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  دانشکده داروسازی

  

             (مايعات و تزريقی) نظری                                                             ٣: فارماسيوتيکس  عنوان درس

واحد               ٦/٠:(يا سھم استاد از واحد): واحد تعداد                     : دانشجويان ترم ھفتم داروسازی               مخاطبان

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

                ٩٥- ٩٦لی چھارشنبه ھر ھفته نيمسال اول سال تحصيروزھای  ١٠-١٢:   ساعت زمان ارائه درس

  فارماسيوتيکس  PhD:  لي< بھبود، مدرس

 ٢: فارماسيوتيکس درس پيش نياز

  

  محلول ھای خوراکی و تزريقی  دارويی  شکلا آشنايی دانشجويان با سيستم ھای داروسازی ب: ھدف کلی درس

  

  :  اھداف کلی جلسات

 عنوان اشکال دارويیآشنايی با تعاريف کلی محلولھا، مزايا  ومعايب آنھا به  -١

 آشنايی با انواع محلولھا و ح<لھای آنھا -٢

 يادگيری اجزاء فرموGسيونھای دارويی محلول -٣

 آشنايی با روشھای ساخت، بسته بندی و کنترل کيفيت اشکال دارويی محلول -٤

 

  آشنايی با تعاريف کلی محلولھا، مزايا  ومعايب آنھا به عنوان اشکال دارويی  کلی جلسه اول:  ھدف

  :جلسه اولاھداف ويژه 

  درپايان دانشجو بايد قادر باشد:  

  ، مزايا و معايب استفاده از آن را شرح دھد.تعريف محلول به عنوان يک شکل دارويی را بيان کرده - ١-١

  

  آشنايی با انواع محلولھا و ح<لھای آنھا ھدف کلی جلسه دوم:  

  :دوماھداف ويژه جلسه 

  درپايان دانشجو بايد قادر باشد:

 انواع اشکال دارويی محلول را نام ببرد. - ١-٢

 خصوصيات کلی ھريک از انواع فوق را بيان کند. - ٢-٢

  راھھا و شرايط انتخاب ح<ل مناسب برای محلول را توضيح دھد. - ٣-٢



٢ 

 

  

  يادگيری اجزاء فرموGسيونھای دارويی محلول ھدف کلی جلسه سوم:  

  :سوماھداف ويژه جلسه 

  درپايان دانشجو بايد قادر باشد:  

اکسپيانتھای مورد نياز برای فرموله کردن محلول دارويی را نام برده و نقش ھر کدام در تھيه فرموGسيون را شرح   - ١-٣

  دھد.

  

  آشنايی با روشھای ساخت، بسته بندی و کنترل کيفيت اشکال دارويی محلول ھدف کلی جلسه جھارم:  

  درپايان دانشجو بايد قادر باشد::چھارماھداف ويژه جلسه 

  مراحل مختلف توليد و بسته بندی اشکال دارويی محلول را بيان کند.  - ١-٤

  روشھای کنترل کيفيت فراورده دارويی محلول را توضيح دھد.  - ٢-٤

  

  :منابع

  

١- Pharmaceutics (Aulton) 

٢- Remington’s Pharmaceutical Sciences 

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

  

  

  :  سخنرانی، نمايش اس<يد، پرسش و پاسخ و بحث با دانشجويانروش تدريس

  ) power point: وايت برد، ويديو پروژکتور ( وسايل آموزشی

  

  سنجش و ارزشيابی 

      آزمون

 روش 

سھم از نمره کل(بر 

 حسب درصد)

 ساعت تاريخ 

/////////////////////////  ٪١٠  کتبی کوئيز

// 

//////////////////////

// 

    ٪٣٠  کتبی آزمون ميان ترم 

    ٪٥٠  کتبی آزمون پايان ترم

حضور فعال در 

 ک<س

  ١٠٪    



٣ 

 

  

  مقررات ک?س و انتظارات از دانشجو:

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

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

  از موبايل در ک#س ممنوع است.استفاده  -

  

  

  دانشکده: EDOنام و امضای مسئول                     :نام و امضای مدير گروه                 نام و امضای مدرس:  

  

  تاريخ ارسال :                             تاريخ ارسال:                                              تاريخ تحويل:    

  

  

  

  

  

  

  جدول زمانبندي درس

  12- 10شنبه هر هفته، ساعت چهار روز و ساعت جلسه :

 مدرس موضوع هر جلسه تاريخ جلسه

1 24/6/95 بهبوددكتر  عنوان اشکال دارويیتعاريف کلی محلولھا، مزايا  ومعايب آنھا به    

2 31/6/95 بهبوددكتر  انواع محلولھا و ح<لھای آنھا   

3 5/7/95 بهبوددكتر  اجزاء فرموGسيونھای دارويی محلول   

4 12/7/95 بهبوددكتر  روشھای ساخت، بسته بندی و کنترل کيفيت اشکال دارويی محلول   
 



٤ 

 

 


