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 دانشکده داروسازي

 حرفه اي دکتريدوره 
 

 درس:اطالعات 

  ریاضیات عمومی درس: عنوان

  کد درس:

 احد نظريودو  :1واحدو تعداد نوع 

 اکبر عبداللهی اصلنام مسؤول درس: 

 اکبر عبداللهی اصلمدرسان:   مدرس/ 

 باشد) 3(پبشنهاد میشود ارائه درس سال  ندارد: زمان/ همنیازپیش

 اول نیمسال تحصیلی:

 

 

 :درس مسؤول اطالعات

 استادیار رتبه علمی:

 گروه اقتصاد مدیریت دانشکده داروسازي محل کار:

 2318 تلفن تماس:
 abdollahiasl@tums.ac.ir الکترونیک: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

 ) ندک فیتوص بند، دو ای کیدرس را در قالب هاي مختلف محتوایی بخش ،یکل یحاتیرود مسؤول درس ضمن ارائه توضیم(انتظار  

 

 :منديتوان محورهاي/ یکل فاهدا

 داده با دیدگاه کاربرد در نظام سالمتآشنایی اجمالی با علوم مختلف ریاضی و 

 :منديتوانمحورهاي هر / زیریاختصاص اهداف

 ریفراگ که رودیم انتظار درس نیا انیپا از پس
 بشناسند. علوم مختلف داروییدر را ریاضی مباحث مختلف و متنوع کاربردهاي روزمره  -
 .توابع و نمودارها را رسم و تفسیر نمایند -
 معادالت و نامعادالت خطی، لگاریتمی و توانی را حل نمایند. -
 و کاربرد آن در مباحث خوزه سالمت آشنا شوند. منطق مبانیبا  -
 و تفسیر نمایند. هاي ریاضی تبیینغالب مدلرا در  سالمت و داروسازيمسایل واقعی حوزه هاي  -
 .از آنها آشنا شوداطالعات استخراج داده ها و با مهندسی  -
 با دیدگاه تفکر سیستمیک آشنا شده و مسایل مختلف نظام سالمت را با این دیدگاه بررسی نماید.  -

 

 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 
 

 یاکتشاف يریادگی 
 شده تیهدا

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

   یادگیري مبتنی بر
 سناریو

 کالس وارونه 

 آموزش مجازي   استفاده از دانشجویان در تدریس
 (تدریس توسط همتایان)

 نام لطفاً( موارد سایر بازي 
 -------) ببرید
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 :درس میتقو

 نام درس
 مسئول درس اکبر عبداللهی اصل

کالس 
 آنالین

 جلسه مبحث عنوان نام استاد تاریخ ارائه سیتدر روش یادگیري  يهاتیفعال

اتاق بحث  خود آزمون
 (فروم)

محتواي چند  فیلم تکلیف
 رسانه اي

جزوه و 
 فایل متنی

  اسالید

 1 مقدمه و ریاضیات در داروسازي اکبر عبداللهی اصل  تدریس X X X ؟

 2 محاسبات عددي و خطاها اکبر عبداللهی اصل  تدریس/اسالید/چند رسانه X X X ؟

 3 مجموعه ها اکبر عبداللهی اصل  تدریس/اسالید/چند رسانه X X X ؟

 4 رسم انواع توابع و روابط اکبر عبداللهی اصل  تدریس/اسالید/چند رسانه X X X ؟

 5 فضاي سه بعدي و حجمها اکبر عبداللهی اصل  تدریس/اسالید/چند رسانه X X X ؟

 6 حد، مشتق، انتگرال و کاربرد اکبر عبداللهی اصل  تدریس/اسالید/چند رسانه X X X ؟

 7 حل معادالت اکبر عبداللهی اصل  تدریس/اسالید/چند رسانه X X X ؟

 8 منطق اکبر عبداللهی اصل  تدریس/اسالید/چند رسانه X X X ؟

 Database 9ِ-اطالعاتمهندسی داده و  اکبر عبداللهی اصل  اکتشافی/PBL /مباحثه X X X ؟

 BI 10 -مهندسی داده و اطالعات اکبر عبداللهی اصل  /اکتشافیTBLمباحثه/ X X X ؟

 AI 11 -مهندسی داده و اطالعات اکبر عبداللهی اصل  /اکتشافیTBLمباحثه/ X X X ؟

 12 کاربرد در علوم سالمت اکبر عبداللهی اصل  /اکتشافیTBLمباحثه/ X X X ؟

 13 کاربرد در خدمات دارویی اکبر عبداللهی اصل  /اکتشافیTBLمباحثه/ X X X ؟

 14 کاربرد در علوم داروسازي اکبر عبداللهی اصل  /اکتشافیTBLمباحثه/ X X X ؟

 15 کاربرد در علوم افتصاد سالمت اکبر عبداللهی اصل  /اکتشافیTBLمباحثه/ X X X ؟

 16 کاربرد در علوم مدیریت دارو عبداللهی اصلاکبر   /اکتشافیPBLمباحثه/ X X X ؟

 17 کاربرد در علوم اقتصاد دارو اکبر عبداللهی اصل  /اکتشافیTBLمباحثه/ X X X ؟

 

 

 توضیحات:

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

 نام درس

 مسئول درس اکبر عبداللهی اصل

 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   5 5 1  4  5  5 5
 نمره

تقویم    طول ترم
 دانشکده

جلسه  
 ششم

زمان    طول ترم طول ترم 
 برگزاري

 

 توضیحات:

 نمره انجام شده و بر طبق مقیاس ذکر شده در صفحه قبل تغییر میبایند. 20کلیه ارزیابی ها بر اساس برگه سواالت بر پایه 
 در مورد فعالیت در فوروم و آزمونهاي شفاهی مبنا بر تعداد پست صحیح دانشجو و زمان آنالین بودن و کیفیت پاسخ خواهد بود

  :منابع

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

 :کتب) الف      

1. Pharmaceutical Calculations, 13th edition, Howard C. Ansel, PhD  
2. Essential math and calculations for pharmacy technicians, Indra K. Reddy, Mansoor A. Khan 
3. Calculus Demystified, Steven G. Krantz, McGraw-Hill 

 

 :مقاالت) ب

 :شتریب مطالعه يبرا منابع) ج

 موردها و مسایل مطرح شده در کالسها 
 


