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هدف كلي :اشنائي دانشجويان با نحوه چرخش مواد در كارخانه با اموزش كليات GMP ,GLP, GRP,GDP ,QA,QC,PAT,SOP, EFQM.
اعتبار سازي فرايند هاي توليد و كاربرد چارت هاي كنترل باالخص  ،SPCكاليبراسيون ،آشنايي با مطالعات پيش فرموالسون ،عمليات ديسولوشن  ،فرايند
مطالعات پايداري ،آشنايي با فارماكوپه ها و آزمون هاي مختلف ،مستند سازي  ،تحقيق و توسعه با استفاده از مدلينگ و نوشتن  DMF, CTDترخيص
دارو و مطالعات Survilance.

اهداف اختصاصي درس :
در پايان درس دانشجو قادر خواهد بود :
 )1اشنائي كامل با ساختار فيزيكي انبارها ،توليد ،آزمايشگاها ،قسمت هاي هواساز ،ابسازي و فرايند هاي تصفيه
 )2اشنائي با قسمت هاي مديريت كارخانه با فرگيري علوم و فنون مديريت مانند TQM,EFQM. SWOT
 )3اشنائي با ثبت سفارش و قسمت هاي مديريت تجاري كارخانه
 )4اشنائي با روند تهيه و تنظيم

 SOPو روند ارسال درخواست فرم هاي ساخت از مديريت توليد به انبار توزين ونحوه تحويل به قسمت توليد.

 )5اشنائي با نحوه آماده سازي دستگاه براي انجام عمليات ساخت و چگونگي نمونه برداري و ارسال به آزمايشگاه كنترل
 )6اشنائي با ويژگيهاي قسمت هاي مختلف توليد مانند قسمت استريل و غير استريل
 )7اشنائي با قسمت هاي ازمايشگاه هاي شيمائي مواد اوليه  ،مواد حد واسط و مواد اماده شده
 )8آشنايي با مطالعات پيش فرموالسيون و وظايف دپارتمان R & D
 )9اشنائي با نحوه ازمايشات پايداري و گزارش
 )11اشنائي با ساختار نوشتن CTD , DMF
 )11اشنائي با ازمايشگاه ابزار دقيق و استفاده از رفرانس ها و working standard
 )12اشنائي با كليات تضمين كيفيت و نحوه عملكرد اين قسمت با ساير قسمت هاي كارخانه
 )13اشنائي با انتقال مواد ساخته شده به انبار اماده ترخيص و كليه عمليات مربوطه

 سياست مسئول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو در کالس درس :
 )1دانشجو بايد به صورت منظم و مداوم در جلسات حضور داشته باشد.
 )2دانشجو با قوانين حضور و غياب آشنا باشد ،در صورت غيبت طبق مقررات آموزشي رفتار خواهد شد.
 )3ورود دانشجو پس از استاد مجاز نمي باشد.
 )4تلفن همراه در طول درس خاموش باشد.
 )5در صورت تخطي دانشجو از قوانين فوق  ،مدرس مي تواند از ادامه حضوردانشجو ممانعت بعمل آورده و دانشجو را مورد ارزيابي قرار ندهد.

 )6بسیار مهم :غیبت بیش از  4جلسه منجر به حذف درس و یا نمره صفر خواهد.
 ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان :

مسئوليتها و فعاليتهاي فراگيران
 )1تالش براي يادگيري بعهده دانشجو مي باشد.
 )2رعايت اصول اخالقي در كالس الزامي است .

 )3انتظار ميرود كليه دانشجويان هنگام حضور دركالس  ،مطالب جلسات قبل را مطالعه كرده و در هر جلسه برای کوئيز آمادگي داشته
باشند.
تاريخ امتحان ميان ترم:
نوع ارزشيابي:

طبق هماهنگي قبلي

تشريحي

تستي شفاهي

تاريخ امتحان پايان ترم :مطابق برنامه ريزي آموزش
گزارش كار و تحقيق

تحقيق و سمينار

توجه  :جلسات جبرانی با هماهنگی انجام میگردد.
ارزيابی دانشجو :
بر اساس موارد زير صورت مي گيرد :
حضور و غياب در كالس – به ازاء هر جلسه غيبت  0/4نمره از كل نمره كسر خواهد شد (تا 2ساعت غيبت موجه مجاز است ) .
نوع ارزشیابی  :تست ،كوئيز ( دانشجو در هر جلسه آمادگي جهت كوئيز داشته باشد)
دانشجويان بر اساس موضوعات تعيين شده سمينار يا كتبآ پروژه های تحقيفاتي ارئه خواهند داد.
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فصل  Quality controlدر كتاب رمينگتون آخرين چاپ
The theory and practice of pharmaceutical pharmacy 3ed lachman
مراقبتهاي الزم و استاندارد كار در صنايع داروسازي  ،كتاب دكتر مينا ملك الكتاب .
Marcel Dekker : (Good manufacturing practice).
مقاله هاي مربوط به مديريت كيفيت استخراج شده از سايت هاي اينترنتی .
validation standard operation procedure second edition syed imitiaz, PhD
كنترل كيفيت سيستم ،سازماندهی و روشهاي آماري تاليف و ترجمه گروه مهندسی صنايع انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی شريف
كنترل كيفيت ترجمه دكتر قنبر ابراهيمی موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران
داروسازي صنعتی جلد سوم دكتر امير مهدي زاده
سيگما و هزينه هاي كيفيت دكتر مهدي كرباسيان و مهندس ابولفضل آقاداودي انتشارات اركان دانش
مقاله هاي مربوط به مديريت كيفيت استخراج شده از سايت هاي اينترنتی .
كتاب اصول و مبانی داروسازي صنعتی مولف دكتر مهدي زاده.
United state of pharmacopea USP 37
Encyclopedia of pharmaceutical technology page:908-929
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عنوان تدريس
آشنايي با مكان يابي و ويژگيهای يک واحد دارويي :اصل  12صفحه  191-153داروسازی صنعتي جلد  3دكتر مهدی زاده
چارت سازماني و مديريت در كارخانه داروسازی و اشنايي با نرم افزار های مديريت مانند شش سيگما و مديريت جامع
 PQR QC QA GMP TQMو  QRMكتاب شش سيگما فصل دوم از كتاب دكتر مهدی كرباسيان
آشنايي با مقررات : GMP ,GLP, GRP,GDPاصل 3و  1-2صفحه 87-49داروسازی صنعتي جلد  3دكتر مهدی
زاده
احراز كيفيت و معتبر سازی ،شكايت و توليد قراردادی اصل  6-5-4داروسازی صنعتي جلد  3دكتر مهدی زاده
مميزی كيفيت  ،پرسنل  ،اموزش و بهداشت شخصي اصل  8الي  11داروسازی صنعتي جلد  3دكتر مهدی زاده
دستگا ها و ماشين االت اتاقک های توزين و انواع انبار ها گردش مواد و پرسنل و مستند سازی و  : SOPاصل 15-14-13
فرايند نمونه برداری و استفاده از چارت های كنترل مانند  Cچارت  Xچارت و منحني  OCCكتاب كيفيت از كتاب روش
های اماری گروه مهندسي صنايع
تعريف  SOPو كاربرد آن در صنايع دارويي همراه با نوشتن يک  SOPبا هر دانشجو بطور گروهي
فرايند آب سازی و كنترل های مربوطه به  HVACو تمرين در خصوص
اشنايي با قسمت تحقيق و توسعه  ،مطالعات پيش فرموالسيون .منابع :جلد دوم كتاب Encyclopedia of
 pharmaceutical technology page:908-929و همچنين صفحات .1242-1266
همچنين از جلد چهارم همين كتاب صفحات 2567-2582
ادامه اشنايي با قسمت تحقيق و توسعه  ،مطالعات پيش فرموالسيون .منابع :جلد دوم كتاب Encyclopedia of
 pharmaceutical technology page:908-929و همچنين صفحات .1242-1266
همچنين از جلد چهارم همين كتاب صفحات 2567-2582
آشنايي با فارماكوپه های دارويي و آزمونهای كنترل كيفيت و آشنايي با بخش  QCكارخانه و وظايف آن
منابعUSP, BP :
ادامه آشنايي با فارماكوپه های دارويي و آزمونهای كنترل كيفيت و آشنايي با بخش  QCكارخانه و وظايف آن
منابعUSP, BP :
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مطالعات پايداری مواد اوليه و محصوالت دارويي .منابع :فصل اول كتاب اصول و مباني داروسازی صنعتي صفحه .120-49
همچنين كتاب فارماكوپه دارويي USPبخش ><1150

دكتر همايوني
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96/3/1

ادامه مطالعات پايداری مواد اوليه و محصوالت دارويي .منابع :فصل اول كتاب اصول و مباني داروسازی صنعتي صفحه -49
 .120همچنين كتاب فارماكوپه دارويي USPبخش ><1150

دكتر همايوني
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فرم های مورد استفاده در سيستم ثبت و گزارش و نوشتن نمونه  DMFو CTDمنابع:

دكتر همايوني
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1-http://apps.who.int/prequal/info_general/documents/generic_guide/
GenericGuideline_PDS_CTD-Format.pdf
2-http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/
Scientific_guideline/2009/09/WC500002721.pdf
آشنايي با اصول  GMPدر كارخانجات داروسازی
منابع :كتاب استقرار سيستم تضمين كيفيت در شركت های داروسازی صفحه  403تا 548

جلسات جبرانی با هماهنگی انجام میگردد.
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