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 دانشکده داروسازي

 حرفه اي دکتريدوره 
 

 درس:اطالعات 

  شیمی عمومی درس: عنوان

  کد درس:

 واحد 1-عملی :1واحدو تعداد نوع 

 دکتر ملیحه برازنده تهرانینام مسؤول درس: 

         دکتر مسعود امانلو  -دکتر عفت سوري-دکتر ملیحه برازنده تهرانیمدرسان: مدرس/ 

 ندارد: زمان/ همنیازپیش

 1401-1402اول  نیمسال تحصیلی:

 

 

 :درس مسؤول اطالعات

 دانشیار رتبه علمی:

 دانشکده داروسازي گروه شیمی دارویی محل کار:

 66980454 تلفن تماس:
 barazand@tums.ac.ir الکترونیک:پست نشانی 

                                                           

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

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

 

 :منديتوان محورهاي/ یکل فاهدا

 :منديتوانمحورهاي هر / زیریاختصاص اهداف

 .......................ریفراگ که رودیم انتظار درس نیا انیپا از پس

 

 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

 شده تیهدا
 تیم  بر مبتنی یادگیري

(TBL) 
 مسئله  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)

  استفاده از دانشجویان در
تدریس (تدریس توسط 

 همتایان)

 بازي  موارد سایر 
 نام لطفاً(

-----) ببرید
-- 

 

 

 

 

 :درس میتقو
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 شیمی عمومی عملی: نام درس

 : دکتر ملیحه برازندهمسئول درس

  یادگیري يهاتیفعال
  

و شرح وظایف نام 
 )TAکمک مدرس (

-یاددهی روش
 یادگیري

 جلسه مبحث عنوان نام استاد تاریخ ارائه

خود 
 آزمون

اتاق 
بحث 
 (فروم)

  تکلیف

  𝗑𝗑 همکاري  -رزیدنت
 در آزمایشگاه

کار عملی در 
  آزمایشگاه

02/07/
1401 

آشنایی با لوازم  برازنده دکتر
 آزمایشگاهی

1 

  𝗑𝗑 همکاري  -رزیدنت
 در آزمایشگاه

کار عملی در 
 آزمایشگاه 

04/07/
1401 

آشنایی با لوازم  برازنده دکتر
 آزمایشگاهی

2 

  𝗑𝗑 همکاري  -رزیدنت
 در آزمایشگاه

کار عملی در 
 آزمایشگاه 

09/07/
1401 

اسید , باز و  برازندهدکتر 
 شناساگرها

3 

  𝗑𝗑 همکاري  -رزیدنت
 در آزمایشگاه

کار عملی در 
 آزمایشگاه 

11/07/
1401 

اسید , باز و  برازندهدکتر 
 شناساگرها

4 

  𝗑𝗑 همکاري  -رزیدنت
 در آزمایشگاه

کار عملی در 
 آزمایشگاه 

16/07/
1401 

حل کردن, رسوب  برازندهدکتر 
گیري و صاف کردن 

 (سولفات باریم)

5 

  𝗑𝗑 همکاري  -رزیدنت
 در آزمایشگاه

کار عملی در 
 آزمایشگاه 

18/07/
1401 

حل کردن, رسوب  برازندهدکتر 
گیري و صاف کردن 

 (سولفات باریم)

6 

  𝗑𝗑 همکاري  -رزیدنت
 در آزمایشگاه

کار عملی در 
 آزمایشگاه 

23/07/
1401 

اکسیداسیون و احیا  برازندهدکتر 
 (آب ژاول)

7 

  𝗑𝗑 همکاري  -رزیدنت
 آزمایشگاه در

کار عملی در 
 آزمایشگاه 

25/07/
1401 

اکسیداسیون و احیا  برازندهدکتر 
 (آب ژاول)

8 

  𝗑𝗑 همکاري  -رزیدنت
 در آزمایشگاه

کار عملی در 
 آزمایشگاه 

30/07/
1401 

تهیه آب اکسیژنه و  دکتر سوري
 بررسی خواص آن

9 

  𝗑𝗑 همکاري  -رزیدنت
 در آزمایشگاه

کار عملی در 
 آزمایشگاه 

02/08/
1401 

تهیه آب اکسیژنه و  دکتر سوري
 بررسی خواص آن

10 

  𝗑𝗑 همکاري  -رزیدنت
 در آزمایشگاه

کار عملی در 
 آزمایشگاه 

07/08/
1401 

بلور کردن, جدا کردن  دکتر سوري
اجسام از یکدیگر 

 (تهیه اسید ارتوبوریک)

