
 

 

 

 

ُذف کلی دّرٍ: آغٌایی تا ًقع ّ کارترد 

 هیکرّارگاًیطوِا در دارّضازی

 LMS: ازائه ثصوزت و دوم جلعه اول

ّ  ضاختار هیکرّارگاًیطوِااُذف کلی درش:  

 اصْل پایَ هیکرّب غٌاضی

 اُذاف اختصاصی جلطَ:

 داًػجْ قادر تاغذ:

پسوکبزيوتهب ، ويسوظهب ، ويسوئيدهب و پسايونهبظبختبز  -1

 پسوتوشآهب، زچهببق، ثبکتسيهب و آزکهب، و يوکبزيوتهب

 زا تؼسيف کند.

 زا ثداند. نبمگرازی ميکسوازگبنيعمهب -2

 زا ثداند. متبثوليعم ميکسوازگبنيعمهب -3

مذيظ کؽت و انواع  کؽت ميکسوازگبنيعمنذوه   -4

 زا ثؽنبظد. ميکسوازگبنيعم

 زا ثداند. متدهبی کؽت ميکسوازگبنيعم -5

 زا ثداند. اهميت ميکسوازگبنيعمهب دز صنؼت دازظبشی -6

زا  دازوظبشي دز مهم هبي ازگبنيعم ميكسو ثسخي مؽخصبت -8

 ثداند.

 

 ومظجلعه 

کٌترل هیکرّتی فرآّردٍ ُای دارّیی                          عٌْاى درش: 

 01هخاطثاى: داًػجْیاى دکترای حرفَ ای دارّضازی ترم 

ّاحذ ًظری                                      2تعذاد ّ ًْع ّاحذ: 

ضَ ضاعت پاضخگْیی تَ ضْاالت فراگیر: 

 02-01غٌثَ 

: مدزظين يب مدزض      4تب 1فبزمبظيوتيکط  ،ػمومي ؼنبظي ميكسوةپیع ًیاز: درش 

 ؼهال ميسشايی دكتس

هذرش: دکتر                        01-02غٌثَ ُا  ضَزهاى ارائَ درش: 

 غِال هیرزایی



غوارظ اُذاف کلی: غٌاخت رّغِای  

 هیکرّارگاًیطوِا

 داًػجْ قادر تاغذ: اُذاف اختصاصی:

 زا نبم ثجسد. زوؼهبی قديمی ؼمبزغ ميکسوازگبنيعم -1

 زا ثداند. مؽخصبت هسکدام اش زوؼهب  -2

 زا مقبيعه کند. زوؼهبی قديمی ؼمبزغ ميکسوازگبنيعم -3

زا  مصايب و مؼبيت زوؼهبی قديمی ؼمبزغ ميکسوازگبنيعم -4

 ثداند.

ؼمبزغ ثه زوغ فيلتس ،زوغ ظوزفيط پليت ، پوزپليت هبیزوؼ -7

 ، زا يبد ثگيسد.Most probable Numberؼمبزغ ثه زوغ ،غؽبيی

ؼمبزغ ثه زوغ کدوزت ، ؼمبزغ ثه زوغ ميکسوظکوپی معقيم -11

ؼمبزغ ثه زوغ انداشه گيسی ؼمبزغ ثه زوغ وشن خؽک،  ،ظنجی

 زا ثداند. پسوتئن و نوکلئيک اظيد

، ؼمبزغ ثه زوغ اپی فلوزظبنط، ؼمبزغ ثب زوؼهبی جديد -14

 زا ثداند. زوغ مقبومت ظنجی، زوغ آدنوشين تسی فعفبت

 

  چهبزمجلعه 

در صٌعت  اکْلْژی هیکرّارگاًیطناُذاف کلی: 

 دارّضازی

 دانؽجو قبدز ثبؼد: اهداف اختصبصی:

 زا ثداند. مذتوای ميکسوثی اتمعفس   -1

 زا ثداند.  گيسی مذتوای ميکسوثی اتمعفسمتدهبی انداشه  -2

 زا ثداند. کالظه ثندی اظتبنداز اتمعفس -3

 زا ثداند. نذوه کبهػ مذتوای ميکسوثی اتمعفس -4

ة نسم )آة ، آخبم يب آة اوليهآة  ، آةآؼنبيی ثب انواع  -5

 زا ثداند. آة مقغس ،آة ديونيصه، ثدون ظختی(



 زا ثداند. آة تهيه ؼده ثه زوغ اظمص -11

 دز مساکص صنؼتی زا ثداند. نذوه توشيغ آة -12

مواد ضد ػفونی کننده اظتفبده اش ) ضد ػفونی آة -13

اظتفبده اش زوغ ، اظتفبده اش زوغ فيلتساظيون، ؼيميبيی

 (نذوه ازشيبثی ميصان ميکسوازگبنيعم دز آة، مبوزائ ثنفػ

 زا ثداند.

 ميکسوثهبی منتقل ؼده) فلوزهبی پوظت و دظتگبه تنفط -14

نذوه پوؼػ منبظت دز ظبلنهبی ، اش اپساتوز دز ظبخت دازو

 زا ثداند. (توليد

 زا ثؽنبظد. مواد خبمآلودگی  -15

 زا ثداند. مذصوالت دازويی ثعته ثندیانجبم  -16

کف و زاه ، ديوازهبتوليد دازو ) ظبختمبنوضؼيت منبظت  -17

 دزهب و پنجسه هب، ػجوز فبضالة

 زا ثداند.  (لوله هبی فبضالة، دظتگبههب

ظبلن توليد دازو زا  تميص ظبشی ثخؽهبی مختلفنذوه  -18

 ثداند.

زا  چک کسدن ميصان آلودگی دز ثخؽهبی مختلفنذوه  -19

 ثداند.

مواد تميص کننده و ضد ػفونی چگونگی اظتفبده اش  -21

 زا ثداند. کننده

  پنجمجلعه 

تخریة هیکرّتی اُذاف کلی: آلْدگی هیکرّتی ّ 

 ّ خطرات ًاغی از آى فرآّردٍ ُا

 داًػجْ قادر تاغذ:اُذاف اختصاصی:

زا  فسآوزده دازويی تخسيت ؼده توظظ ميکسوازگبنيعم -1

 تؼسيف کند.



آلودگی ميکسوثی ثس خواؾ فيصيکوؼيميبيی و   نذوه -2

 زا ثداند. دازويی مذصوالت

مواد دازويی که ثيؽتس دز مؼسض تخسيت ميکسوثی قساز  -1

 زا ثؽنبظد. ميگيسند

زا  تخسيت ميکسوثی قبثل مؽبهده دز فسآوزده هبی دازويی -2

 ثداند.

تخسيت ميکسوثی فسآوزده هب زا تذت فبکتوزهبيی که   -3

فبکتوزهبی ، نوع و مقداز آلودگی) تبثيس قساز ميدهد

، پتبنعيل اديب، مذتوای زعوثتی ) فؼبليت آثی(، غرايی

 زا ثؽنبظد.  (نذوه ثعته ثندی،  pH، دمبی نگهدازی

 زا ثداند. ذوه مذبفظت فسآوزده هب اش آلودگی ميکسوثین -3

مؽکالت ايجبد ؼده توظظ ميکسوازگبنيعمهب دز فسآوزده هبی  -4

 سا ثؽنبظد.دازويي

زا  منؽبء آلودگی و کنتسل آن دز ظبخت فسآوزده دازويی -5

 ثداند.

 زا ثداند. آلودگی مذصول دين مصسفمنؽبء  -6

 زا ثداند. نذوه گعتسغ آلودگی -7

تؼيين کننده مؽکالت ايجبد ؼده دز مصسف  فبکتوزهبی -11

 زا ثداند. کننده دز اثس الودگی ميکسوثی

 

مذبفظت اش دازوهب ثب اظتفبده اش مواد ضد نذوه   -11

 زا ثداند. ميکسوة

زا  تبثيس غلظت پسشزواتيو ، دمب، دز ظبيص اينوکولوم -12

 ثداند.

