
 
 دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس

 فیزیکوشیمیایی نظریعنوان درس :  
 داروسازی 01دانشجویان ترم  مخاطبان:                                                               

 ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:                        ( واحد0)از  واحد نظری 1.0 تعدادواحد:
 شنبه ها :زمان کالس  دقیقه  05

 دکتر شهال میرزایی مدرس:       00-01زمان ارائه درس: 

شیوی ػوٌهی، شیوی تجسیو ، رًشيای آنالیس  درس و پیش نیاز:

       دستگاىی

 

 Validationىذف دًره: آشنایی با ارزیابی فیسیکٌشیویایی دارًىا ً نحٌه 

 پرًسو ً هتذ ساخت.

 

 جلسو اًل 

 validation   ًquality assuranceرًنذ  درش :ىذف کلی 

 اىذاف اختصاصی:

 .را بذانذ  Validationدانشجٌ بایذ مفيٌم  -1

 .انٌاع کنترليای دارً حین تٌلیذ را بذانذ  دانشجٌ بایذ -2

 .دانشجٌ بایذ از دضتگاىيای کنترل بخشيای مختلف تٌلیذ دارً را بذانذ -3

 

 جلطو دًم

 Good  manufacture practice :اىذاف کلی 

 اىذاف اختصاصی

 .را بذانذ GMPدانشجٌ بایذ تعریفيای مختلف  -1

 را بذانذ. GMPدانشجٌ بایذ انٌاع  -2

 را بذانذ.  GMPدانشجٌ بایذ از جسئیات ىر یک از بنذىای  -3

 جلطو ضٌم:

 برای ضاخت در دارًخانو cGMPاىذاف کلی:السامات 

 اىذاف جسئی جلطو: دانشجٌ بایذ

 را بذانذ. شيای جاری تيیو دارًىای ترکیبیرً -1

 را بذانذ. نحٌه بطتو بنذی ً لیبلینگ -2

 دارًىا را بذانذ.نحٌه نگيذاری در انبار  -3

 

 

 رًظ تذریص:

 ، ارئو سوینارپرسش ً پاسخارائو اسالیذ،  -سخنرانی

 ىای کمک آمٌزشی: رضانو

 برد ًیذئٌ پرًژکتٌر، ًایت

 هنابغ:

Pharmacutical analysis, Watson 

2) Tex book of Pharmacutical corner analysis 

3) USP and BP 

4)CHemical stability, a hand book of Pharmacist 
 

 
 سنجش و ارزشیابی 

سهم از نمره کل)بر حسب  روش       آزمون
 درصد(

 ساعت تاریخ 

   /////////////////////////// //////////////////////// 

     

آزمون پایان 
 ترم

امتحان 
 تستی

09   

 در ساعات کالسی   09پاسخ به حضور فعال 



پرسشها و  در کالس
ارائه 

 سمینار

 
 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 حضٌر هنظن در کالش -1
 شرکت در فؼالیتيای پرسش ً پاسخ ً بحث گرًىی -2
 دانشجٌ از هنابغ هؼرفی شذه استفاده  -3
 )یک ربغ ًسط کالش(هطرح شذى سٌاالت در ساػت پاسخگٌیی بو سٌاالت فراگیر  -4

 
 

 ، هٌضٌع درشکنترل فیسیکٌ شیویایی دارًىا نام هذرش ساػت تاریخ

شنبو 

02/6/59 
 دکتر بيبٌد 02-00

هرًری بر کلیات کیفیت فیسیکٌشیویایی دارًىا، 

 استانذارد ًفارهاکٌپو ىا

شنبو 

02/6/59 
 ددکتر بيبٌ 02-00

خٌاص شیویایی دارًىا، هاىیت،کیفیت یا قذرت، 

 آزهٌنيای هربٌطو

شنبو 

3/2/59 
 دکتر بيبٌد 02-00

نوٌنو برداری، آهاده سازی نوٌنو ىا، رًشيای 

استخراج ً تخلیض، رًشيای آهاری نوٌنو برداری از 

 فراًرده ىای دارًیی

شنبو 

02/2/59 
 دکتر بيبٌد 02-00

نو ىا، رًشيای نوٌنو برداری، آهاده سازی نوٌ

استخراج ً تخلیض، رًشيای آهاری نوٌنو برداری از 

 فراًرده ىای دارًیی

شنبو 

02/2/59 
 دکتر بيبٌد 02-00

رًشيای تجسیو شیویایی کالسک ً دستگاىی، ارزشیابی 

 هتذ آنالیس

شنبو 

02/2/59 
 دکتر بيبٌد 02-00

سازهانذىی، اطٌل کلی فراًرده ىای استریل، جاهذ، 

 استنشاقیهٌاد خام ، 

شنبو 

0/8/59 
 دکتر بيبٌد 02-00

سازهانذىی، اطٌل کلی فراًرده ىای استریل، جاهذ، 

 هٌاد خام ، استنشاقی

شنبو 

8/8/59 
 دکتر بيراهی 02-00

 رًشيای کالسیک آنالیس دارًىا

شنبو 

09/8/59 
 دکتر بيراهی 02-00

هرًری بر رًشيای تجسیو هٌاد دارًیی )کالسیک ً 

 دستگاىی(

شنبو 

00/8/59 
02-00 

دکتر 

 تحٌیلیاى

 آزهٌنيای فارهاسیٌتیکال ًیژه اشکال دارًیی هختلف

شنبو 

05/8/59 
02-00 

دکتر 

 تحٌیلیاى

پایذاری شیویایی ً ناسازگاری دارًىا ً پرًتکل ىای 

 آزهٌنيای پایذاری هٌاد اًلیو ً هحظٌالت دارًیی

شنبو 

6/5/59 
 دکترتحٌیلیاى 02-00

 فراینذىای ساخت دارً validationضٌابط الزم برای 

شنبو 

03/5/59 
 دکتر هیرزایی 02-00

  validation   ًquality assuranceرًنذ 

شنبو 

02/5/59 
 دکتر هیرزایی 02-00

Good  manufacture practice 

شنبو 

2/02/59 
 هیرزاییدکتر 02-00

 برای ضاخت در دارًخانو cGMPالسامات 

شنبو 

00/02/59 
 دکتربيبٌد 02-00

 یت فیسیکٌشیویایی دارً ىاکیف

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دانشکده: EDOنبم و امضبی مدرس:             نبم و امضبی مدیر گروه:                نبم و امضبی مسئول

 تبریخ تحویل:                          تبریخ ارسبل:                                   تبریخ ارسبل :
 

 


