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 بنام خدا

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 داروسازیدانشکده 

  قالب نگارش طرح درس

  

        پلیمر عنوان درس :

 دکتری عمومی داروسازی انیدانشجومخاطبان: 

 ندارددرس پیش نیاز:  نظری                         واحد  2: تعداد و نوع واحد 

 61-61شنبه  :ساعت                                        98-97 اولنیمسال زمان ارائه درس: 

 دکتر حسین درخشان خواه –علی فتاحی دکتر  -:  مدرس

 
 

 هدف کلی درس:

 است.  ها در داروسازیرها و کاربرد آنپلیم اصول کلیبا  ییدرس آشنا نیهدف از ارائه ا

 )جهت هرجلسه یک هدف(اهداف کلی جلسات : 

 و توسعه محصوالت پلیمریها تاریخچه ماکرومولکول .1

 شیمی پلیمرها  .2

 پلیمرهای طبیعی .3

 پذیرپلیمرهای زیست تخریب .4

 مکانیسم تخریب پلیمرهای زیست تخریب پذیر .5

 اصول پلیمریزاسیون و کوپلیمریزاسیون .6

 مشخصات و خواص پلیمرها )خواص مکانیکی، فیزیکی، شیمیایی( .7

 ر میکروسکوپی(مشخصات و خواص پلیمرها )پایداری، جرم مولکولی و ساختا .8

 میان ترمآزمون  .9

 .مریو روش سنتز پل ییمناسب با توجه به کاربرد نها مریانتخاب پل .11

 ونیزاسیمریپل هیبر پا یی: روشهایمرینانوذرات پل هیته یروشها .11

 یهم رسوب یی: روشهایمرینانوذرات پل هیته یروشها .12

 .و خواص آنها یمریپل یتهایبا انواع نانوکامپوز ییآشنا .13

 .یمریپل یتهایساخت انواع نانوکامپوز یاروشه یمعرف .14

 ی: دارورسانیدر پزشک یمریپل یبا انواع کاربرد نانوساختارها ییآشنا .15

 .بافت ی: مهندسیدر پزشک یمریپل یبا انواع کاربرد نانوساختارها ییآشنا .16

 آزمون پایان ترم .17
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 هرجلسه  کلیاهداف ویژه رفتاری به تفکیک اهداف    

 جلسه اول   

 یمرپلی محصوالت توسعه و هاماکرومولکول خچهیتار :هدف کلی

 اهداف ویژه: 

 :دانشجو قادر باشدمباحث مطرح شده، پایان  در

  ارائه نماید. هاماکرومولکولتعریف کلی از  -1-1

 آشنا شود. ها در صنایع مختلفو کاربرد آن با تاریخچه ظهور پلیمرها -1-2

 شرح دهد.شکی را کاربرد محصوالت پلیمری در حوزه پز -1-3

 

 جلسه دوم                              

 مرهایپل یمیش:  هدف کلی

 اهداف ویژه:  

 :پایان دانشجو قادر باشد در

 مسیرهای رایج سنتز پلیمرها را بداند. -2-1

 توضیح دهدفاکتورهای اصلی در سنتز پلیمرها را  -2-2

 را بشناسد. تار پلیمرهاهای ارزیابی ساخهای شناسایی و نیز روشروش -2-3

 

 سومجلسه                                  

  طبیعی یمرهایپل: هدف کلی

 اهداف ویژه:  

 :پایان دانشجو قادر باشد در

 انواع پلیمرهای طبیعی را بشناسد. -3-1

 تفاوت رفتاری و ساختاری پلیمرهای طبیعی و سنتزی را بداند. -3-2

 یمرهای طبیعی در حوزه زیست پزشکی آشنا شود.با انواع کاربردهای پل -3-2

 های پلیمرهای طبیعی به منظور کاربرد در حوزه پزشکی آشنا شودبا چالش -3-3

 

 

 چهارمجلسه   

 رپذیبیتخر ستیز یمرهایپل :هدف کلی

 اهداف ویژه:  

 :پایان دانشجو قادر باشد در

 پذیری را توضیح دهد.مفهوم زیست تخریب -4-1

 پلیمرهای زیست سازگار را بشناسد.انواع  -4-2
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 پذیری را شرح دهد.تخریبپارامترهای موثر در زیست-4-3

 پذیری آشنا شود.های اصالح سطح پلیمرها به منظور افزایش زیست تخریببا انواع مکانیسم -4-4

 

 

 جلسه پنجم                           

 ریپذ بیتخر ستیز یمرهایپل بیتخر سمیمکان: هدف کلی

 اهداف ویژه:  

 :پایان دانشجو قادر باشد در

 انواع برهمکنشهای پلیمر با سیستم بیولوژیکی را شرح دهد.  -5-1

 مکانیسمهای زیست تخریبی پلیمرها در سیستم زنده را توصیف کند. -5-2

 نحوه بهینه کردن زیست تخریبی پلیمرها را شرح دهد.  5-3

                                                 

                 

 ششمجلسه                            

 ونیزاسیمریو کوپل ونیزاسیمریاصول پل: هدف کلی

 اهداف ویژه:  

