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  داروسازی دانشکده

                       للواحد بين الم دانشجويان ترم ششم داروسازی :طبانمخا                         نظری(جامدات)  ٢فارماسيوتيکس عنوان درس : 

  ١٢-١٠ت يکشنبه ھر ھفته ساع ساعت پاسخگويی به سوا�ت فراگير:                                              واحد ١: تعدادواحد

  ٩٥-٩٦شنبه ھر ھفته نيمسال دوم سال تحصيلی روزھای  ١٢-١٠ساعت روزھای يکشنبه و ١٠-٨ساعت :   زمان ارائه درس

  فارماسيوتيکس  PhDلي- بھبود،   مدرس:

   ١فارماسيوتيکس  درس پيش نياز:

  

  فرايند روکش دادن به قرصھاو   دانشجويان با مراحل پيش فرمو�سيون در داروسازی آشنايی   ھدف کلی درس :

  

  ھداف کلی جلسات : ا

  آشنايی با راھھای مصرف دارو -١

 )انح-ل و محلوليت، ضريب توزيع،يادگيری و آشنايی دانشجو با فاکتورھای موثر در طراحی شکل دارويی ( -٢

 )، کريستال(اندازه و سطح ذرات،  يیشکل دارو یموثر در طراح یدانشجو با فاکتورھا يیو آشنا یريادگي -٣

 يادگيری و آشنايی دانشجو با فاکتورھای موثر در طراحی شکل دارويی (پايداری) -٤

 آشنايی دانشجو با مراحل تعيين و تثبيت طراحی شکل دارو -٥

 آشنايی با دAيل روکش دھی قرصھا و انواع آن -٦

 آشنايی با روکشھای فيلمی و شکری -٧

 آشنايی با روکشھای عاملی و استانداردھای قرصھای روکش دار -٨

  

  آشنايی با راھھای مصرف داروھدف کلی جلسه اول:  

  اول: جلسه اھداف ويژه

  :در پايان دانشجو قادر باشد

  .ان کندراھھای مختلف مصرف اشکال مختلف دارويی و معايب و مزايای ھريک را بي - ١-١

  

  )ل و محلوليت، ضريب توزيع،انح-يادگيری و آشنايی دانشجو با فاکتورھای موثر در طراحی شکل دارويی (: اھداف کلی جلسه دوم

  :دومجلسه اھداف وِيژه 

  :در پايان دانشجو قادر باشد

 توضيح دھد.را  يیدارومختلف ل اشکادر طراحی  اثر ويژگيھای انح-ل دارو و ضريب توزيع را - ٢-١

  راھھای  اندازه گيری  و تعيين فاکتورھای مذکور را توضيح دھد.    - ٢-٢

  

  )کريستال، (اندازه و سطح ذرات،  يیشکل دارو یموثر در طراح یدانشجو با فاکتورھا يیآشناو  یريادگي: اھداف کلی جلسه سوم

  :سومجلسه اھداف ويژه 

  : در پايان دانشجو قادر باشد

 را در طراحی اشکال مختلف دارويی را توضيح دھد. اندازه ذره ای، سطح ذرات و کريستاليزاسيون اثر ويژگيھای  - ٣-١

  يری  و تعيين فاکتورھای مذکور را توضيح دھد.راھھای  اندازه گ    - ٣-٢
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  يادگيری و آشنايی دانشجو با فاکتورھای موثر در طراحی شکل دارويی (پايداری): اھداف کلی جلسه چھارم

  م:اھداف ويژه جلسه چھار

  در پايان دانشجو بايد قادر باشد:

 ن نمايد.اثر عوامل موثر بر پايداری ماده موثره را بر طراحی شکل دارويی بيا - ٤-١

 راھھای تعيين ميزان پايداری دارو را بيان کند. - ٤-٢

  

  آشنايی دانشجو با مراحل تعيين و تثبيت طراحی شکل دارو  اھداف کلی جلسه پنجم:

  اھداف ويژه جلسه پنجم:

  : در پايان دانشجو قادر باشد

  و مقايسه آنھا بيان نمايد.نحوه انتخاب و طراحی شکل دارو را بر اساس فاکتورھای عنوان شده در جلسه قبل  - ١-٥

  