کنتسل کيفيت و کنتسل زيعک ميکسوثی دز فسآوزده نذوه  -13

 زا ثداند. هب

 ؼؽم جلعه

 اهداف کلی:

دزًفکتاًت، پرزرّاتیْ ّ آًتی ضپتیکِای 

 غیویایی

 دانؽجو قبدز ثبؼد: اهداف اختصبصی:

 زا ثؽنبظد. فبکتوزهبی تؼيين کننده انتخبة ضدميکسوة -1



 زا ثؽنبظد.  خواؾ ضد ميکسوثهبی ؼيميبيی -2

 زاثداند. چبلػ ميکسوثیتعت   -3

 ثساثس ضد ميکسوة زا ثداند. فبکتوزهبی مذيغیتبثيس  -4

 ، زا ثداند.ظميت مواد ضد ميکسوةػملکسد   -5

  ، الکلهب  اظيدهبو اظتسهب،  ) انواع مواد ضد ميکسوة -6

، فلصات ظنگين، هبلوژنهب، گوانيدهب ، ثی آلدئيدهب

 .مواد ضد ميکسوة متفسقه، مواد فؼبل ظغخ، فنلهب

 هفتم لعهج

ارزیاتی آزهایػگاُی هْاد ضذ اُذاف کلی:

 هیکرّب غیر اًتی تیْتیک

 دانؽجو دز پبيبن قبدز ثبؼد: اهداف اختصبصی:

 زا تؼسيف کند. مواد ضد ميکسوة -1

، زا فبکتوزهبيی که تؼيين کننده فؼبليت ضد ميکسوثی اظت -2

 ثداند.

 زا تؼسيف کنند.  مقبومت ميکسوثی -3

 زا ثداند. دانعيته ميکسوثیمفهوم  -4

 زا ثداند. غلظت ضد ميکسوةچگونگی تبثيس  -5

 زا ثداند. مواد ضد ميکسوة فبکتوزهبی فيصيکی و ؼيميبيی -6

وجود مواد آلی اضبفه دز مذيظ مواد ضدػفونی تبثيس  -7

 زا ثداند. کننده

 زا ثداند. ازشيبثی ضد ميکسوثهبی مبيغنذوه  -8

 زا ثداند. ضد ميکسوة مواد تعت افيکيعی -9

 زا ثداند. ازشيبثی مواد ضد ميکسوة جبمد -11

 تمؽجلعه ه

هکاًیطن ّ ًحٍْ عولکرد هْاد ضذ اُذاف کلی: 

 هیکرّب غیر آًتی تیْتیکی

 داًػجْ در پایاى قادر تاغذ: اُذاف اختصاصی:

 زا تؼسيف کند. ظبختبز ديوازه ظلولی  -1



 زا ثداند. ظبختبز ديوازه ظيتوپالظمی -2

 زا ثداند. اثس ضد ميکسوة ثس پتبنعيل غؽبء ظيتوپالظمی -3

زا  ظيتوپالظمیس آنصيمهبی غؽبء ثاثس مبده ضد ميکسوة  -4

 ثداند.

 تبثيس مبده ضد ميکسوة ثس نفوذ پريسی غؽبء ظيتوپالظمی -5

 زا ثداند.

 زا ثداند.ثس ظيتوپالظم مواد ضد ميکسوة  تبثيس  -6

 زا ثؽنبظد. مواد ضد ميکسوة ثب چند مکبنيعم تبثيس -7

 زا ثداند. پبظخ ميکسوازگبنيعم ثه مبده ضد ميکسوةنذوه  -8

 زا ثؽنبظد. ضد ميکسوةمقبومت ميکسوازگبنيعم ثه مبده  -9

 زا ثداند. مقبومت اکتعبثی –مقبومت ذاتی  -11

 زا ثؽنبظد. ظبختبز اظپوز -11

زا  مکبنيعم مقبومت اظپوز دز ثساثس ضد ميکسوة -12

 ثؽنبظد.

