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 داروسازی دانشکده

 دانشجویان داروسازی ترم هشتممخاطبان:                                                         4فارماسیوتیکس عنوان درس :   

 12-10شنبه هر هفته، ساعت روزهای   اعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:سحد                                وا 2 تعدادواحد:

   1398-1397سال تحصیلی  اولنیمسال   12-10شنبه ساعت دوروزهای : ن ارائه درسزما

 فارماسیوتیکس  PhDدکتر لیال بهبود  مدرس:

  3فارماسیوتیکس  درس و پیش نیاز:

 

 واع سیستمهای دارورسانی پوستی، واژینال، رکتوم و بینیآشنا کردن دانشجو با ان  هدف کلی درس :

 

 کلی جلسات : هداف ا

 آشنایی با پوست و جذب پوستی داروها -1

  روشهای تجویز دارو به پوست و از طریق پوستآشنایی با  -2

 ویژگیهای موثر بر دارورسانی پوستیآشنایی با  -3

 آشنایی با روشهای مطالعه دارورسانی پوستی -4

 آشنایی با فراورده های موضعی )پماد( -5

 آشنایی با فراورده های موضعی )کرم( -6

 های موضعی )ژل( آشنایی با فراورده -7

 یپوست یدرمان یجامد و سامانه ها مهین یموضع یفراورده ها ریبا سا ییآشنا -8

 روشهای کنترل کیفیت فراورده های نیمه جامدآشنایی با  -9

 و رکتوم دارورسانی از راه واژنآشنایی با  -10

 آشنایی با راههای بهبود فراهمی زیستی دارو در تجویز از راه بینی   -11

 آنهاآشنایی با سامانه های دارورسانی از بینی و فرموالسیون  -12

 آشنایی با دارورسانی از راه استنشاقی -13

 آشنایی با سامانه های ائروسلی استنشاقی  -14

 1آشنایی با فرموالسیون ائروسلهای استنشاقی  -15

 2آشنایی با فرموالسیون ائروسلهای استنشاقی  -16

 آشنایی با روشهای کنترل کیفیت ائروسلهای استنشاقی -17

 

 جلسه اول

 وستی داروهاآشنایی با پوست و جذب پ اهداف کلی:

 اهداف ویژه:

 درپایان دانشجو باید قادر باشد:

 ساختمان پوست و الیه هاي مختلف پوست رامختصرا توضیح دهد. -1-1
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 خصوصیات الیه شاخي پوست را شرح داده ووظائف این الیه در پوست را توضیح دهد. -2-1

 عملکردهای مختلف پوست را بیان کند. -3-1

 .ده و اهمیت هر یك را شرح دهدراههاي مختلف جذب دارو در پوست را نام بر -4-1

 زند.ب برده و براي هر كدام یك فرآورده دارویي مثال بافتهاي هدف براي اثر داروها در پوست را نام -5-1

 

 جلسه دوم

 (transdermal)و از طریق پوست   ( dermal) آشنایی با روشهای تجویز دارو به پوست اهداف کلی:

 اهداف ویژه:

 باشد: درپایان دانشجو باید قادر

 روشهای منطقی برای تجویز دارو به پوست و یا از طریق پوست را نام ببرد.  -2-1

 هر كدام را ذكر نماید. تعریف كرده و محدوده كاربرد و خصوصیاتدرمال و ترانسدرمال را  فرآورده هاي -2-2

 ترانسدرمال را نام ببرد. مزایا و معایب سامانه هاي دارورساني پوستي  -2-3

 

 سوملسه ج

 آشنایی با ویژگیهای موثر بر دارورسانی پوستی اهداف کلی:

 اهداف ویژه:

 درپایان دانشجو باید قادر باشد:

 عوامل موثر بر جذب پوستي داروها را نام برده و در مورد هریك توضیح دهد.  -3-1

 داروها را شرح دهد. نموده و افزایش دهنده هاي جذ ب پوستي راههاي افزایش جذب پوستي داروها را ذكر  -3-2