  آشنايی با دAيل روکش دھی قرصھا و انواع آن  اھداف کلی جلسه ششم:

  اھداف ويژه جلسه ششم:

  در پايان دانشجو بايد قادر باشد:   

 بداند. معايب احتمالی قرصھا از جمله چيپينگ و راھھای رفع آنھا را  -  ٦-١

 دAيل روکش دادن قرصھا را ذکر کند. -  ٦-٢

 .را بداند جامد یمورد استفاده در اشکال داروي یاع روکش ھاانو -  ٦-٣

  

  آشنايی با روکشھای فيلمی و شکری  اھداف کلی جلسه ھفتم:

  اھداف ويژه جلسه ھفتم:

  در پايان دانشجو بايد قادر باشد:

  آشنا شود. شکریبا مراحل مختلف روکش    - ٧-١

  را بشناسد. انواع موادو دستگاھھای مورد استفاده در روکش شکری  - ٧-٢

  .شود آشنا شکریبا انواع مشک-ت بوجود آمده در روکش   - ٧-٣

  .بشناسدروکش فيلم را دانسته و مراحل آن را یمزايا  - ٧-٤

  .شودآشنا یمورد استفاده در روکش فيلمو دستگاھھای با انواع مواد  -  ٧-٥

  را بداند. یمشک-ت موجود در روکش فيلم -  ٧-٦

  

  آشنايی با روکشھای عاملی و استانداردھای قرصھای روکش دار  اھداف کلی جلسه ھشتم:

  اھداف ويژه جلسه ھشتم:

  در پايان دانشجو بايد قادر باشد:

  انواع روکشھای عاملی از جمله روکشھای کنترل کننده رھش و روکش روده ای را بشناسد. - ٨-١

 استانداردھای کنترل کيفيت قرصھای روکش در را بيان کند. - ٨-٢
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   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 دانشجويان  :روش تدريس

   اورپوينت)وايت برد، ويديو پروژکتور ( پ : وسايل آموزشی

  سنجش و ارزشيابی 

سھم از نمره کل(بر حسب   روش  آزمون

  درصد)

  ساعت  تاريخ

  ٩-٨  ٥/١٢/٩٤  ٪١٠  کتبی  کوئيز

  ١٣-١٢  ١٥/١٢/٩٤  ٪٣٠  کتبی  ترم آزمون ميان 

      ٪٥٠  کتبی  آزمون پايان ترم

      ٪١٠    حضور فعال در ک8س

  

  مقررات ک8س و انتظارات از دانشجو:

 در ارزيابی نھايی مؤثر خواھد بود. عال درمباحث مطرح شده در ک�سحضور به موقع وشرکت ف -

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

  ھرگونه استفاده از موبايل در ک-س درس ممنوع می باشد. -

  

  دانشکده: EDOنام و امضای مسئول        نام و امضای مدير گروه:                    لي� بھبودنام و امضای مدرس:  

  

  تاريخ ارسال :                 تاريخ ارسال:                                                                تاريخ تحويل:    
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  جدول زمانبندي 

  10-8شنبه و چهارشنبه، ساعت روز و ساعت جلسه :

عتسا تاريخ جلسه  نام مدرس موضوع هر جلسه 

1 20/6/95  10-12 
 دكتر بهبود  راھھای مصرف دارو

2 21/6/95  10-8 

فاکتورھای موثر در طراحی شکل دارويی (انح-ل و محلوليت، 

 ضريب توزيع،)
 دكتر بهبود

3 27/6/95  10-12 

و سطح ذرات،  (اندازه يیشکل دارو یموثر در طراح یفاکتورھا

 )کريستال، 
 دكتر بهبود

4 28/6/95  10-8 
 دكتر بهبود فاکتورھای موثر در طراحی شکل دارويی (پايداری)

5 3/7/95  10-12 
 دكتر بهبود مراحل تعيين و تثبيت طراحی شکل دارو

6 4/7/95  10-8 
ر بهبوددكت دAيل روکش دھی قرصھا و انواع آن  

7 10/7/95  10-12 
 دكتر بهبود روکشھای فيلمی و شکری

8 11/7/95  10-8 
 دكتر بهبود روکشھای عاملی و استانداردھای قرصھای روکش دار

  

  

    

  

 