11 
 

  𝗑𝗑 همکاري  -رزیدنت
 در آزمایشگاه

کار عملی در 
 آزمایشگاه 

09/08/
1401 

بلور کردن, جدا کردن  دکتر سوري
اجسام از یکدیگر 

 (تهیه اسید ارتوبوریک)

12 

  𝗑𝗑 همکاري  -رزیدنت
 در آزمایشگاه

کار عملی در 
 آزمایشگاه

14/08/
1401 

جداسازي و شناسایی  دکتر سوري
 کاتیونهاي گروه اول

13 
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  𝗑𝗑 همکاري  -رزیدنت
 در آزمایشگاه

کار عملی در 
 آزمایشگاه

16/08/
1401 

جداسازي و شناسایی  دکتر سوري
 اولکاتیونهاي گروه 

14 

  𝗑𝗑 همکاري  -رزیدنت
 در آزمایشگاه

کار عملی در 
 آزمایشگاه

21/08/
1401 

جداسازي و شناسایی  دکتر سوري
 دومکاتیونهاي گروه 

15 

  𝗑𝗑 همکاري  -رزیدنت
 در آزمایشگاه

کار عملی در 
 آزمایشگاه

23/08/
1401 

جداسازي و شناسایی  دکتر سوري
 دومکاتیونهاي گروه 

16 

  𝗑𝗑 همکاري  -رزیدنت
 در آزمایشگاه

کار عملی در 
 آزمایشگاه

28/08/
1401 

جداسازي و شناسایی  امانلودکتر
 سومکاتیونهاي گروه 

17 

  𝗑𝗑 همکاري  -رزیدنت
 در آزمایشگاه

کار عملی در 
 آزمایشگاه

30/08/
1401 

جداسازي و شناسایی  دکترامانلو
 سومکاتیونهاي گروه 

18 

  𝗑𝗑 همکاري  -رزیدنت
 در آزمایشگاه

کار عملی در 
 آزمایشگاه

05/09/
1401 

جداسازي و شناسایی  دکترامانلو
چهارم کاتیونهاي گروه 

 و پنجم

19 

  𝗑𝗑 همکاري  -رزیدنت
 در آزمایشگاه

کار عملی در 
 آزمایشگاه

07/09/
1401 

شناسایی جداسازي و  دکترامانلو
کاتیونهاي گروه چهارم 

 و پنجم

20 

  𝗑𝗑 همکاري  -رزیدنت
 در آزمایشگاه

کار عملی در 
 آزمایشگاه

12/09/
1401 

جداسازي و شناسایی  دکترامانلو
 آنیونها

21 

  𝗑𝗑 همکاري  -رزیدنت
 در آزمایشگاه

کار عملی در 
 آزمایشگاه

14/09/
1401 

جداسازي و شناسایی  دکترامانلو
 آنیونها

22 

  𝗑𝗑 همکاري  -رزیدنت
 در آزمایشگاه

کار عملی در 
 آزمایشگاه

19/09/
1401 

تاثیر غلظت مواد اولیه  دکترامانلو
 بر سرعت واکنش

23 

  𝗑𝗑 همکاري  -رزیدنت
 در آزمایشگاه

کار عملی در 
 آزمایشگاه

21/09/
1401 

تاثیر غلظت مواد اولیه  امانلودکتر  
 بر سرعت واکنش

24 

 توضیحات:

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

 

 

 

 

  دانشجو:  یابیارز روش
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 نام درس

 . نمرهزمآ
 نام 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

60% 
   

سهم        40%
 نمره

زمان        پایان ترم    طول ترم
 برگزاري

 توضیحات:

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 

 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

 Chemistry, Principles & Reactions (Masterton, Hurley)مورتیمر , -شیمی عمومی :کتب) الف      

 :مقاالت) ب      

 :شتریب مطالعه يبرا منابع) ج      