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 اصول پلیمریزاسیون و کوپلیمریزاسیون را شرح دهد.  -6-1

 انواع مدلهای پلیمریزاسیون پلیمرها را توصیف کند. -6-2

  عوامل دخل و نحوه تاثیر هر عامل بر روند پلیمریزاسیون و محصول نهایی راشرح دهد.  6-3

 

 هفتمجلسه                            

 (ییایمیش ،یکیزیف ،یکی)خواص مکان مرهایمشخصات و خواص پل: هدف کلی

 اهداف ویژه:  

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 رها را شرح دهد.خواص مکانیکی پلیممشخصات   -7-1

 خواص فیزیکی پلیمرها را شرح دهد.مشخصات  -7-2

  خواص شیمیایی پلیمرها را توصیف کند.مشخصات  7-3

 

 هشتمجلسه                            

 (یکروسکوپیو ساختار م یجرم مولکول ،یداری)پا مرهایمشخصات و خواص پل: هدف کلی

 اهداف ویژه:  

 شد:در پایان دانشجو قادر با

 در پایداری پلیمرها را نام ببرد. موثرعوامل   -8-1
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 جرم مولکولی را توصیف و نقش آن در خواص پلیمرها را شرح دهد. -8-2

  ساختارمیکروسکوپی پلیمرها را توصیف و عوامل دخیل در این پارامتر را توصیف کنند.  8-3

 

 نهمجلسه                            

 ترمآزمون میان : هدف کلی

 اهداف ویژه:  

 

 دهمجلسه                            

 .مریو روش سنتز پل ییمناسب با توجه به کاربرد نها مریانتخاب پل: هدف کلی

 اهداف ویژه:  

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 پلیمر مناسب برای یک کاربرد خاص را توصیف کند. بدر انتخا موثرپارامترهای   -11-1

 دهای گوناگون را شرح دهد. رتز مناسب برای کاربروش سن -11-2

 

 یازدهمجلسه                            

 ونیزاسیمریپل هیبر پا یی: روشهایمرینانوذرات پل هیته یروشها: هدف کلی

 اهداف ویژه:  

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 انوع روشهای ساخت نانوذرات پلیمری را شرح دهد.   -11-1

 را توصیف کند. ونیزاسیمریپلیسم سنتز نانوذرات پلیمری به روش کانم -11-2

  را توصیف کند. ونیزاسیمریپلدر روند سنتز نانوذرات پلیمری به روش  موثرپارامترهای  11-3

 

 دوازهمجلسه                            

 روش رسوبی: یمرینانوذرات پل هیته یروشها: هدف کلی

 اهداف ویژه:  

 ن دانشجو قادر باشد:در پایا

 مکانیسم سنتز نانوذرات پلیمری به روش رسوبی را توصیف کند.  -12-1

 در روند سنتز نانوذرات پلیمری به روش رسوبی را توصیف کند. موثرپارامترهای  -12-2

 

 سیزدهمجلسه                            

 آنها.و خواص  یمریپل یتهایبا انواع نانوکامپوز ییآشنا: هدف کلی

 اهداف ویژه:  

 در پایان دانشجو قادر باشد:
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 نانوکامپوزیتهای پلیمری را توصیف کند.انواع   -13-1

 اجزاء مختلف نانوذرات پلیمری را شرح دهد. -13-2

 اجزاء مختلف نانوذرات پلیمری را شرح دهد. نقش 13-3

 

 چهاردهمجلسه                            

 .یمریپل یتهایاخت انواع نانوکامپوزس یروشها یمعرف: هدف کلی

 اهداف ویژه:  

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 روشهای ساخت نانوکامپوزیتها را شرح دهد.انواع   -14-1

 سنتز را توصیف کند.مختلف روشهای در  موثرپارامترهای  -14-2

 

 پانزدهمجلسه                            

 ی: دارورسانیدر پزشک یمریپل ینانوساختارها با انواع کاربرد ییآشنا: هدف کلی

 اهداف ویژه:  

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 نقش نانوذرات پلیمری در سیستمهای دارورسانی، ژن درمانی، پوشش زخم و ... را شرح دهد.  -15-1

 آمد را شرح دهد.ریک سیستم دارورسانی کا عیارهایم -15-2 

   

 

 شانزدهمجلسه                            

 بافت. ی: مهندسیدر پزشک یمریپل یبا انواع کاربرد نانوساختارها ییآشنا: هدف کلی

 اهداف ویژه:  

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 یک سیستم طراحی شده برای اهداف مهندسی بافت را شرح دهد. صلیا معیارهای  -16-1

 ند.نقش نانوذرات پلیمری در مهندسی بافت را توصیف ک -16-2

 

 هفدهمجلسه                            

 

 ن ترماآزمون پای: هدف کلی

 اهداف ویژه:  

 . 

