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هدف کلی دوره: آشنایی با شکل دارویی امولسیون و سوسپانسیون، موارد کاربد، فرموالسیون و نحوه 
 ارزیابی آنها

 
 

 جلسو اًل 

 ٔ يٕارد يصرفيٕنطیٌٕ تعریف ا ْذف کهی درش :

 اْذاف جسئی: داَػجٕ ببیذ قبدر ببغذ:

 دارٔیي غکم ایٍ يعبیب ٔ يسایب ،را تعریف کُذ ٔ  ايٕنطیٌٕ -1

 دارٔیي اغكبل ضبیر بّ َطبت

 بذاَذ. جبيذ دارٔیي اغكبل ٔ يبیع

 را بذاَذ. ْذف از تٓیّ ايٕنطیٌٕ ْب  -2

 اَذ.را بذ دضتّ بُذی ايٕنطیَٕٓب بر اضبش يذم يصرف -3

دضتّ بُذی ايٕنطیَٕٓب بر اضبش ضبختبر ٔ اجسای اصهی  -4

 را بذاَذ. تػکیم دُْذِ ايٕنطیٌٕ

 آغُب غٕد. ری تػکیم ايٕنطیٌٕٕتئبب   -5

 

 دٔوجهطّ 

 ضٕرفکتبَٓب ٔ َذِٕ بکبرگیری آٌ در ايٕنطیٌْٕذف کهی:  

 اْذاف جسئی: 

 داَػجٕ قبدر ببغذ:

 ف کُذ.را تعری اجسای تػکیم دُْذِ ايٕنطیٌٕ -1

 را تعریف کُذ. ضٕرفکتبَت -2

 را تٕضییخ دْذ. يکبَیطى عًم إَاع ضرفکتبَتٓب -3

 را تعریف کُذ. HLBغبخص  -4
را  در دارٔضبزی ٔ يٕارد اضتفبدِ آٌ HLBيذذٔدِ ْبی  -5 

 بذاَذ.

 را بذاَذ. ٔ تٓیّ يخهٕط ضٕرفکتبَتٓب HLB َذِٕ يذبضبّ -6

 ضٕوجهطّ 

 یٌْٕذف کهی: رٔغٓبی تٓیّ ايٕنط

 اْذاف جسئی: داَػجٕ قبدر ببغذ:

 را بذاَذ.  َٓبايٕنطٕ َٕع تػخیص رٔغٓبي 1 -

 را بذاَذ.  ايٕنطیَٕٓب تٓیّ يختهف رٔغٓبي 2 -

 را بذاَذ.  ايٕنطیَٕٓب تٓیّ صُعتي رٔغٓبي 3 -

 را بذاَذ. إَاع تجٓیسات ضبخت ايٕنطیَٕٓب -4

 

 :چٓبروجهطّ 

 رٔغٓبی ارزیببی ايٕنطیَٕٓب ْذف کهی:

 ْذاف جسئی: داَػجٕ قبدر ببغذ:ا

 را بذاَذ. رٔغٓبی فیسیکٕغیًیبیی ارزیببی ايٕنطیَٕٓب -1



 را بذاَذ. رٔظ ْبی يیکرٔبی ارزیببی ايٕنطیَٕٓب -2

 را بذاَذ. رٔغٓبی افسایع پبیذاری ايٕنطیَٕٓب -3

 را بذاَذ. دضتگبْٓبی ارزیببی ايٕنطیَٕٓب -4

 

 :پُجى جهطّ

 یَٕٓب ، يػخصبت ٔ يٕارد کبربرديیکرٔ ٔ َبَٕايٕنط ْذف کهی:

 اْذاف جسئی:داَػجٕ قبدر ببغذ: 

 ٔ ٔ َبَٕايٕنطیَٕٓب را تعریف کُذ ٔ َٓب يیكرٔايٕنطیٕ -1

 را بذاَذ. آٌ ٔكبربردْبي يسایب

 را بذاَذ. ضبخت يیکرٔ ٔ َبَٕايٕنطیَٕٓب رٔغٓبي  -2

 را بذاَذ. دضتگبْٓبی ضبخت َبَٕ ايٕنطیَٕٓب -3

 

 ى:غػجهطّ 

 تعریف ضٕضپبَطیٌٕ ٔ يٕارد يصرف ْذف کهی:

 اْذاف جسئی: داَػجٕ قبدر ببغذ. 

 را بذاَذ.یب آَبيسایب ٔ يعرا تعریف کُذ ٔ ضٕضپبَطیٌٕ  -1

 را بذاَذ. ضٕضپبَطیَٕٓباجسای تػکیم دُْذِ  -2

 

 ى:تْفجهطّ 

 فريٕالضیٌٕ ضٕضپبَطیَٕٓب ٔ بررضی پبیذاری آَٓب ْذف کهی:

 اْذاف جسئی: داَػجٕ قبدر ببغذ:

 را َبو ببرد. إَاع َبپبیذاریٓبی ضٕضپبَطیٌٕ -1

 را َبو ببرد. رٔغٓبی افسایع پبیذاری ضٕضپبَطیَٕٓب -2

 را َبو ببرد. رٔغٓبی ارزیببی ضٕضپبَطیَٕٓب -3

 

 ى:ْػتجهطّ 

 کهٕئیذ ٔ َبَٕضٕضپبَطیٌٕ ْذف کهی:

 اْذاف جسئی: داَػجٕ قبدر ببغذ:

 را تعریف کُذ. َبَٕضٕضپبَطیٌٕ -1

 را بیبٌ کُذ. د يصرف ٔ تفبٔت بب ضٕضپبَطیَٕٓبيٕار -2

 را تٕضیخ دْذ. َذِٕ تٓیّ َبَٕضٕضپبَطَٕٓب -3

 جهطّ َٓى:

ْذف کهی: کٕییس )يببدث ارائّ غذِ تب جهطّ قبم(، ارائّ 

 ضًیُبر

بب برگساری کٕئیس دجى ايتذبٌ آخر ترو کًتر يیػٕد ٔ  -1

 داَػجٕ فرصت بیػتری برای يطبنعّ يببدث را دارد.

يببدثی در جهطبت قبم بعُٕاٌ يٕضٕع ضًیُبر يطرح يیػٕد کّ  -2

داَػجٕ بعُٕاٌ ًَرِ اختیبری ٔ کًکی بب ارائّ ضًیُبر يٓبرت 

يُبضبی جٓت کطب داَع ٔ ارائّ آَرا در ارتببط بب يببدث درش 

 پیذا يیکُذ.

 

 

 

 يُببع: 
Remington s pharmacutical sciences 
Pharmaceutics (Aulton) 
The Theory and Practice of Industerial Pharmacy Lachmann 

Encyclopedia Of Pharmaceutical Sciences (swarbrick) 
 رٔظ تذریص:
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 ظارات از دانشجو:مقررات کالس و انت

 حضٌر منظم در کالس -1
 شرکت در فعالیتيای پرسش ً پاسخ ً بحث گرًىی -2
 دانشجٌ از منابع معرفی شذه استفاده  -3
)یک مطرح شذن سٌاالت در ساعت پاسخگٌیی بو سٌاالت فراگیر  -0

 ربع ًسط کالس(
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 11/4/73یکشنثو  1
 کلیات، مشایا ً معایة جذب :محلٌليا تيثٌددکتز  11-12

 فزاًرده ىای استزیل کلیات تحٌیلیاندکتز 12-11 12/4/73چيارشنثو  2

 16/4/73یکشنثو  3
 محلٌليا8  اجشاء فزمٌالسیٌن دکتز تيثٌد 11-12

 دکتز تحٌیلیان 12-11 11/4/73چيارشنثو  4
 اجشای ساسنده سزميا

 محلٌليا8 رًش ىای ساخت ً کنتزل دکتز تيثٌد 12-11 2/5/73یکشنثو 5

تعریف ايٕنطیٌٕ ٔ  :ايٕنطیٌٕ دکتزمیزسایی 12-11 5/5/73چيارشنثو  6

 يٕارد يصرف

 11/5/73یکشنثو 7
11-12 

 دکتز تيثٌد 
 محلٌليا8 رًش ىای ساخت ً کنتزل 

 12-11 12/5/73چيارشنثو  8
 دکتز میزسایی

ضٕرفکتبَٓب ٔ َذِٕ بکبرگیری آٌ 

 در ايٕنطیٌٕ

 16/5/73یکشنثو 9
 محلىلهب  دکتر بهبىد 11-12

 12-11 13/5/73یکشنثو  10
 رٔغٓبی تٓیّ ايٕنطیٌٕ دکتز میزسایی

 16/5/73چيارشنثو 11
11-12 

 دکتز میزسایی
  رًشيای ارسیاتی امٌلسیٌن

يیکرٔ ٔ َبَٕايٕنطیَٕٓب ،  میزسائیز دکت 12-11 1/6/73یکشنثو  12

 يػخصبت ٔ يٕارد کبربرد

 

 فزاًرده ىای استزیل8 تستو تندی دکتز تحٌیلیان  12-11 3/6/73چيارشنثو 13

 میزسائیدکتز  12-11 7/6/73یکشنثو  14
 برگزاری کىئیز، ارائو صمینبر

 ً چشمی فزاًرده ىای استزیل گٌشی دکتز تحٌیلیان 12-11 11/6/73چيارشنثو 15

 تعریف ضٕضپبَطیٌٕ ٔ يٕارد يصرف میزسائیدکتز  12-11 14/6/73یکشنثو  14

 اجشا ً فزمٌالسیٌن سزميا دکتز تحٌیلیان 12-11 17/6/73چيارشنثو 17

 کلٌئید ً نانٌ سٌسپانسیٌن دکتز میزسایی 12-11 11/6/73یکشنثو  18

 سیٌن سزميااجشا ً فزمٌال دکتز تحٌیلیان 12-11 14/6/73چيارشنثو 19

 فزاًرده ىای استزیل رًش ىای ساخت  دکتز تحٌیلیان 12-11 1/7/73چيارشنثو  20

 5/7/73یکشنثو  21
 فزاًرده ىای استزیل رًش ىای ساخت  دکتز تحٌیلیان 11-12

 12/7/73یکشنثو  11
 سزميا8 نحٌه ارسیاتی دکتز تحٌیلیان 11-12

 15/7/73چيارشنثو  11
 مٌالسیٌن سٌسپانسیٌن ً تزرسی پایداری آنيافز دکتز میزسایی 11-12



 


