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   :کارگاه/دوره/ عنوان درس 

ول استانداردسازي و  اص

 هاي بیولوژيایمنی فرآورده 

  فناوري پزشکی زیست  گروه آموزشی:

تعداد واحد/ساعت: (براي  

  درس) 

  نظري  واحد 1

    لنگرودپیراپزشکی  پرستاري و مامایی و   شی درمانی:آموز دانشکده/ مرکز

  ساعت  17 : کارگاه/دوره  /رس مدت زمان ارائه د  یک   تعداد گروه هدف:

گروه   رشته  و مقطع تحصیلی 

کارشناسی ارشد   :هدف 

  فناوري پزشکی زیست 

  1400فروردین  15 زمان شروع:

  مشخصات استاد مسؤول: 

  نام
نام  

  خانوادگی 
  آدرس ایمیل   فن همراه لت  ماس شماره ت  رتبه 

دکتر 

  رمهریا

حبیبی  

  رودکنار 
       استاد 

  شخصات استادان/مدرسان همکار: م

   �رو�یکال�   دوره ��ح  
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  نام
نام  

  خانوادگی 
  آدرس ایمیل   تلفن همراه   شماره تماس   رتبه 

دکتر 

  محمّد
  mrahmati.ch@gmail.com  09192177933    ار استادی  رحمتی 

           

  

 
 

 داف درس معرفی و اه 

 

  لمه در مورد درس بنویسید. ک  300تا  250حدود  ختصري در. معرفی م1

  

 کارگاه/دوره: /اهداف کلی درس

  مباحث کنترل کیفی محصوالت بیولوژیک دانشجویان با آشنایی 

  

  اگیر قادر باشد: فر رود انتظار میوزشی، مدر پایان برنامه  آ کارگاه/دوره:/اهداف اختصاصی درس

 توضیح دهدرا  سیک و نوین کنولوژي کالبیوت 

  یف کند رایمنی زیستی را تع 

 انواع سطوح ایمنی (هاي با هاي آزمایشگاهویژگیI  ،II  ،III   وIVح دهد.) را توضی 

 GMP  را توضیح دهد 

 ي  گانهاصول دهGMP  م را توضیح دهدو کاربرد هر کدا 

 ي استریل کردن را شرح دهدهاانواع روش 

 توضیح دهد ا  و کاربرد هر کدام رهاي کنترل میکروبی  انواع روش 

 انواع هودهاي بیولوژیک را شرح دهد 

 ح دهدرا شر  3و    2،  1بیولوژیک کالس    هايربرد هودکا 

   دهد یک را توضیح  هودهاي ایمنی بیولوژاستانداردهاي ایمنی کار با انواع 

 هددح  روش هاي تعیین درجه سمیت را شر  انواع 

  ح دهدگاه را توضیاهمیت کنترل کیفی در آزمایش 

 را شرح دهد  یالمللو استانداردهاي بین  سیستم هاي کنترل کیفی آزمایشگاهی 

 کنترل کیفیت و تضمین کیفیت را شرح دهد 

 رو را شرح دهدمراکز تولید داهاي ساختمانی و  ویژگی 

  ) اتاق تمیزclean room(  و ویژگی هاي آن را توضیح دهد 

   تعریفIPQC (In process quality control)  به آن در رابطه با داروهاي مختلف بداند  هاي مربوطتو تس 
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 Good Manufacturing Practice (GMP)   توضیح دهد را 

 یاصول کل  GMP    شرح دهد.   یوتکنولوژیکب  و   هاي بیولوژیکفرآورده  یداتتولدر 

  

  

  1399-1400 دومیمسال ن -یونیکلکترتقویم درسی ا

  مدرس   نعنوا  جلسه 
  ی زه زمان اب

  (روز) 

  نوع 

  اي) سانهرچند   ( صوتی/
  تاریخ پایان   تاریخ شروع 

1  

  بیوتکنولوژيآشنایی با حوزه 

پزشکی و سطوح ایمنی در  

 آزمایشگاه

    15/01/1400  اسالید  -  حضوري  1 

2  
    22/01/1400 د اسالی –  حضوري GMP   1آشنایی با اصول 

3  

هاي  اصول و روشبا  ییآشنا

  استریل کردن

    29/01/1400 ید سالا –  حضوري 1 

4  

استانداردهاي انواع  نایی با شآ

  هودهاي بیولوژیک

    05/02/1400 اسالید  –  حضوري 1 

5  

هاي  آشنایی با اصول کلی آزمون

  ت) یّسم درجهیفی ( کنترل ک 

    12/02/1400 اسالید  –  حضوري 1 

6  

آشنایی با اصول کنترل کیفی در  

  آزمایشگاه

    19/02/1400 اسالید  –  حضوري 1 

7  

  کیفی درآشنایی با اصول کنترل  

  کارخانجات تولیدات دارویی 

    26/02/1400 اسالید  –  حضوري 1 

8  

در   GMPلی آشنایی با اصول ک 

  هاي تولیدات بیوتکنولوژیک کتشر

    02/03/1400 اسالید  –  حضوري 1 
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  نحوه تدریس: 

  

  انتخاب

  

  ها ماژول

  استاد  وظایف  شرکت کنندگان/دانشجو وظایف  حضیتو  خیر  بلی

  در اختیار قرار دادن اسالیدها  مطالعه مکرر   به هر درس  ط هاي مربوید اسال      ی صلو منابع احتواي م