                   

 منابع:
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 : تدریسروش 

 و ارائه مقاالت مرتبط در بخش تئوری ، بحث گروهیسخنرانی، پرسش و پاسخ

 رسانه های کمک آموزشی 

 ویدیوپروژکتور فیلم های آموزشی ،  پاورپویت و کامپیوتر جهت ارائهوایت برد، 

 

 سنجش و ارزشیابی

 ساعت تاریخ نمره روش آزمون آزمون

   5 سئواالت تشریحی و شفاهی ی کالسی و فعالیت ها کوئیز

   5 یحیتشر آزمون میانترم

   11  تشریحی آزمون پایان ترم

 

 مقررات درس و انتظارات از دانشجو :   

ظار میرودکه با توجه به اهمیت درس و تنوع منابع و توجه به محدودیت زمانی جهت هر چه بهتر از دانشجویان محترم انت  

 برگزار شدن این واحد درسی به نکات زیر توجه فرمایید. . 

 های تئوری و عملیحضور منظم و دقیق در کالس  – 1  

 شرکت در فعالیتهای داخل کالسی و بحث گروهی  – 2

 شده  رجوع به منابع معرفی – 3

 مطرح کردن سواالت جلسه قبل در ابتدای جلسه بعدی  – 4

 

 جدول زمانبندی برنامه :                                                  

  61-61شنبه ساعت جلسه:  روز و       

 جلسه

 
 روش تدریس مدرس موضوع هر جلسه

وسیله کمک 

 آموزشی

1 

ها و توسعه تاریخچه ماکرومولکول

 صوالت پلیمریمح

 

دکتر علی 

 فتاحی
 . پرسش و پاسخ یسخنران

وایت برد + ویدئو 

 پروژکتور

2 
 شیمی پلیمرها

 

دکتر علی 

 فتاحی
 . پرسش و پاسخ یسخنران

وایت برد + ویدئو 

 پروژکتور

وایت برد + ویدئو  . پرسش و پاسخ یسخنراندکتر علی  پلیمرهای طبیعی 3
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 پروژکتور فتاحی

4 
 پذیرتخریب پلیمرهای زیست

 

دکتر علی 

 فتاحی
 . پرسش و پاسخ یسخنران

وایت برد + ویدئو 

 پروژکتور

 ریپذ بیتخر ستیز یمرهایپل بیتخر سمیمکان 5
دکتر علی 

 فتاحی
 . پرسش و پاسخ یسخنران

وایت برد + ویدئو 

 پروژکتور

6 
 اصول پلیمریزاسیون و کوپلیمریزاسیون

 

دکتر علی 

 فتاحی
 . پرسش و پاسخ یسخنران

وایت برد + ویدئو 

 پروژکتور

7 

مشخصات و خواص پلیمرها )خواص مکانیکی، 

 فیزیکی، شیمیایی(

 

دکتر علی 

 فتاحی
 . پرسش و پاسخ یسخنران

وایت برد + ویدئو 

 پروژکتور

8 
مشخصات و خواص پلیمرها )پایداری، جرم 

 مولکولی و ساختار میکروسکوپی(

دکتر علی 

 فتاحی
 . پرسش و پاسخ یسخنران

ت برد + ویدئو وای

 پروژکتور

    آزمون میان ترم 9

11 
و  ییمناسب با توجه به کاربرد نها مریانتخاب پل

 .مریروش سنتز پل

دکتر علی 

 فتاحی
 . پرسش و پاسخ یسخنران

وایت برد + ویدئو 

 پروژکتور

11 
 هیبر پا یی: روشهایمرینانوذرات پل هیته یروشها

 ونیزاسیمریپل

دکتر علی 

 فتاحی
 . پرسش و پاسخ یسخنران

وایت برد + ویدئو 

 پروژکتور

12 
هم  یی: روشهایمرینانوذرات پل هیته یروشها

 یرسوب

دکتر علی 

 فتاحی
 . پرسش و پاسخ یسخنران

وایت برد + ویدئو 

 پروژکتور

13 
و خواص  یمریپل یتهایبا انواع نانوکامپوز ییآشنا

 آنها

دکتر حسین 

 درخشان خواه
 . پرسش و پاسخ یسخنران

ت برد + ویدئو وای

 پروژکتور

14 
 یتهایساخت انواع نانوکامپوز یروشها یمعرف

 ی.مریپل

دکتر حسین 

 درخشان خواه
 . پرسش و پاسخ یسخنران

وایت برد + ویدئو 

 پروژکتور

15 
در  یمریپل یبا انواع کاربرد نانوساختارها ییآشنا

 ی: دارورسانیپزشک

دکتر حسین 

 درخشان خواه
 . پرسش و پاسخ یسخنران

وایت برد + ویدئو 

 پروژکتور

16 
در  یمریپل یبا انواع کاربرد نانوساختارها ییآشنا

 بافت ی: مهندسیپزشک

دکتر حسین 

 درخشان خواه
 . پرسش و پاسخ یسخنران

وایت برد + ویدئو 

 پروژکتور

17 
در  یمریپل یبا انواع کاربرد نانوساختارها ییآشنا

 .: پوشش زخمیپزشک

دکتر حسین 

 درخشان خواه
 . پرسش و پاسخ یسخنران

وایت برد + ویدئو 

 پروژکتور

    آزمون پایان ترم 18


