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 دقیقه  00 ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:عملی         واحد 1.0 تعدادواحد:
 وشنبه، سه شنبه: دزمان کالس 

 دکتر شهال میرزایی مدرس:             04-01زمان ارائه درس:   

       نظری 1فبرهبضیٌتیکص  درس و پیش نیاز:

 هدف کلی دوره: دانشجو در یان دوره توانایی ساخت فرموالسیون نیمه جامدات را پیدا میکند. 
 جلطو اًل 

 

 

 ng CreamVanishiآػىایی تا وحُي طاخت  ٌذف کلی درص :

 داوؼجُ در پایان جلظً تایظتی قادر تاػذ: اٌذاف جشئی:

 را تا رَع َ اتشار مىاطة تُسیه کىذ. مُاد -1

 مُاد را اوجام دٌذ. مخلُط طاسی تا رَع مىاطة -2

 را اوجام دٌذ. ارسیاتی کزم تتُاوذ   -3

ػُامل مُثز در رَع کار کً تزکیفیت کزم تاثیز گذار  تتُاوذ -4

 اطذ.، تؼىمیثاػذ

 
 جلظً دَم: 

  Cold Creamآػىایی تا وحُي طاخت ٌذف کلی:  

 داوؼجُ در پایان جلظً تایظتی قادر تاػذ: اٌذاف جشئی:

 مُاد را تا رَع َ اتشار مىاطة تُسیه کىذ. -1

 مخلُط طاسی تا رَع مىاطة مُاد را اوجام دٌذ. -2

 تتُاوذ ارسیاتی کزم  را اوجام دٌذ.  -3

ز در رَع کار کً تزکیفیت کزم تاثیز گذار تتُاوذ ػُامل مُث -4

 میثاػذ، تؼىاطذ.

 تفاَت ایه کزم را تا کزمٍای مؼاتً ػىُان کىذ.  -5

 
 جلظً طُم:

  Vitamin Creamآػىایی تا وحُي طاخت  ٌذف کلی:

 داوؼجُ در پایان جلظً تایظتی قادر تاػذ: اٌذاف جشئی:

 مُاد را تا رَع َ اتشار مىاطة تُسیه کىذ. -1

 خلُط طاسی تا رَع مىاطة مُاد را اوجام دٌذ.م -2

 تتُاوذ ارسیاتی کزم  را اوجام دٌذ.  -3

تتُاوذ ػُامل مُثز در رَع کار کً تزکیفیت کزم تاثیز گذار  -4

 میثاػذ، تؼىاطذ.

 

 وحُي وگٍذاری کزم را تذاوذ. -5

 

 
 : چٍارمجلظً 

 ف کلی: آػىایی تا وحُي طاخت کزم پُػاوىذيذٌ

 وؼجُ در پایان جلظً تایظتی قادر تاػذ:دا اٌذاف جشئی:

 مُاد را تا رَع َ اتشار مىاطة تُسیه کىذ. -1

 مخلُط طاسی تا رَع مىاطة مُاد را اوجام دٌذ. -2



 تتُاوذ ارسیاتی کزم  را اوجام دٌذ.  -3

تتُاوذ ػُامل مُثز در رَع کار کً تزکیفیت کزم تاثیز گذار  -4

 میثاػذ، تؼىاطذ.

 

 

 

 مىاتغ: 
Remington s pharmacutical sciences 

Pharmaceutics (Aulton) 

The Theory and Practice of Industerial Pharmacy Lachmann 

Encyclopedia Of Pharmaceutical Sciences (swarbrick) 
 رَع تذریض:

 پرضع ً پبضخ -ارائو رًظ کبر بصٌرت تئٌری ً عولی

 ٌای کمک آمُسػی: رطاوً

 ، دضتگبىيبی آزهبیػگبىی ، هٌاد اًلیوبرد ًایت

 

 

 طىجغ َ ارسیاتی:

 ضبعت تبریخ نوره رًظ آزهٌى آزهٌى

پرضع ً  آزهٌى 

 پبضخ کالضی

02%   

ىبی  فعبلیت

 کالضی

ارائو 

گسارظ کبر 

ً ارائو 

نتیجو 

 آزهبیع

82%   

 

 مقزرات درص َ اوتظارات اس داوؼجُ:

 حضٌر هنظن در کالش -1
 پبضخ ً بحث گرًىی غرکت در فعبلیتيبی پرضع ً -2
 انجبم آزاهبیع بب دقت ً تٌجو -3

 ارائو نتبیج کبر ً طرح پرضػيبی هرتبت بب هٌضٌع درش -4
 هطرح غذى ضٌاالت در ضبعت پبضخگٌیی بو ضٌاالت فراگیر  -5
 

 
 
 
 
 
 

 وام مذرص طاػت تاریخ
مُضُع ػملی، IVفارماطیُتیکض

 درص

طً ػىثً 5/7/95دَػىثً 

6/7/95 
 1لُطیُن دکتزتٍثُد 13-16

طً       12/7/95دَػىثً 

 13/7/95ػىثً 
 2لُطیُن دکتزتٍثُد 13-16



طً       3/7/95دَػىثً 

 4/7/95ػىثً 
 خمیز َ خمیز دوذان دکتز تٍثُد 13-16

طً       26/7/95دَػىثً 

 27/7/95ػىثً 
 کزم مزطُب کىىذي دکتز تٍثُد 13-16

طً       3/8/95دَػىثً 

 4/8/95ػىثً 
 1دپما دکتز تٍثُد 13-16

طً       11/8/95دَػىثً 

 11/8/95ػىثً 
 2پماد دکتز تٍثُد 13-16

طً       17/8/95دَػىثً 

 18/8/95ػىثً 
 ژل دکتز تٍثُد 13-16

طً       24/8/95دَػىثً 

 25/8/95ػىثً 
 ػیاف دکتز تٍثُد 13-16

طً       1/9/95دَػىثً 

 2/9/95ػىثً 
 کلذ کزم دکتز میزسایی 13-16

طً       15/9/95دَػىثً 

 16/9/95ػىثً 
 1کزم محُػُوذي دکتز میزسایی 13-16

طً       22/9/95دَػىثً 

 23/9/95ػىثً 
 2کزم محُػُوذي دکتز میزسایی 13-16

طً       29/9/95دَػىثً 

 31/9/95ػىثً 
 کزم َیتامیىً دکتز میزسایی 13-16

طً       6/11/95دَػىثً 

 7/11/95ػىثً 
 ػامپُ دکتز میزسایی 13-16

 
 
 
 
 

 دانشکده: EDOنبم و امضبی مدرس:             نبم و امضبی مدیر گروه:                نبم و امضبی مسئول

 تبریخ تحویل:                          تبریخ ارسبل:                                   تبریخ ارسبل :
 



 ...............جدول زمانبندی درس                           

 روز و ساعت جلسه :                                    

 

 مدرس موضوع ور جلسه              تاریخ جلسه
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