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Abstract: Given the inevitable role of pharmacists in pharmaceutical industries, it is 

necessary to learn the methods of controlling and analyzing compounds that are used 

as an active ingredient and even packaging in pharmaceutical formulations. In 

practice, students learn different sampling and analytical methods, and in the exam, 

they are evaluated in terms of their acquisition of practical skills in problem-solving. 

The final exam should assess students in terms of practical skills similar to those 

needed in their future job. In a problem-solving exam session, each student is tested 

individually by presenting a problem, and s/he needs to choose his / her question 

randomly from the numbers representing the question and the desk number. This 

program could make the students familiar with a new method of assessment in 

practical education before the exam. The design and implementation of this exam was 

a successful experience in increasing practical skills for trainees who would be 

employed in industry or by research centers. 
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 مقدمه

 را عملری شريميايی و فيزير  کنترلل درس محتوای     

 درمرران زنجيررله در ارتبررا ی حلقرره آخررلي  بترروان شررايد

زيرلا دارو در آخرلي  ملحلره  ناميرد صنعت در ها بيماری

 مررلز از بايسررتی صررنعت توليررد پرر  از فلمونسرريون در 

 اسرت مصرل  و توليرد بي  ملز آخلي  تقليبا  که کنتلل

داروساز مسروول بشرک کنترلل  قسمت  اي در. کند عبور

 در کرافی مهرار  و دانرک با است موظف کيفيت کارخانه

 نظرل در با. کند نظل اظهار فلاورده رد يا و پذيلش خصوص

 فيزيکوشيميايی کنتلل عملی درس اهميتی، چني  گلفت 

 آيرا اينکه بلرسی. گلدد ارزشيابی بيشتلی دقت با بايستی

 لنائر مسوله حل به ها آموخته تلفيق با قادرند دانشجويان

 است. ارزشيابی کليد شوند يا خيل؟

 .( 2012، شلر و تيم   2008وندلينسکی و همکاران)

امل عو باشد قادر بايستی دوره انتهای ارزيابی  کلی  ور به

کند: ميزان دانک، ميرزان مهرار ، و نحروه  سنجک را زيل

 نگلش. 

 (.1985، نورسينی و همکاران2015)دنت و هاردن 

 قرلار آنچه نمايد مششص بايستی ممتح  آزمون،  لح در

  رلح مسروله بايستی چگونه و چيست شود، آزموده است

بررود  خواهررد چگونرره نترراي  گررذاری ارزش نحرروه و شررود

 از پررر  ممرررتح  .(2008همکررراران و وندلينسرررکی)