 و دهم نهمجلعه 

ظنجػ ميکسوثی فسآوزده هبی اهداف کلی: 

 دازويی

 دانؽجو ثؼد اش جلعه قبدز ثبؼد. اهداف اختصبصی:

 زا ثداند. دازو توظظ ميکسوازگبنيعم تؼسيف ظنجػ  -1

 زا ثداند. زوؼهبی ظنجػ ميکسوثی -2

 زا ثداند. ازگبنيعمهبی موزد اظتفبده دز ظنجػ ميکسوثی -3

 ثسای ظنجػ ميکسوثی الشم جهت يک ازگبنيعم منبظت ظؼساي -4

 زا ثداند.

 زا ثداند. ازگبنيعمنوع جواة ميکسو -5

 زا ثداند. ثس زوی زؼد ميکسوازگبنيعمضد ميکسوة  اثس  -6

 ، ثبکتسيهب) انواع ميکسوازگبنيعمهبی موزد اظتفبده -7

 (پسوتوشآ، قبزچهب، مخمسهب

مقداز ، ظن و ؼسايظ کؽت) ػوامل موثس دز عسادی زوغ -8

 (اکعيژن مذيظ کؽت، مذيظ هبی کؽت، دزجه دسازت، ميکسوة

تؼسيف مواد تذسيک کننده، جبنؽين ، و آنتبگونيعت دز  -9

 زا ثداند. ثیظنجػ ميکسو



، تئوزی تؽکيل هبله، نوع انتؽبز، زوؼهبی انتؽبز -11

 زا ثؽنبظد. انتؽبز ػمودی، اصول زوؼهبی انتؽبز

 زا ثداند. زوؼهبی انتؽبز افقی، انتؽبز افقی -11

زا  زوغ قغسه پليت،زوغ چبهک پليت، زوغ ظيلندز -12

 ثؽنبظد.

، آگبز)ػوامل موثس دز انداشه گيسی ثه زوغ انتؽبز -13

Ph ؼسايظ کؽت ، مذيظ کؽت و مذلول موزد انداشه گيسی

زا  (عسش قساز دادن ازگبنيعمهب دز زوی آگبز ،انکوثبتوز

 ثداند.

 زا ثداند. هبله هبی زؼد و ػدم زؼد -14

 يبشدهمجلعه 

پرّضَ اضتریلیساضیْى ّ هفِْم اُذاف کلی: 

 اضتریلیساضیْى

 دز پبيبن دانؽجو قبدز ثبؼد:اهداف اختصبصی:

 زا تؼسيف کند. اظتسيليصاظيون -1

 زا تؼيين کند. دعبظيت ميکسوازگبنيعمهب ثه دسازت -2

 زا ثداند. ميکسوازگبنيعم ثه دسازت مفهوم مقبومت -3

 زا ثداند. متدهبی اظتسيليصاظيون -4

 زا تؼسيف کند. اظتسيليصاظيون ثب دسازت مسعوة -5

 زا ثداند. اظتسيليصاظيون ثب دسازت خؽک -6

 زا ثداند. اظتسيليصاظيون ثه زوغ گبشی -7

 زا ثداند. اظتسيليصاظيون ثب اتيلن اکعبيد -8

 زا ثداند. اظتسيليصاظيون ثب فسمبلدئيد -9

الکتسون ، اؼؼه گبمب)  اظتسيليصاظيون ثب اؼؼه -11

 ، زا ثداند.(اؼؼه مبوزاء ثنفػ، اظليتوز

 زا ثداند. اظتسيليصاظيون ثب فيلتساظيون -11

 زا ثداند. زوؼهبی جديد اظتسيليصاظيون -12

زوغ اظتسيليصاظيون ثب توجه ثه مبهيت نذوه انتخبة  -13

 زا ثداند. مذصول اظتسيل ؼونده

 دواشدهمجلعه 



کٌترل اضتریلیساضیْى ّ اطویٌاى اُذاف کلی:  

 از اضتریلیتی

 دانؽجو قبدز ثبؼد: اهداف اختصبصی:

 زا تؼسيف کند. ظغخ اظتسيليتی -1

 زا ثداند. انداشه گيسی ثيوثسدن -2

 زا ثداند. مونيتوزينگ مذيظ -3

ثخؽی و مونيتوزينگ دز دين انجبم پسوظه اػتجبز  -4

 زا ثداند. اظتسيليصاظيون

انديکبتوز ، انديکبتوز ؼيميبيی،  انديکبتوز فيصيکی -5

 زا ثداند. ثيولوژيک

 زا ثداند. تعتهبی اظتسيليتی -6

 زا ثداند. اظتسيليصاظيون کبزايی زوغ متدهبی -7

 زا ثداند. ثی اثس ظبختن مواد ضد ميکسوةنذوه   -8

 زا ثداند. اختصبصی غيس فؼبل ظبشی ثه زوغ  -9

غيس فؼبل ظبشی ثه ، غيس فؼبل ظبشی ثه زوغ زقت ظبشی -11

 زا ثداند. زوغ  فيلتساظيون

 زا ثداند. قوانين مسثوط ثه تعت اظتسيليتی -11

 و چهبزدهم ظيصدهمجلعه 

 فرآّردٍ ُای دارّیی اضتریلاُذاف کلی: 

 دانؽجو دز پبيبن قبدز ثبؼد: اهداف اختصبصی:

 زا ثؽنبظد. انواع فسآوزده هبی اظتسيل -1

 زا ثؽنبظد. فسآوزده هبی تصزيقی -2

تصزيقی ثب فسآوزده هبی ، ثب دجم کم یتصزيقفسآوزده هبی  -3

 زا ثداند. دجم شيبد

 زا ثؽنبظد. فسآوزده هبی فسيص دازی ؼده -4

دز فسآوزده هبی ثعته ثندی، و متدهبی ثعته ثندی همصمبن  -5

 زا ثؽنبظد. اظتسيل

 زا ثداند. ظسوف ثعته ثندیکنتسل کيفيت  -6

 زا ثداند. کنتسل کيفيت فسآوزده هبی تصزيقی -7

 زاثداند. فسآوزده هبی مبيی غيس تصزيقی اظتسيل -8



، فسآوزده هبی چؽمی اظتسيلنذوه اظتسيليصاظيون   -9

 زا ثداند. ثبنداژهبی قبثل جرة، ايمپلنت، ثبنداژهب

کنتسل کيفيت و اعمينبن اش کيفيت فسآوزده هبی  -11

 زا ثداند. اظتسيل

 زا ثداند. ثيوثوزدن -11

 تعت اظتسيليتی -12

 پبزامتسيک زيليص -13

 پيسوژنتؼسيف   -14

 تؼسيف آندوتوکعين -15

 منبثغ وزود آندوتوکعين -16

 زوؼهبی انداشه گيسی پيسوژن -17

 زوغ خسگوغ -18

 تعت الل -19

مقبيعه دو زوغ خسگوغ و الل دز انداشه گيسی  -21

 آندوتوکعين

 پبنصدهم و ؼبنصدهمجلعه 

در کارخاًَ ضاخت  کٌترل هیکرّتیاُذاف کلی: 

 هحصْل دارّیی

 دانؽجو دز پبيبن قبدز ثبؼد: اهداف اختصبصی: 

 زا ثداند. دازوظبشی  تؼسيف کبزخبنه -1

 زا ثداند. تؼسيف اعمينبن کيفيت -2

 زا ثداند. تؼسيف کنتسل کيفيت دين ظبخت -3

 کنتسل آلودگی ميکسوثی دين ظبخت -4

 زا ثداند. دز نظس گسفتن نقبط کسيتيکبل دز کبزخبنه -5

 زا ثداند. ظبشی مذيظ و کنتسل آلودگی تميص -6

 زا ثداند. کيفيت ميکسوثی مواد اوليه -7

 زا ثداند. کنتسل ميکسوثیعسادی متد منبظت  -8

 زا ثداند. نتبيج آشمبيػ کنتسل کيفت و انجبم ثجت -9

 (:  زفسانط) دزض اصلی منبثغ

 Hugo&Rusell Pharmaceutical Microbiology 2004 1-  



2-  Denyer&Baird Handbook of Microbiological Quality Control: 