 راههای کنترل سرعت عبور دارو از پوست  را بیان کند. -3-3

 

 جلسه چهارم

 آشنایی با روشهای مطالعه دارورسانی پوستی اهداف کلی:

 اهداف ویژه:

 درپایان دانشجو باید قادر باشد:

 پوستي را نام برده و توضیح دهد. شاخص هاي مورد استفاده در مطالعات جذب -4-1

 روشهای برون تن مطالعه جذب پوستی داروها را بیان کند. -4-2

 نموده و عوامل موثر برآنها را شرح دهد. انیداروها را ب یتن مطالعه جذب پوست درون یروشها -4-3

 .راههای افزایش فراهمی زیستی داروهای مورد کاربرد در پوست را بیان کند -4-4

  

 جلسه پنجم

 ه های موضعی )پماد(آشنایی با فراورد اهداف کلی:

 اهداف ویژه:
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 درپایان دانشجو باید قادر باشد:

 نام ببرد. سازیآنها را در دارو  فرآورده هاي نیمه جامد را تعریف كرده و انو اع -1-5

 نواع پایه هاي پماد را نام برده وخصوصیات هركدام از آنها راتعریف نماید.، اپمادها را تعریف نموده  -2-5

 را توضیح دهد.ی هاي پماد یهها از پا عوامل موثر بر جذب دارو  -3-5

 ختلف هر روش تهیه را شرح دهد.م پمادها را توضیح داده و مراحل تهیهروشهاي  -4-5

 

 جلسه ششم

 آشنایی با فراورده های موضعی )کرم( اهداف کلی:

 اهداف ویژه:

 درپایان دانشجو باید قادر باشد:

 مزایاي كرم ها نسبت به پمادها ي را توضیح دهد.  -6-1

 روشهاي شناسایي نوع كرم را توضیح دهد.  -6-2

 كدام ازآنها را توضیح دهد. انواع كرمها را نام برده، مزایا و معایب هر  -6-3

 مواد موثره دارویي به آنها را توضیح دهد. كرم هاي پایه و اضافه كردن تهیهروشهاي  -6-4

 

 جلسه هفتم

 آشنایی با فراورده های موضعی )ژل( اهداف کلی:

 داف ویژه:اه

 درپایان دانشجو باید قادر باشد:

 خصوصا یت آنها را توضیح دهد پراكندگي ها ي كلوئیدي را تعریف كرده و  -7-1

 هر كدام را تعریف نموده. اصالحات اختصاصي مربوط به ژلها را نام برده و  -7-2

 ژلها و ماگماها را توضیح دهد. تهیه  -7-3

 ماكرومولكولها را بصورت مولكولي توجیه وتفسیر نماید. مكانیسم ژل شدن با ژل كننده هاي آلي و  -7-4

 و براي آنها مثال بزند. ژلهاي لیوفیلیك و لیوفوبیك را تعریف كرده -7-5

 نماید. ژل شدن توسط هر كدام از آنها را بیان مواد ژل كننده رایج را نام برده و روش تهیه  -7-6

 

 متهشلسه ج

 سامانه های درمانی پوستیو  آشنایی با سایر فراورده های موضعی نیمه جامد اهداف کلی:

 اهداف ویژه:

 درپایان دانشجو باید قادر باشد:

 مصرف هریك از آنها را توضیح دهد طرز تهیه و موارد ،در داروسازي را نام برده سایر فرآورده هاي نیمه جامد مورد استفاده -8-1

 استفاده از سامانه درمانی پوست یا سامانه دارورسانی پوست را بیان کند.  مزایای --8-2

 انواع سامانه های دارورسانی پوستی را شرح دهد. -8-3
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 جلسه نهم

  موضعی نیمه جامد روشهای کنترل کیفیت داروهایآشنایی با  اهداف کلی:

 اهداف ویژه:

