استاد به صورت جداگانه بندی دقیق ارزشیابی نهایی دانشجو را ها و بارممالكلطفا   توضیحات:

  پیش بینی شده( نمره آزمون، حضور و غیاب در کالسهای آنالین، تکالیف و سایر فعالیتهای 

 با عالمت * مشخص گردد.  آزمون(، سامانه کتبی، شفاهی/عملیآزمون )نوع برگزاری 

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

در این درس دانشجویان به سه گروه تقسیم می شوند )ضروری است تا پایان ترم اعضای هر گروه ثابت بوده و نباید تغییر نماید( و  

شیوه کلی آموزش به این صورت است که برای هر    رح درس برای هر گروه در تاریخ مشخص شده آزمایشگاه برگزار خواهد شد.  مطابق ط

معرفی می شود. از دانشجویان  در سامانه نوید  جهت مطالعه  از جمله فیلم آزمایشات  جلسه درس مواردی را که دانشجو باید فرا بگیرد، منابع مرتبط  

و سپس بصورت حضوری آزمایش مربوطه    ف مدت یک هفته مطالب مربوط به آن جلسه را در منابع ذکر شده مطالعه نمایندانتظار می رود ظر

به پرسش های  حین انجام آزمایشات . همچنین در  را در آزمایشگاه بعد از دریافت دستور کار و سایر نکات آموزشی بصورت گروهی انجام دهند
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گروه کنترل دارو در هر  جهت آموزش مؤثر و تعامل علمی بیشتر با دانشجویان، دو نفر از دستیاران  خواهد شد.  احتمالی دانشجویان پاسخ داده  

تعدادی از دانشجویان  نیز جهت دستیابی به اهداف آن جلسه به  هر جلسه  در  جلسه آزمایشگاه در نقش کمک مدرس حضور خواهند داشتند.  

ارائه نمایند. استاد درس نیز تکالیف دانشجویان را بررسی نموده و نتیجه به دانشجویان      تکالیف خود را  در زمان مشخص  داده خواهد شد تا  تکلیف

را   خودش  هر دانشجو موظف است مطابق طرح درس تا تاریخ آزمایش بعدی مربوط به گروه خویش، تکلیف شد.خواهد    بازخورد داده

در اولین جلسه آزمایشگاه جزئیات کامل در خصوص نحوه انجام تکلیف ارائه   .شگاه تحویل دهدانجام داده و آن را به کارشناس آزمای

 نمره نهایی هر دانشجو شامل موارد زیر می باشد: خواهد شد. 

 نمره  14(تکلیفی که هر دانشجو در طی دوره انجام می دهد: 1

 نمره  2( حضور و غیاب: 2

 نمره  2: کار آزمایشگاهیانجام شارکت در م( فعالیت در آزمایشگاه و میزان 3

 نمره 2( آزمون شفاهی پایان ترم:4

  :منابع

 . باشدیم مرتبط  یهاتیساوب  ی نشان  و ها مقاله  ،یتخصص یهاهینشر  ،یدرس  یهاکتاب شامل منابع

 : کتب(  الف      

1. United States Pharmacopoeia–National Formulary (USP–NF). 

2. British Pharmacopoeia  (BP). 

3. Japanese Pharmacopoeia  (JP). 
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 : شتریب مطالعه یبرا منابع(  ب     

1) Pharmaceutical Analysis: A Textbook for Pharmacy Students and Pharmaceutical Chemists, 

5th Edition by David G. Watson. 

2) Pharmaceutical Chemical Analysis Methods for Identification and Limit Tests, 1st Edition  

by Ole Pedersen. 

3) Quantitative Chemical Analysis by Daniel C. Harris.  

 

https://www.routledge.com/search?author=Ole%20Pedersen
https://www.amazon.com/Quantitative-Chemical-Analysis-Daniel-Harris/dp/146413538X/ref=sr_1_2?dchild=1&keywords=Analytical+Chemistry&qid=1611618638&sr=8-2
https://www.amazon.com/Daniel-C-Harris/e/B001IGQFIQ?ref=sr_ntt_srch_lnk_2&qid=1611618638&sr=8-2