Pharmaceuticals and Medical Devices   ِ 

3- Guide to Microbiological Control in Pharmaceuticals and Medical 

Devices 2007 

 

 

 

 روش تدریس:

 پرسش و پاسخ -سخنرانی

 های کمک آموزشی: رسانه

 برد وایت ویدئو پروژکتور،

 ارزیابی:سنجش و 

 ساعت تاریخ نمره روش آزمون آزمون

 1205-1.05 4/11/55 13 ستیسواالت ت آزمون پایان ترم

 12-.1 25/8/55 5 سواالت تستی آزمون میان ترم

پرسش کالسی و  های کالسی فعالیت

 انجام تحقیق

2   

 

 هقررات درش ّ اًتظارات از داًػجْ:

 دضوز منظم دز کالض -1

 پسظػ و پبظخ و ثذث گسوهیؼسکت دز فؼبليتهبی  -2

 دانؽجو تؽويق ميؽود که اش منبثغ مؼسفی ؼده اظتفبده کند -3

يک زثغ وظظ مغسح ؼدن ظواالت دز ظبػت پبظخگويی ثه ظواالت فساگيس ) -4

 (اظتسادت

 



 ضاعت تاریخ
 ،هْضْع درش  کٌترل هیکرّتی دارُّا ًام هذرش

ضَ غٌثَ 

32/6/99 
10-12 

 دکتر هیرزایی
اصْل تعییي هقذارُای 

 هیکرّتیْلْژیکی 

 تعییي هقذار تَ رّظ کذّرت ضٌجی دکتر هیرزایی 12-10 6/7/99ضَ غٌثَ 

ضَ غٌثَ 

32/7/99  
10-12 

اصْل هحافظت فرآّردٍ ُا علیَ  دکتر هیرزایی

 هیکرّارگاًیطن ُا

ضَ غٌثَ 

37/7/99 
10-12 

اصْل هحافظت فرآّردٍ ُا علیَ  دکتر هیرزایی

 هیکرّارگاًیطن ُا

هفاُین ًظری در تعییي اثر تخػی  دکتر هیرزایی 12-10 4/8/99ضَ غٌثَ 

 هحافظ ُا

ضَ غٌثَ 

33/8/99 
10-12 

آلْدگی هیکرّتی فرآّردٍ ُای  دکتر هیرزایی

 دارّیی

ضَ غٌثَ 

38/8/99 
10-12 

در ضاخت فرآّردٍ تا  GMPاصْل  دکتر هیرزایی

 کیفیت از ًظر هیکرّتی

ضَ غٌثَ 

39/8/99 
10-12 

 اهتحاى هیاى ترم، پرغص ّ پاضخ دکتر هیرزایی

رّظ ُای غوارظ هیکرّارگاًیطن ُای  دکتر هیرزایی 12-10 3/9/99ضَ غٌثَ 

 زًذٍ در فرآّردٍ

رّظ ُای غوارظ هیکرّارگاًیطن ُای  دکتر هیرزایی 12-10 9/9/99ضَ غٌثَ 

 زًذٍ در فرآّردٍ

ضَ غٌثَ 

36/9/99 
10-12 

رّظ ُای جطتجْی پاتْژى ُا در  هیرزاییدکتر 

 فرآّردٍ

ضَ غٌثَ 

32/9/99 
10-12 

 هفاُین اّلیَ ضترّى ضازی دکتر هیرزایی

ضَ غٌثَ 

23/9/99 
10-12 

در ضاخت فرآّردٍ ُای  GMPاصْل  دکتر هیرزایی

 دارّیی

ضَ غٌثَ 

7/33/99 
10-12 

 رّظ ُای ضترّى ضازی ّ آزهایع آى دکتر هیرزایی

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


