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 هدف اصلی دوره: آشنایی با شکل دارویی کپسول  ، نحوه ساخت و ارزیابی آن و نحوه بکارگیری آن 

 

  جلسَ اّل

 غکل دارّیی کپطْلاُذف کلی درش:  

 داًػجْ بایذ قادر باغذ: اُذاف اختصاصی:

 را بذاًذ. هسایا ّ هؼایب  کپطْل را تؼریف کٌذ،  -1

 آًرا بذاًذ. خصْصیات ّ  اًْاع کپطْل )ًرم ّ ضخت( -3

 

 جلطَ دّم

 ضخت فرهْالضیْى کپطْل: کلی اُذاف

 داًػجْ قادر باغذ:  اُذاف اختصاصی:

 را بذاًذ. اجسای کپطْل  -1

 را بذاًذ. ػْاهل هْثر بر فرهْالضیْى -2

 جلطَ ضْم:

 فرهْالضیْى کپطْل ًرمآغٌایی با  اُذاف اختصاصی:

                                           2فارهاضیْتیکص ػٌْاى درش: 

 6هخاطباى: داًػجْیاى دکترای حرفَ ای دارّضازی ترم 

ّاحذ ًظری                 ضاػت   3 ّاحذ از 3.39   تؼذاد ّ ًْع ّاحذ:

دقیقَ  15پاضخگْیی بَ ضْاالت فراگیر: 

 ّضط 

     13-8، یکػٌبَ 12-13: غٌبَ زهاى کالش

 ضِال هیرزايی دكتر: هدرسیي يا هدرس      1فارهاسیْتیکس پیع ًیاز: درش 

هذرش: دکتر                        13-12غٌبَ ُا  یکزهاى ارائَ درش: 

 غِال هیرزایی



 اُذاف اختصاصی:

 داًػجْ قادر باغذ:

 را بذاًذ. ػْاهل هْثر بر فرهْالضیْى ّ لاجسای کپطْ  -1

 کپطْل ًرم را بذاًذ. هسایا ّ هؼایب -3

 کپطْل ًرم را بذاًذ. ّیژگیِای اختصاصی -4

 جلطَ چِارم:

 فرم کپطْل کلیات ضاخت )صٌؼتی ّ ًیوَ صٌؼتی(اُذاف کلی: 

 اُذاف اختصاصی:

 داًػجْ در پایاى قادر باغذ.

 را بذاًذ. ضخت )پر کردى،...( کپطْلاًْاع رّغِای ضاخت صٌؼتی   -1

 را بذاًذ. ضاخت کپطْل ًرم اًْاع رّغِای ضاخت -2

 ّ هْارد اضتفادٍ آًرا بذاًذ. هیکرّاًکپطْالضیْى تؼریف -3

 کپطْل را بذاًذ. هاغیي آالت )تْلیذ ّ جال( -4

 را بػٌاضذ. دضتگاُِای آزهایػگاُی ضاخت کپطْل -5

 : پٌجنجلطَ 

 کپطْلکٌترل اُذاف کلی: رّغِای 

 اُذاف اختصاصی:

 داًػجْ قادر باغذ:

 کپطْل را تؼریف کٌذ.کٌترل قبل از تْلیذ -1

 کپطْل را بذاًذ. کٌترل حیي تْلیذ -2

 را بذاًذ. کٌترل بؼذ از تْلیذ )پایذاری، فراُوی زیطتی( -3

 

 هٌابغ: 

Remington s pharmacutical sciences 

Pharmaceutics (Aulton) 



The Theory and Practice of Industerial Pharmacy Lachmann 

Encyclopedia Of Pharmaceutical Sciences (swarbrick) 

 رّظ تذریص:

 پرسص ّ پاسخ -سخٌراًی

 ُای کوک آهْزغی: رضاًَ

 برد ّيدئْ پرّژکتْر، ّايت

 ضٌجع ّ ارزیابی:

 ساعت تاريخ ًورٍ رّش آزهْى آزهْى

آزهْى پاياى 

 ترم

سْاالت 

 تطريحی

08%   

ُای  فعالیت

 کالسی

پرسص کالسی ّ 

 اًجام تحقیق

08%   

 

 هقررات درش ّ اًتظارات از داًػجْ:

 حضْر هٌظن در کالس -1

 ضرکت در فعالیتِای پرسص ّ پاسخ ّ بحث گرُّی -2

 استفادٍ داًطجْ از هٌابع هعرفی ضدٍ  -3

در  هطرح ضدى سْاالت در ساعت پاسخگْيی بَ سْاالت فراگیر )يک رّز -4

 ُفتَ(
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ، مىضىع درشIIص فارماضیىتیک
  تاریخ ضاعت نام مذرش

راههای مصرف دارو -پیع فرمىالضیىن 6:/31/7غنبه 21-23 دکتر بهبىد   

 

1 

 

خىاؼ ارگانىلپتیک -پیع فرمىالضیىن 6:/32/7یکػنیه     9-21 دکتر بهبىد   

 

2 

 

حاللیت و انحالل، ضریب تىزیع -پیع فرمىالضیىن 6:/38/7غنبه 21-23 دکتر بهبىد   

 

3 

 

کریطتال، پایذاری -پیع فرمىالضیىن 6:/39/7یکػنبه   9-21 دکتر بهبىد   

 

 

4 

کریطتال، پایذاری -پیع فرمىالضیىن 6:/4/8غنبه 21-23 دکتر بهبىد   

 

 

5 

6:/5/8یکػنبه     9-21 دکتر بهبىد انىاع روپىظ قرؼ  

 

 

6 

6:/21/8غنبه    21-23 دکتر بهبىد انىاع روپىظ قرؼ  

 

 

7 

6:/22/8یکػنبه     9-21 دکتر بهبىد انىاع روپىظ قرؼ  

 

 

8 

مخلىط ضازی -عملیات داروضازی 6:/28/8غنبه     21-23 دکتر فتاحی   

 

9 

 

ریس کردن  -عملیات داروضازی  10 6:/29/8یکػنبه    9-21 دکتر فتاحی 

خػک کردن  -عملیات داروضازی  6:/35/8 غنبه   21-23 دکتر فتاحی 

 

11 

 

مسایا و معایب پىدر و گرانىل -پىدر  6:/36/8یکػنبه    9-21 دکتر فتاحی 

 

 

12 

روظ های ضاخت -پىدر 6:/2/9غنبه    21-23 دکتر فتاحی   

 

13 

 

دضته بنذی -پىدر  6:/3/9یکػنبه    9-21 دکتر فتاحی 

 

14 

6:/9/9غنبه    21-23 دکتر میرزایی کپطىل- کلیات  15 

6:/9/:یکػنبه  9-21 دکتر میرزایی کپطىل ضخت- فرمىالضیىن  16 

 17 6:/26/9غنبه  21-23 دکتر میرزایی کپطىل-نرم فرمىالضیىن



 
 

 18 6:/27/9یکػنبه  9-21 دکترمیرزایی ضاخت کپطىل

میرزاییدکتر کنترل کپطىل  19 6:/33/9غنبه  23-21 

کلیات، مسایا و معایب -قرؼ  20 6:/34/9یکػنبه  9-21 دکتر تحىیلیان 

کلیات، مسایا و معایب -قرؼ  21 6:/9/:3غنبه  21-23 دکتر تحىیلیان 

اجسای فرمىالضیىن -قرؼ  22 6:/:/7غنبه  21-23 دکتر تحىیلیان 

عىامل مىثر بر فرمىالضیىن -قرؼ  23 6:/:/8یکػنبه  9-21 دکتر تحىیلیان 

روغهای ضاخت-قرؼ  24 6:/:/24غنبه  21-23 دکتر تحىیلیان 

روکع قنذی -قرؼ  25 6:/:/25یکػنبه  9-21 دکتر تحىیلیان 

 26 6:/:/31غنبه  21-23 دکتر تحىیلیان کنترل های کیفیت