 درپایان دانشجو باید قادر باشد:

هاي دارویي نیمه جامد را نام برده و  و انواع ظروف مورد استفاده براي فرآورده ورده هاي دارویي نیمه جامدبسته بندي فرآ -9-1

 دهد. توضیح

 را نام برده و در مورد هركدام از موارد توضیح دهد.نیمه جامد دارویي  فراورده های الزامات قانوني و فارماكوپه اي الزم براي -9-2

 

 دهمجلسه 

 دارورسانی از راه واژن و رکتومشنایی با آ اهداف کلی:

 اهداف ویژه:

 درپایان دانشجو باید قادر باشد:

 عوامل موثر بر جذب دارو از واژن و رکتوم را بشناسد. -10-1

 اجزا اصلی فرموالسیونهای واژینال و رکتال را بیان کند. -10-2

 را توضیح دهد. راههای کنترل کیفیت فراورده های دارویی رکتال و واژینال -10-3

 

 یازدهمجلسه 

 آشنایی با راههای بهبود فراهمی زیستی دارو در تجویز از راه بینی اهداف کلی:

 اهداف ویژه:

 درپایان دانشجو باید قادر باشد:

 عوامل فیزیکوشیمیایی موثر بر جذب دارو در حفره بینی را بشناسد. -11-1

 راهکارهای بهبود فراهمی زیستی دارو در تجویز از راه بینی را بیان کند. -11-2

 

 دوازدهمجلسه 

 آنها ونیو فرموالس ینیاز ب یدارورسان یبا سامانه ها ییآشنا  اهداف کلی:

 اهداف ویژه:

 درپایان دانشجو باید قادر باشد:

 موارد مهم در فرموالسیون سامانه های دارورسانی پوستی را نام ببرد. -12-1

 را بشناسد  اشکال دارویی بینیانواع  -12-2

 

 زدهمسیجلسه 

 یاز راه استنشاق یبا دارورسان ییآشنا  اهداف کلی:

 اهداف ویژه:
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 درپایان دانشجو باید قادر باشد:

 آناتومی ریه را توضیح دهد. -13-1

 ازراه ریه را بیان کند.اده از دارورسانی مرایا و معایب استف -13-2

 

 دهمچهارجلسه 

 یاستنشاق یائروسل یبا سامانه ها ییآشنا  اهداف کلی:

 اهداف ویژه:

 درپایان دانشجو باید قادر باشد:

 سامانه های ائروسلی استنشاقی را تعریف کند.  -14-1

 تنشاقی را بیان کند.اهمیت توزیع اندازه ذره ای در ائروسلهای اس -14-2

 مکانیسمهای جایگزینی ذرات در راههای هوایی دستگاه تنفس را بیان کند. -14-3

 

 زدهمپانجلسه  

 1 یاستنشاق یائروسلها ونیبا فرموالس ییآشنا  اهداف کلی:

 اهداف ویژه:

 درپایان دانشجو باید قادر باشد:

 را بشناسد.و مزایا و معایب آنها  ائروسلهای استنشاقی با دوز اندازه گیری شده  -15-1

 اصطالحات پروپیالن، اسپیسر و... رابشناسد و توضیح دهد.  -15-2

 ائروسلهای استنشاقی با دوز اندازه گیری شده را بداند. فرموالسیون اکسپیانتهای   -15-3

 نحوه پر کردن ظروف این سامانه ها را بیان کند.  -15-4

 

 زدهمشانجلسه 

 2 یاستنشاق یائروسلها ونیبا فرموالس ییآشنا  اهداف کلی:

 اهداف ویژه:

 درپایان دانشجو باید قادر باشد:

 .سامانه های استنشاقی پودر خشک را بشناسد -16-1

 کند. هر کدام را بیان انواع سامانه های استنشاقی پودر خشک ومزایا و محدودیتهای استفاده از  -16-2

 ان کند. نبوالیزرها را شناخته و انواع آن را بی -16-3

 

