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 5فارماسیوتیکس عنوان درس :  
 داروسازی 01دانشجویان ترم  مخاطبان:                                                               

 ن کالسدقیقه  زما 05 ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:                         نظری    واحد 2 واحد: تعداد
 مدرس:             02-01یک شنبه ها زمان ارائه درس:   

 داروسازي ،شناسي ويروس ،عمومي شناسي ميكروب درس و پیش نیاز:

       ٢ صنعتي

 هدف کلی دوره: آشنایی با فرموالسیونهای نوین داروسازی 
 

 جلسه اول
 ه تجویز آنهاو نحو انواع داروهای با ساختار پروتئین و پپتید  هدف کلی درس :

 
 اهداف اختصاصی:
 دانشجو قادر باشد:

 را تعریف کند. ساختار پروتئینی -0
 را بداند. موارد مصرف داروهای پروتئینی  -2
 را بداند. شکالت داروهای پروتئینیم -3
 

 جلسه دوم:
 هدف کلی درس: دارورسانی داروهای پپتیدی و پروتئینی

 دانشجو قادر باشد: اهداف اختصاصی: 
 را بداند. راههای مصرف داروهای پروتئینی -0
 را بداند. چالشهای عبور داروهای پروتئینی -2
 راههای گذر از چالشهای نفوذ دارو را بداند. -3
 

 جلسه سوم:
 هدف کلی درس: فرموالسیون داروهای پروتئینی

 
 دانشجو قادر باشد: اهداف اختصاصی:

 را بداند.پتیدی یا پروتئینیپداروهای اشکال مختلف فرموالسیونهای حامل  -0
 رابداند. اجزای فرموالسیون به شکل تزریقی -2
 
 
 
 
 

 جلسه چهارم:
 هدف کلی درس: ارزیابی فرموالسیونهای داروهای پروتئینی

 دانشجو قادر باشد: اهداف اختصاصی: 
 فرموالسیون دارویی را بداند.روشهای ارزیابی فیزیکوشیمیایی  -0
 فرموالسیون پروتئینها رابداند. بیروشهای ارزیابی میکرو -2
 فرموالسیون پروتئینها را بداند. روشهای ارزیابی بیولوژیک -3
 

 

 

 

 

 

 

 

 هٌببغ: 



Remington s pharmacutical sciences 
Pharmaceutics (Aulton) 
The Theory and Practice of Industerial Pharmacy Lachmann 

Encyclopedia Of Pharmaceutical Sciences (swarbrick) 
 روظ تذریص:

 پرسش و پاسخ -سخنرانی

 هبی کوک آهىزغی: رضبًه

 برد ويدئو پروژکتور، وايت

 

 ضٌجع و ارزیببی:

 ساعت تاريخ نمره روش آزمون آزمون

آزمون پايان 

 ترم

سواالت 

 تشريحی

08%   

های  فعاليت

 کالسی

پرسش کالسی 

و انجام 

 تحقيق

08%   

 

 هقررات درش و اًتظبرات از داًػجى:

 حضور منظم در کالس -1
 شرکت در فعاليتهای پرسش و پاسخ و بحث گروهی -2

 از منابع معرفی شده استفاده دانشجو  -3
مطرح شدن سواالت در ساعت پاسخگويی به سواالت فراگير )يک روز  -4

 در هفته(
 

: 
 
 
 
 

 دانشکدهEDO 8نبم و امضبی مسئول               نبم و امضبی مدرس8             نبم و امضبی مدیر گروه8 

 تبریخ تحویل8                          تبریخ ارسبل8                                   تبریخ ارسبل 8



 هىضىع درش، ًظری( (Vفبرهبضیىتیکص  ًبم هذرش ضبػت تبریخ

 04-01 42/4/73چهبرغٌبه
دکتر 

 تحىیلیبى

یي دارو آغٌبیی بب ضیطتن هبی ًى

 رضبًی 

 04-01 10/4/73چهبرغٌبه
دکتر 

 تحىیلیبى

هببًی  طراحی ضیطتن هبی  ًىیي 

داروضبزی هببًی  پلیور، روظ هبی 

 اًببغت دارو  

 04-01 5/5/73چهبرغٌبه
دکتر 

 تحىیلیبى

ضیطتن هبی  داروضبزی  تراپىش 

کلیبت، تبریخچه، اًىاع، هسایب و 

 هؼبیب

 04-01 02/5/73چهبرغٌبه
لی دکتر ػ

 فتبحی
 هیکرواهىلطیىًهب

 04-01 46/5/73چهبرغٌبه
دکتر ػلی 

 فتبحی
 ضیطتوهبی هیطلی

 04-01 3/6/73چهبرغٌبه
دکتر ػلی 

 فتبحی
 ضیطتوهبی هیطلی

 04-01 04/6/73چهبرغٌبه
دکتر غهال 

 هیرزائی

آغٌبیی بب ضبختبر پروتئیٌهب و 

 پپتیذهب

 04-01 07/6/73چهبرغٌبه
دکتر غهال 

 هیرزائی
 پپتیذیبی  دارورضبًی ضیطتن ه

 04-01 44/6/73چهبرغٌبه
دکتر غهال 

 هیرزائی

پپتیذهب و  فرهىالضیىى داروهبی

 پروتئیي هب

 04-01 1/7/73چهبرغٌبه
دکتر غهال 

 هیرزائی

ضیطتن هبی دارورضبًی ارزیببی 

 پپتیذهب و پروتئیي هب

 04-01 05/7/73چهبرغٌبه
دکتر رضب 

 تحىیلیبى
 ضیطتوهبی کبغتٌی

 04-01 42/7/73هچهبرغٌب
دکتر 

 تحىیلیبى
 ( TDDSضیطتوهبی تراًص درهبل )

 04-01 0/01/73چهبرغٌبه
دکتر 

 تحىیلیبى

ضیطتن هبی دارورضبًی هخبط چطب و 

 کىلىًی

 ضیطتن هبی دارورضبًی هذف درهبًی  دکتر بهبىد 04-01 6/01/73چهبرغٌبه

 دکتر بهبىد 04-01 03/01/73چهبرغٌبه
ًى، ًبًى ضیطتن هبی دارورضبًی ًب

 پلیورهب 

 ضیطتن هبی دارورضبًی ًبًى لیپیذی دکتربهبىد 04-01 44/01/73چهبرغٌبه
 

 