 معرفی به روزترین منابع  مطالعه منابع معرفی شده   شکده)کتابخانه دان( هاي مرجع و در دسترس معرفی کتاب       یشتر ب مطالعه منابع

          هاتمرین 

          تاالر گفتگو 

          طرح سوال 

          سواالت متداول 

ائه شده طراحی  از محتواي ارتشریحی -بصورت تستی آزمون       ن موآز

  شودمی 
و منطبق با   اردسواالت استاند  

 مطالب ارائه شده باشد 

           گوگفت اتاق

          الس آنالینک

          اخبار

          نظرسنجی 

،  بلیرسانی قو اطالع گی پس از اتمام مباحث اصلی با هماهن      خود آزمون 

  گیرد صورت می   عديع مبحث برو از ش پیش 

ن براي برگزاري  آمادگی دانشجویا

ات آزمون از مطالبی که در جلسخود

 قبل ارائه شده است. 

ارزیابی با دقت باال و عادالنه  

 صورت گیرد 
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سپرده  مرتبط با مطالب درسی  یا موضوع  ان تکلیف براي دانشجوی      ها تکالیف و پروژه

  شودمی 

ام داده و  ار انجمطابق انتظتکالیف را  

 دهند  ارائه به موقع 

تکالیف مطابق با توانایی  

دانشجویان باشد و مهلت  

 ه شود. کافی داد

  

 طریق   (از  روش برگزاري طفاًآنالین لس در خصوص کالAdobe connect-Sky room-Skype-Zoom,….روز و ساعت شروع و پایان  برگزاري را قید نمایید.  ) و تاریخ و  

  د.  ش  جلسه برگزار خواهند 3ی با هماهنگی قبلی با دانشجویان و واحد آموزش بصورت وبیناري در ط Roomوجه به محدود بودن ن با تآنالی کالسهاي
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  : منابع اصلی درس

در صورتی  - فصول یا صفحات مورد نظردر این درس  کتاب، نام نویسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره ( عنوان 

 ت آن به عنوان منبع ضروري نباشد)مجال یا همه کتاب  که مطالعه همه

1) WHO Expert Committee on Specifications for Pharmaceutical Preparations. 
https://www.who.int/news-room/events/detail/2020/10/12/default-calendar/54th-
expert-committee-on-specifications-for-pharmaceutical-preparations 

2) https://www.fda.gov/drugs/pharmaceutical-quality-resources/current-good-manufacturing-
practice-cgmp-regulations 

3) https://www.who.int/teams/health-product-and-policy-standards/standards-and-
specifications/gmp 

4) Literature review 

  : بیشتر مطالعه نابعم

1-    

2 -  

3 - 

  نوع محتوا 

  فیلم   اتوران اسکورم انیمیشن  پاورپوینت تصویر Word, Pdf( (متن  وتپاورپوینت همراه با ص

  د.....) (توضیح دهی  موارد   سایر صوتی

  غیر قابل دانلود قابل دانلود

  

  پروژه ها:  تکالیف و 

 تکالیف طول ترم   

خود   ف درس بی در تکالیکرده و زمانبندي مناس  یم تکالیف توجه کنید لطفا به تقویم تحصیلی نیمسال توجه براي تنظ

  لحاظ نمایید.

  شماره 
عنوان  

  تکلیف 
  شرح تکلیف 

مهلت پاسخ  

  دانشجویان
  ارائه تکلیف هدف از   مدرس   فیدبک

1  

  سمینار

  کالسی

رابطه با  دران موظف هستند  دانشجوی

شود،  ل میمحوها آن  به ی که  موضوع

  پاورپوینت به همراه صوت ارائه دهند 

ا حداکثر ت

 تهفیک ه

پیش از 

  نهایی ن  آزمو

پس از بررسی، 

اد نمره است  20%

تعلق   مربوطه

  گیردمی

ي نحوه تحقیق، یادگیر

  ائه ه و ارمطالع

ایی فزایش دانش و توانا

  دانشجویان 

2            

3            

4            

5            

  هر ارزشیابی:  شجو و نمره مربوط بهنحوه ارزشیابی دان

  پایان دوره  ب)                    الف)  در طول ترم 
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  تاریخ  درصد  /نمره  ارزشیابی روش 

    درصد   20  انجام تکلیف مربوطه 

    درصد   80  آزمون پایان ترم 

      

  : یان/شرکت کنندگان از دانشجو مقررات و انتظارات 

  زشی  به شرح  زیر است:به رعایت مقررات آموطی دوره ملزم  شرکت کننده  / ر دانشجوه

 ی رعایت حسن اخالق و شئونات اسالم  

 الکترونیکی  آدرس   به  ه زانرو   مراجعه  http:// gumsnavid.vums.ac.ir 

  درس   حتوايم  و  درسی  موضوعات  اخذ   

  آموزشی  محتواي  مطالعه 

 ده  ش  محول  تکالیف   موقع به   رائها  

 ر گفتگو  و فضاهاي مشارکتی حضور و شرکت فعال در تاال  

 ترم و پایان ن ترم (در صورت لزوم) و یا حضوري میا  شرکت در آزمون آنالین  

  

  

  

  

    


