 مشخصات مدرس یا مدرسین
ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

وضعیت استخدامی

درصد مشارکت

-1

نسرین رضایی

دکتری تخصصی
کارشناسی ارشد یا دکتری عمومی
کارشناسی

عضو هیأت علمی 
کارشناس آموزشی 

مدرس مدعو

100

دکتری تخصصی

کارشناسی ارشد یا دکتری عمومی
کارشناسی

-2

عضو هیأت علمی

گروه آموزشی

شیمی آلی



کارشناس آموزشی 

مدرس مدعو

 مشخصات درس عملی
عنوان و کد درس

عنوان رشته

تعداد واحد

مقطع تحصیلی

ساعات تدریس در هفته

دکتری تخصصی
دکتری عمومی

درس نظری همنیاز
دارد
ندارد 

کارشناسی ارشد
کارشناسی



بازدید علمی در سرفصل
وجود دارد



وجود ندارد 

 مشخصات درس نظری همنیاز (در صورت وجود)
عنوان و کد درس نظری همنیاز

تعداد واحد

تعداد ساعات تدریس در هفته

نام و نام خانوادگی مدرس یا مدرسین بخش نظری

مواد آرایشی و بهداشتی

3

3

نسرین رضایی

 استفادهاز وسایلکمک آموزشی:

بله خیر

 نحوۀ سنجش و ارزشیابی

در صورت کاربرد توضیح دهید:

درصد نمره

معیارهای ارزشیابی

از نمره نهایی

گزارشکار
 تکالیف کالسی

30%

 حضور فعال در کالس (طرز کار)



محل تشکیل کالس :آزمایشگاه کارگاه

 آزمون پایانی

50%

آزمون هفتگی ( کوییز)

20%

فارم

کلینیک

کالس

در تهیه طرح درس نکات زیر مورد مالحظه قرار گیرد:
 -1طرح درس بر اساس آخرین سر فصل مصوب تهیه شود
 -2طرح درسهای آزمایشگاهی و عملی توسط مسئول درس و بر اساس تعداد هفتههایی که تشکیل میگردد ،تکمیل گردد.
 -3در صورتیکه درس با بیش از یک مدرس تشکیل میگردد ،سهم هر مدرس نیز تعیین گردد.
 -4در تعیین سهم نمره توجه شود که حداقل سهم نمره در آزمون پایان ترم در دوره کارشناسی  10و در دوره کارشناسی ارشد  12است.
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Nanotechnology in the Cosmetic and Personal Care Products Industry by FAROOQH KHAN MOHAMMED
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محمد بقایی کازمتیک در مصر باستان

روز و ساعات برگزاری کالس :
هفته
1

2

3
4
5
6

7

8
9
10
11
12
13

تاریخ
96/11/28

96/12/5
96/12/9
96/12/12

موضوع جلسه
•

•

مقدمه تاریخ مواد آرایشی بهداشتی

مواد طبیعی در جوانسازی و ضد چروک

ماسک های میوه
•

مواد آرایشی جوانسازی و ضد چروک

97/1/18

ضد پیری تایمیولین سونگا

97/1/22

عطریات و اسانس ها

97/1/25

مو شامپوها

97/1/29

97/2/1
97/2/5
97/2/8

•

•

خمیر دندان

بوتاکس

خطرات لوازم آرایشی
•

خطرات لوازم آرایشی

97/2/15

فرموالسیون مواد آرایشی روشن کننده

97/1/22

ضد آفتاب ها و فرموالسیون آنها

97/2/26

فیلیرهای فرابنفش

97/2/29

فرموالسیون ترکیبات برنزه کننده

97/3/5

ترکیبات ضد آکنه

97/3/12

ترکیبات ضد آلودگی

مدرس
نسرین رضایی

جدول زمانبندی ارائه درس

14
15
16

97/3/16

صاف کننده مو

97/3/26

ریمل

97/4/2

رژه لب و فرموالسیون آن

97/4/9

الک

97/4/13

محصوالت کودک

