
 

 
 دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس

 عملی 2درس فارماسیوتیکس عنوان درس :  
 داروسازی 01دانشجویان ترم  مخاطبان:                                                               

 دقیقه  01 ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:      (عملی یک واحد ( واحد 0.3 تعدادواحد:
 یکشنبه -: شنبهن کالسزما 

 دکتر شهال میرزایی مدرس:             01-01ساعت زمان ارائه درس:   

       نظری 1فبرهبسیىتیکس  درس و پیش نیاز:

 
 را در این دوره پیدا میکند. توانایی ساخت فرموالسیون اشکال جامددانشجو هدف کلی دوره: 
 جلسه اول 

 

 

 Direct compretion tabletخت آغٌایی تا ًحٍْ ضا ُذف کلی درش :

 ُذف اختصاصی: 

 داًػجْ تایذ قادر تاغذ.

 اّلیَ فرهْالضیْى را تْزیي کٌذ. هْاد -1

 کٌذ. هخلْط ضازی هْاد اّلیَ را تا رّظ هٌاضة -2

 پرش کٌذ. تَ رّظ هطتقین را قرؼ -3

 را اًجام دُذ. ارزیاتی اّلیَ قرؼ)ضختی، رزًتگریػي(  -4

 
 جلطَ دّم: 

 Sougare coatآغٌایی تا ًحٍْ ضاخت : ُذف کلی 

 اُذاف جسئی: 

 کٌذ.تْزیي هْاد را تَ رّظ هٌاضة   -1

 تِیَ کٌذ. طثق پرّضَ ضاخت را هحلْلِای کْتیٌگ  -2

 ُطتَ اّلیَ اًجام دُذ.اضپری هحلْل تر رّی  -3

 

 
 جلطَ ضْم:

 sublingaul tabletآغٌایی تا ًحٍْ ضاخت  ُذف کلی:

 اُذاف جسئی: 

 را تَ رّظ هٌاضة تْزیي کٌذ. هْاد  -1

 را اًجام دُذ. هخلْط ضازی تا رّظ هٌاضة -2

پرش قرؼ تَ رّظ هطتقین، اًجام ارزیاتی اّلیَ قرؼ)ضختی،  -3

 را اًجام دُذ. زًتگریػي(د

 
 

 هٌاتغ: 
Remington s pharmacutical sciences 

Pharmaceutics (Aulton) 

The Theory and Practice of Industerial Pharmacy Lachmann 

Encyclopedia Of Pharmaceutical Sciences (swarbrick) 
 رّظ تذریص:

 پرسص و پبسخ -ارائه روش کبر بصىرت تئىری و عولی

 ُای کوک آهْزغی: رضاًَ

 ، دستگبههبی آزهبیطگبهی ، هىاد اولیهبرد وایت



 

 

 

 
 سنجش و ارزشیابی 

سهم از نمره کل)بر  روش       آزمون
 د(حسب درص

 ساعت تاریخ 

   /////////////////////////// //////////////////////// 
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 10   

حضور فعال 
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00   

 
 هقررات درش ّ اًتظارات از داًػجْ:

 ضىر هنظن در کالسح .1

 ضرکت در فعبلیتهبی پرسص و پبسخ و بحث گروهی .2
 انجبم آزاهبیص بب دقت و تىجه .3
 ارائه نتبیج کبر و طرح پرسطهبی هرتبت بب هىضىع درس .4
 هطرح ضذى سىاالت در سبعت پبسخگىیی به سىاالت فراگیر  .5

 
 
 
 

 تاریخ
 ًام هذرش ضاػت

 IIفارهاضیْتیکص 

 درش ، هْضْع ػولی

ػٌثَ  یک3/7/95غٌثَ 

4/7/95 13-16 
دکتر رضا 

 پْدرُا تحْیلیاى

ػٌثَ  یک  11/7/95غٌثَ 

11/7/95 13-16 

دکتر رضا 

 رّغِای پلْریساضیْى تحْیلیاى

ػٌثَ  یک  17/7/95غٌثَ 

18/7/95 13-16 

دکتر رضا 

گراًْالضیْى خػک ّ  تحْیلیاى

 هرطْب

ػٌثَ  یک  24/7/95غٌثَ 

25/7/95 13-16 

دکتر رضا 

 (1قرؼ ضازی ) تحْیلیاى

ػٌثَ  یک  1/8/95غٌثَ 

2/8/95 13-16 

دکتر ػلی 

 فیلن کت فتاحی

ػٌثَ  یک  8/8/95غٌثَ 

9/8/95 13-16 

دکتر ػلی 

 فیلن کت فتاحی



ػٌثَ  یک  15/8/95غٌثَ 

16/8/95 
13-16 

دکتر 

 هیرزائی
 (2قرؼ ضازی )

ػٌثَ  یک  22/8/95غٌثَ 

23/8/95 
13-16 

دکتر 

 هیرزائی
 (1رّکع قٌذی )

َ  ػٌثیک  6/9/95غٌثَ 

7/9/95 
13-16 

دکتر 

 (2رّکع قٌذی ) هیرزائی

ػٌثَ  یک  13/9/95غٌثَ 

14/9/95 13-16 

 دکتر تِثْد

                                                                  ضاخت کپطْل                                                                                                                    

ػٌثَ  یک  21/9/95غٌثَ 

21/9/95 13-16 

 دکتر تِثْد

 هیکرّکپطْل

ػٌثَ  یک  4/11/95غٌثَ 

5/11/95 13-16 

 دکتر تِثْد

 پْدر ّ قرؼ جْغاى

 

 دانشکده: EDOنبم و امضبی مدرس:             نبم و امضبی مدیر گروه:                نبم و امضبی مسئول

 خ تحویل:                          تبریخ ارسبل:                                   تبریخ ارسبل :تبری
 



                            

 

 


