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آشنايي  دانشجويان با داروسازي  قديم  و مسير تكامل   داروسازي ، روشهاي تجويز  -:   هدف کلی درس :

 محاسبات  داروئيدارو، مقدمات  شناخت  اشكال  مختلف داروئي  ، منابع  داروسازي ، 
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 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 

 فارماسوتیکسآشنایی  با  رشته  هدف کلی جلسه اول:

 

 آشنایی  با  رشته فارماسوتیکساهداف ویژه جلسه اول:

 

 منابع  و ماخذ در فارماسیوتیکس :و سوم دومهدف کلی جلسه 

 



 منابع  و ماخذ در فارماسیوتیکس :و سوم دوم اهداف ویژه جلسه

 

 توسعه(مسیر عرضه دارو به بازار) تحقیق و :و هشتم هفتم، ششم، پنجم ،چهارمهدف کلی جلسه 

 

 مسیر عرضه دارو به بازار) تحقیق و توسعه(:چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتماهداف ویژه جلسه

  آشنایی با نظام  دارویی در کشور :نهم و دهمهدف کلی جلسه 

 

  آشنایی با نظام  دارویی در کشور :نهم و دهماهداف ویژه جلسه

 

 با اشکال  داروییآشنایی مقدماتی  : و دوازدهم ازدهمیهدف کلی جلسه 

 

 آشنایی مقدماتی  با اشکال  دارویی:و دوازدهم ازدهمیاهداف ویژه جلسه

 

 تعریف  و نامگذاری  داروها: سیزدهمهدف کلی جلسه 

 

 تعریف  و نامگذاری  داروها :سیزدهماهداف ویژه جلسه

 

 راههای  تجویز داروها: چهاردهم و پانزدهمهدف کلی جلسه 

 

 راههای  تجویز داروها:چهاردهم و پانزدهماهداف ویژه جلسه

 

 راههای  تجویز داروها: شانزدهم و هفدهمهدف کلی جلسه 
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 در پایان دانشجو قادر باشد

ساخت  ، تهيه ،   دانشجو بايد شناخت   نسبت به  رشته فارماسيوتيكس پيدا كند ) زمنيه هاي  مختلف از قبيل -

 كنترل و ارزيابي  فراورده (

 سيستمهاي  مختلف  نامگذاري را بيان كند -

 راههاي  مختلف  تجويز را شرح دهد) خوراكي  ، تزريقي و....( -

 اشكال  مختلف دارويي را تعريف كند -

 مسير پيدايش  ، كشف ، .... توسعه تا عرضه به بازار دارويي را شرح دهد -

مختلف اوليه ، ثانويه و ثالثيه را نام ببريد و روش  جستجو و چگونگي  استفاده از  بانكهاي  اطالعاتي  منابع  -

 موجود را بيان كند.

 ساختار  نظام دارويي كشور را شرح  دهد. -
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snow: 1989 

4. Introduction  to  Pharmaceutical  Dosage  Forms  and  Drug  

Delivery  systems, Anset,1995)  
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 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

به تكميل آموزش و ارتقاء كيفيت بدون شک عالقه و حضور فعال دانشجويان محترم در كالس درس مي تواند 

 تدريس كمک شايان بنمايد
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