 دهمفهجلسه 

 یاستنشاق یائروسلها تیفیکنترل ک یبا روشها ییآشنا  اهداف کلی:

 اهداف ویژه:

 درپایان دانشجو باید قادر باشد:
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 روشهای تعیین اندازه ذر های  در سیستمهای ائروسلی را توضیح دهد.  -17-1

 سایر آنالیزهای الزم برای کنترل کیفیت سیستمهای اتروسلی را بیان کند.  -17-2

 

 

 :منابع

 

1- Pharmaceutics (Aulton) 

2- Remington’s Pharmaceutical Sciences 

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

 

 :  سخنرانی، نمایش اسالید، پرسش و پاسخ و بحث با دانشجویانروش تدریس

 ( power point: وایت برد، ویدیو پروژکتور ) وسایل آموزشی

 : سنجش و ارزشیابی

سهم از نمره کل)بر حسب  روش       آزمون

 درصد(

 ساعت تاریخ 

   ٪20 کتبی کوئیز

   - کتبی ترم آزمون میان 

   ٪70 کتبی آزمون پایان ترم

   ٪10  حضور فعال در کالس

 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 در ارزیابی نهایی مؤثر خواهد بود. حضور به موقع وشرکت فعال درمباحث مطرح شده در کالس -

 حضور و غیاب وتاخیر احتمالی دانشجویان به آموزش گزارش خواهد شد.  -

 ه از موبایل در کالس درس ممنوع است.هر گونه استفاد -

 

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

 ارسال : تاریخ           تاریخ ارسال:                                             تاریخ تحویل:                      
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 نظری 4فارماسیوتیکس  جدول زمانبندی درس

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

 ردیف روزهای هفته ساعت نام مدرس موضوع

بهبوددکتر پوست و جذب پوستی داروها  
 24/6/97شنبه  10-12

1 

 12-10 بهبوددکتر روشهای تجویز دارو به پوست و از طریق پوست
 31/6/97شنبه 

2 

 12-10 بهبوددکتر ویژگیهای موثر بر دارورسانی پوستی
 7/7/97شنبه 

3 

 12-10 بهبوددکتر روشهای مطالعه دارورسانی پوستی
 14/7/97شنبه 

4 

 12-10 بهبوددکتر فراورده های موضعی )پماد(
 21/7/97شنبه 

5 

 12-10 بهبوددکتر فراورده های موضعی )کرم(
 28/7/97شنبه 

6 

 12-10 بهبوددکتر های موضعی )ژل( فراورده
 5/8/97شنبه 

7 

 12-10 بهبوددکتر یپوست یدرمان یجامد و سامانه ها مهین یموضع یفراورده ها ریسا
 12/8/97شنبه 

8 

 12-10 بهبوددکتر روشهای کنترل کیفیت فراورده های نیمه جامد
 19/8/97شنبه 

9 

 12-10 دکتر بهبود و رکتوم دارورسانی از راه واژن
 26/8/97شنبه 

10 

 12-10 دکتر بهبود راههای بهبود فراهمی زیستی دارو در تجویز از راه بینی
 3/9/97شنبه 

11 

 12-10 دکتر بهبود آنهاسامانه های دارورسانی از بینی و فرموالسیون 
 10/9/97شنبه 

12 

 12-10 دکتر بهبود دارورسانی از راه استنشاقی
 17/9/97شنبه 

13 

 12-10 دکتر بهبود سامانه های ائروسلی استنشاقی
 24/9/97شنبه 

14 

 12-10 دکتر بهبود 1فرموالسیون ائروسلهای استنشاقی 
 1/10/97شنبه 

15 

 12-10 دکتر بهبود 2فرموالسیون ائروسلهای استنشاقی 
 8/10/97شنبه 

16 

 12-10 دکتر بهبود روشهای کنترل کیفیت ائروسلهای استنشاقی
 15/10/97شنبه 
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