 آمراده را امتحران  لح سؤان  فوق بايستی به پاسشگويی

 کلری  رور بره امتحان  لح سازی آماده بلای. کند سازی

   (2007آستي  و گلگوری )است :  ضلوری زيل اقداما 

 مرورد نيلوهرای آزمون و محل تعيي  .1

 نياز

 تعيي  و تهيه بودجه مورد نياز .2

  کار بلنامه تنظيم .3

 ممتحني  و مدرسي  کلدن مششص .4

 امتحان محتوای کلدن نهايی .5

 نمررله خصرروص در گيررلی تصررميم .6

 امتحان

 شده استاندارد های نمونه .7

 آزمايشگاه سازی آماده .8

 پر  فلاگيرلان از بازخورد آوری جمع .9

  آزمون گذراندن از

 و ضرعف نقرا  و پيشرنهادا  بلرسری .10

 ديگلان نقد معلض در قلارگيلی با قو 

 فلاگيل کلدن مواجه مسوله حل امتحان اجلای راه بهتلي 

 مواجره آن با اساتيد نظار  تحت قبال که است شلايطی با

 نرو  اير  آنجاکره . از(2001همکاران واس و )است  شده

بره  فرلد آتری موقعيت با مشابه شلايطی است قادر آزمون

 دانشرگاه صنعت، کنتلل آزمايشگاههای در تحليلگل عنوان

 تصرميم لرذا کنرد، تقليرد بشروبی را تحقيقراتی ملاکز يا و

 کنترلل درس جديرد آزمرون روش بره عنروان شرد گلفته

 يررا مسرروله حررل آزمررون روش از داروسررازی دانشررجويان

Problem Solving زمينره در نشرليا  .شرود استفاده 

 در و بوده  ب دانک دامنه به محدود بيشتل پزشکی علوم

 در محردودی هرای گرزارش داروسازی عملی کار خصوص

 کنترلل آزمايشرگاه در کرار آنجرايی کره از. است دستلس

 در کرار برا مقايسه قابل حدودی تا داروها فيزيکوشيميايی

مقاله شرلر و تريم   از لذا باشد، می شيمی گاههایآزمايش

 در مسروله حرل آزمرون برل مرورل عوامرل بلرسری بره که

 شد. نتراي  استفاده پلداخته اند، شيمی مجازی آزمايشگاه

 در مسروله حل صالحيت که دهد می نشان مذکور تحقيق

 مری هرم برا ملتبط توانايی سه شامل مجازی های محيط

 مرديليت معري ، هرد  بره يابیدسرت از: عبارتند که باشد

 ،2012شلر و تيم  )مسوله  حل و متغيلها سيستماتي 

. (2012، تاکاهاشری و همکراران 2007آستي  و گلکوری 

 داروهرا فيزيکوشيميايی کنتلل درس ملسوم امتحان روش

 حيطه ارزيابی و( کتبی) دانک حيطه ارزيابی صور  دو به

 شررفاهی امتحرران در. شررد مرری بلگررزار( شررفاهی) مهررار 

نحروه کرار  و با درس رابطه در شفاهی سؤان   ممتحني 

معايرب اير  نرو  . کلدند می مطلح دانشجويان عملی را با

 ممتحنري  نظرلا  اخرذ برا مشتلکی جلسا   ی امتحان

 اجلا و  لاحی جديد امتحان شد و ،ارزيابی ملسوم امتحان
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 ، ترلم  ول در آموزش نحوه به توجه با آزمون اي  در. شد

 Problem قالررب در فلاگيررلان عملرری نهررايی حررانامت

Solving گلفت انجام. 

 روش کار

 کنتررلل عملرری کررالس بررلای تررلم  ررول در آمرروزش     

 کوچر  برا گلوههای در تدري  شکل فيزيکوشيميايی به

 فارماکوپره، هرای کترا  همچون  ا العاتی منابع بل تکيه

 له یانتها در. می گيلد انجام عملی کار و وسايل نت اينتل

 خصروص در شرده  رلح سرؤال به بايستی دانشجو جلسه

 ، خرالص هرای نمونره) فلآورده تست شرده قبولی يا ردی

 بلرسی مورد خصوصيت لحاظ از (گذشته تاريخ و ناخالص

 و نزم محاسربا  شرامل کره جلسره هل پاسخ. دهد پاسخ

 جلسره هرل کرار گرزارش بود به عنوان فارماکوپه به ارجا 

 فلاگيرل هرل بلای آزمايشگاه در کار وهنح و شد می دريافت

به مجمو  فعاليت در کالس عملی    شد می ربت دقت به

درصرد نمرله پايرانی   50و ارائه گرزارش کرار درخواسرتی 

 اختصاص می يافت.

