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  نشکده داروسازیاد

  

                                                                     (جامدات) عملی ٢فارماسيوتيکس عنوان درس : 

              واحد ٥/٠: تعدادواحد:(يا سھم استاد از واحد)                        دانشجويان ترم ھفتم داروسازی مخاطبان:

  ١٢-١٠شنبه ھر ھفته ساعت يک ساعت پاسخگويی به سوا�ت فراگير:

     ٩٥-٩٦شنبه ھر ھفته نيمسال اول سال تحصيلی کيشنبه و روزھای  ١٤-١٦ساعت :   زمان ارائه درس

  فارماسيوتيکس  PhDلي+ بھبود،   مدرس: 

   ١فارماسيوتيکس  درس پيش نياز:

  

  و روشھای ساخت قرصھا، کپسولھا و پودرھا ی دارويیدانشجويان با مراحل  عملی آشنايی  ھدف کلی درس :

  

  ھداف کلی جلسات : ا

  عملی با ساخت کپسول آشنايی  -١

 وکش فيلمی قرصرعملی با آشنايی  -٢

 پودر و قرص جوشانآشنايی عملی با ساخت  -٣

 

  عملی با ساخت کپسولآشنايی : ھدف کلی جلسه اول

  :اولاھداف ويژه جلسه 

  :در پايان دانشجو قادر باشد

 انواع کپسولھای ژ7تينی نرم و سخت را شرح دھد.  - ١-١

 عملکرد ھريک از اجزاء بکاررفته در فرمو7سيون کپسول را بيان نمايد. - ١-٢

  نحوه پر کردن کپسول را به شکل دستی ، عم+ نشان دھد.     - ١-٣

  

  روکش دادن قرصعملی با آشنايی  :دومجلسه ھدف کلی 

  ويژه جلسه دوم: اھداف

  :در پايان دانشجو قادر باشد

 .و د7يل استفاده از آنھا را در داروسازی شرح دھد انواع روکش قرص - ٢-١

  دھد.توضيح  تھيه سوسپانسيون روکش فيلمی و نحوه روکش دادن راروش      - ٢-٢

  را محاسبه کند. روکش اکسپيانتھای مورد استفاده در فرمو�سيون     - ٢-٣
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  پودر و قرص جوشانشنايی عملی با ساخت آ :جلسه سومھدف کلی 

  اھداف ويژه جلسه سوم:

  در پايان دانشجو قادر باشد: 

 جوشان را  فرموله کند. ث ويتامين  پودر    - ٣-١

  جوشان تھيه شده را بسته بندی کند. ث ويتامين پودر   - ٣-٢

  محاسبه کرده و د�يل کاربرد ھر يک را توضيح دھد.مقداراکسپيانتھای مورد استفاده در فرمو�سيون را    - ٣-٣

  منابع: 

١- Pharmaceutics (Aulton) 

٢- Remington’s Pharmaceutical Sciences 

٣- Introduction to Pharmaceutical Dosage forms & Drug Delivery systems (Ansel)  

٤- Pharmaceutical Practice (Aulton) 

  

  ، کار عملیپاسخ و بحث با دانشجويان، پرسش و سخنرانی  :روش تدريس

  

   تجھيزات آزمايشگاھیوايت برد،  : وسايل آموزشی

  

  سنجش و ارزشيابی 

سھم از نمره کل(بر حسب   روش  آزمون

  درصد)

  ساعت  تاريخ

      -  -  کوئيز

      ٪٤٠  کتبی   گزارش کار

      ٪٤٠  -  انجام کار عملی

      ٪٢٠    حضور فعال در ک5س

  

  از دانشجو:مقررات ک5س و انتظارات 

 حضور و غياب وتاخير احتمالی دانشجويان به آموزش گزارش خواھد شد.  -

نظم و ترتيب و رعايت اصول ايمنی و نظافت در جلسات کار عملی، در ارزيابی فعاليتھای ک+سی دانشجو مؤثر خواھد  -

 بود.

  در ارزيابی نھايی مؤثر خواھد بود. حضور به موقع وشرکت فعال درمباحث مطرح شده در ک7س -

  ھمراه در ک+س ممنوع است. از تلفناستفاده  -
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  دانشکده: EDOنام و امضای مدير گروه:                نام و امضای مسئول          لي7 بھبودنام و امضای مدرس:  

  تاريخ ارسال :                    تاريخ ارسال:                                                      تاريخ تحويل:    
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 جدول زمانبندي

  16- 14شنبه و يكشنبه  روز و ساعت جلسه :

  

 مدرس موضوع هر جلسه              تاريخ جلسه
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  ساخت کپسول  4/7/95و 3/7/95

 

 بهبوددكتر 

 بهبوددكتر  وکش فيلمی قرصر 11/7/95و 10/7/95 2

3   

 

 بهبوددكتر  پودر و قرص جوشانساخت 

  

 

 