 زمرران سرراعت يرر  دانشررجو هررل برره امتحرران جلسرره در

 محصرول قبرولی يرا ردی سرؤال بره تا داده شد اختصاص

 هرای مونوگلا  و کافی وسايل داشت  دست در با دريافتی

 سراعت در فرلد هرل ورود. دهرد پاسرخ فرلاورده به ملبو 

 دو در نفلی 16 کالس هل و خود بوده عملی درس کالسی

. شردند کرالس ارزيرابی دوم و اول ساعت در نفلی 8 گلوه

 بره را خرود سرؤال و شد آزموده فلدی  ور به دانشجو هل

 عردد اير . کرلد ا انتش گانه 8 اعداد مابي  از رندوم  ور

 ميرز بره ملاجعه با بود که دانشجو کار ميز و سؤال نشانگل

  آزمايشگاهی امکانا  کليه هملاه به را نظل مورد سؤال کار

مری  دريافرت کرار ميز روی بل نياز مورد های مونوگلا  و

 سرؤان  بره پاسخ حاصله، نتاي  نوشت  با آزمون کار. کلد

و در  امتحان مسوول به آن تحويل و سؤال بلگه در مندرج

واس و  )يافت  می خاتمه بازخورد پلسشنامه تکميل پايان

 (.2008، الکساندر و همکاران 2001همکاران 

 ها يافته

 روش بره نسبت را آزمون اي  درصد فلاگيلان 50بيک از 

  جهرت بهترل  لاحری دارای  عملی های آزمون راي  های

 امرل اير . بودنرد کرلده قلمداد عملی های مهار  سنجک

 هرد  بره جديرد آزمرون شريوه دسرتيابی کننرده توجيه

 های مسووليت قبول در نف  به اعتماد افزايک اختصاصی

 ای حلفه و فلدی ارتقاء در فلاگيلان به کم  و آتی شغلی

درصرد  75. بريک از  .است يادگيلی فلدی های توانايی و

دانشجويان از زمان و محل بلگزاری آزمون رضرايت کرافی 

 5 سؤان  در شده ربت بازخورد گلفت  نظل در . باداشتند

 بلنامره دسرتيابی در فلايند موفقيت ميزان( 1 جدول) 6 و

 درصرد 80 از بريک مجموعرا آموزشری اهدا  به آموزشی

 چنري  تروان بنابلاي  برازخورد مری .شود می زده نشمي 

 برا برا را دانشرجويان برود قادر بلنامه اي  که گلفت نتيجه

 آمروزش در( مسروله حرل)  عملری زيرابیار  جديرد شيوه

 برا آزمرون مناسرب مطابقرت دليرل بره و کند آشنا عملی

 مطالعره برلای انگيزه ايجاد با تلم  ول در آموزشی مطالب

 . سازد فلاهم را فلاگيلان پيشلفت موجبا 

 اي درجه هاي پاسخ با گانه 6 سؤاالت در بازخورد دانشجویان .1 جدول

Table1. Students’ feedback on 6 questions with scaled answers 

 سؤال ردیف
 ضعيفبسيار  

)%( 
 )%(عالي )%(خوب )%(متوسط )%(ضعيف

1 
نسبت به روش هاي رایج آزمون هاي عملي به نظر شما این آزمون تا چه حدد بدراي 

 سنجش مهارت عملي شما بهتر طراحي شده بود؟
0 2/15 3/33 4/42 1/12 

 2/24 5/51 2/18 1/6 0 ري آزمون مناسب مي باشد؟مان و محل برگزازآیا  2

3 
 به نظر شما مدت زمان در نظر گرفته شده براي هر آزمایش مناسب مي باشد؟

 
3 3 1/9 5/54 3/27 

4 
 آیا براي انجام آزمایش ها پيش زمينه هاي الزم

 به خوبي تامين شده بود؟
3 3 2/15 4/42 4/36 
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5 
ام شده در طول ترم براي پاسدخ دادن بده سدؤاالت به نظر شما آیا کارهاي عملي انج

 آزمون مناسب مي باشد؟
0 3 1/6 5/45 5/45 

6 
آیا مطالب ارائه شده در بخش نظري درس عملي براي پاسخگویي به سؤاالت آزمدون 

 سب و کافي مي باشند؟اعملي من
0 1/6 1/12 6/60 2/21 

 

 گيلی نتيجه و بحث

 آوری جمرع از بريک مسوله، حل آزمون روش معنای     

 واقعری معنرای بره. است شده  لح سؤال به صحيح پاسخ

 آموختره هرای مهرار  کليه بندی جمع با بايستی فلاگيل

 قرداما منرابع، از استفاده با و کلده ارزيابی را موقعيت شده

 یبينر پريک مروارد در بايد فلاگيل پاسخ .کند کار انجام به

 باشد. خالقانه و پذيل انعطا  نشده

قا  قو  اي  آزمون مری تروان بره نروآوری اير  نرو  از ن

 مهررار  و دانررک هررای حيطرره مناسررب آزمررون، سررنجک

 هرای مسووليت قبول در نف  به اعتماد فلاگيلان، افزايک

بره  فرلد آتری موقعيرت با مشابه شلايطی آتی،ايجاد شغلی

صررنعت ،  کنتررلل هررای آزمايشررگاه در آنالسرريت عنرروان

 خصروص در آگراهی ايجرادتحقيقراتی،  ملاکرز يا  دانشگاه

 بلنامره کيفيرت سرطح تعيري  فلاگيرل، يادگيلی چگونگی

 تلم  ول در مباحث يادگيلی بلای انگيزه آموزشی و ايجاد

 اشاره کلد.

 همچني  از نقا  ضعف اي  نو  آزمون می توان بره تریريل

 در عملری مهرار  انجرام نحروه بل دانشجو استلس گذاری

 آزمايشرگاهی مواد هيهت امتحان، هزينه محدود زمان مد 

  لاحری بلای بيشتل وقت  به دستگاهها و نياز استهالک و

ره امتحان،اشرا بلای نياز مورد وسايل و مواد تهيه و آزمون

 کلد. 

دانشجويان می توان به ي  نتيجه گيلی  نظلا  بلرسی با

 مری توانرد بلنامره کلی دست يافت مبنی برل اينکرع اير 

 عملری آمروزش در مسرولهحرل   شيوه با با را دانشجويان

 آمروزش عملری ارائره با آزمون تطابق دليل به و کند آشنا

 تلم،  سبب ايجاد انگيزه  بلای مطالعه شرده  ول در شده

 و همچني  سبب تقويت مهارتهای عملی دانشجويان و 

 

 

افزايک توانايی تصميم گيلی و پيشلفت فلاگيلان خواهرد 

 شد.

 قدرانی

 مطهلی شهيد آموزشی نوارهجش ششمي  در مقاله اي     

. شرد بلگزيرده کشروری بلترل آموزشری فلآينرد عنروان به

 هيورت محترلم همکراران از مقالره نويسندگان بدينوسيله

 کنتررلل آزمايشررگاه و تبليررز داروسررازی دانشررکده علمرری

 سررياهی آقايرران دکتلمحمدرضررا جنررا  فيزيکوشرريميايی،

 خرانم تميرزی، الناز دکتل خانم نجفی، مسلم دکتل شادباد،

 اجرلای در را مرا کره سياهی کاظم آقای و نجارپور حميده

  .دارند را قدردانی و تشکل اند،کمال نموده ياری  لح اي 
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 دوره عمومي داروسازي
 

 ايلان. وميه،ه، اردانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی ارومي وغذا، عضو هيوت علمی، گلوه کنتلل دارو  :فلان  قادری

 کارشناس ارشد، دانشکده داروسازی تبليز، دانشگاه علوم پزشکی تبليز، تبليز، ايلان. :نادر قبه زري 

 ، ايلان.تبليز، تبليز علمی، گلوه کنتلل دارو و غذا، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی هيوت عضو  :*فلناز منجم زاده

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ان.بليز، ايلتی تبليز، علمی، گلوه کنتلل دارو و غذا، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشک هيوت عضو مسؤول: سندهینو*

  

   Email: Monaggemzadeh@tbzmed.ac.ir 
 

 و کنترلل ایهر روش فلاگيرلی لرزوم است، بنابلاي  بارز بسيار داروئی صنايع در داروساز نقک که آنجا از چکيده:

 قلار استفاده وردم جانبی و حتی بسته بندی در فلمونسيون های دارويی و مؤرله ماده عنوان به که تلکيباتی آناليز

بايسرتی  کنتلل فيزيکوشيميايی عملی، آزمون نهرايی درس به همي  دليل در. رسد می نظل به ضلوری گيلند، می

 هجلسر هرد. دردقادر باشد دانشجويان را از نظل کسب مهار  عملی در بازار آتی کاری فلاگيل مرورد ارزيرابی قرلار 

  رور به را خود سؤال و شود می فلدی و با ارايه ي  مسوله آزموده  ور به دانشجو هل روش حل مسوله به امتحان

پيک  را انشجوياند قادر بود بلنامه کند. اي  می اعدادی که نشانگل سؤال و ميز کار است، انتشا  مابي  ی ازتصادف

 در آموزشی بمطال با آزمون مناسب مطابقت دليل به و کند عملی آشنا آموزش در جديد ارزيابی شيوه با از آزمون

 سازد. فلاهم را يلانفلاگ پيشلفت موجبا  مطالعه بلای انگيزه ايجاد تلم، با  ول

 

 .آزمون، حل مسوله،کنتلل فيزيکوشيميايی،  لاحی، اجلا واژگان کليدی:
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