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 داروسازی دانشکده

  دانشجویان ترم ششم داروسازی :طبانمخا                         نظری)جامدات(  2فارماسیوتیکس عنوان درس : 

                  واحد( 3)از واحد دکتر تحویلیان 1.6دکتر بهبود،  واحد 1.4 :تعدادواحد

  10-8 هر هفته ساعت شنبهسه  ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:

-99سال تحصیلی  اول مسالنی  10تا  8 هرهفته ساعت چهارشنبهو روزهای  16تا  14 هر هفته ساعت شنبهسه  :زمان ارائه درس

98                      

 فارماسیوتیکس  PhDرضا تحویلیانلیال بهبود،   مدرس:

  1فارماسیوتیکس  درس پیش نیاز:

 

 کپسول سازیو   داروسازیمراحل پیش فرموالسیون درویان با دانشج آشنایی   هدف کلی درس :

 

 هداف کلی جلسات : ا

 آشنایی با راههای مصرف دارو -1

 (انحالل و محلولیتیادگیری و آشنایی دانشجو با فاکتورهای موثر در طراحی شکل دارویی ) -2

 انحالل و محلولیت(یادگیری و آشنایی دانشجو با فاکتورهای موثر در طراحی شکل دارویی ) -3

 )ضریب توزیع( ادگیری و آشنایی دانشجو با فاکتورهای موثر در طراحی شکل داروییی -4

 (کریستال)اندازه و سطح ذرات،  ییشکل دارو یموثر در طراح یدانشجو با فاکتورها ییو آشنا یریادگی -5

 یادگیری و آشنایی دانشجو با فاکتورهای موثر در طراحی شکل دارویی )پایداری( -6

 احل تعیین و تثبیت طراحی شکل داروآشنایی دانشجو با مر -7

 کپسولها به عنوان یک شکل داروییبا دانشجو آشنایی  -8

 انواع کپسولها ) سخت و نرم(با دانشجو آشنایی  -9

 با اجزای فرموالسیون در کپسولها دانشجو آشنایی  -10

 با راههای تولید و روشهای کنترل حین تولید کپسولهانشجو داآشنایی  -11

 در داروسازیخشک کردن  یندهایفرااصول  آشنایی دانشجو با -12

 Mixingجامدات  مهیپودرها، ن عات،یاختالط ما اصول آشنایی دانشجو با  -13

 یمورد استفاده در صنعت داروساز یمخلوط کنها انواع آشنایی دانشجو با  -14

 ندیمناسب در فرا ابیو ...اصول انتخاب آس ونیمانتاسیاندازه ذرات از جمله روش الک، سد یبررس یروشهاآشنایی دانشجو با  -15

 یداروساز

 بیو معا ایمزا ها،یژگی: و پودرها آشنایی دانشجو با -16

 پودرها یو بسته بند یصنعت دیتول ،ییدارو یو گرانولها ونیفرموالس روند آشنایی دانشجو با  -17

 كلیات، مزایا و معایب -قرص آشنایی دانشجو با  -18

 اجزاء فرموالسیون -قرص آشنایی دانشجو با  -19

 عوامل  موثر بر فرموالسیون -قرص جو باآشنایی دانش  -20

 ساخت یروشها -قرص آشنایی دانشجو با  -21

 ساخت یروشها -قرص آشنایی دانشجو با  -22
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 قرص هاي كیفیت كنترلآشنایی دانشجو با  -23

 روکش دادن یروشها نواع آشنایی دانشجو با ا  -24

 روکش دادن یروشها انواعآشنایی دانشجو با  -25

 

 راههای مصرف داروآشنایی با هدف کلی جلسه اول:  

 اول: جلسه اهداف ویژه

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 .ان کندراههای مختلف مصرف اشکال مختلف دارویی و معایب و مزایای هریک را بی -1-1

 

 (انحالل و محلولیتیادگیری و آشنایی دانشجو با فاکتورهای موثر در طراحی شکل دارویی ):  و سوم دوم اهداف کلی جلسات

 :و سوم دومات سجلژه اهداف وی  

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 تعاریف مربوط به انحالل از جمله محلولیت ذاتی را بداند. -1-2

 توضیح دهد.را  ییدارومختلف ل اشکادر طراحی  رامحلولیت انحالل دارو و  اثر  -2-2

 راههای  اندازه گیری  و تعیین فاکتورهای مذکور را توضیح دهد. -3-2

 

 )ضریب توزیع( ییشکل دارو یموثر در طراح یدانشجو با فاکتورها ییو آشنا یریادگی: ی جلسه چهارماهداف کل

 اهداف ویژه جلسه چهارم:

  در پایان دانشجو باید قادر باشد:

 مفهوم ضریب توزیع را توضیح دهد.  -1-4

 هد.تاثیر ضریب توزیع دارو را بر انتخاب راه تجویز و طراحی شکل دارو توضیح د -2-4

 

 )اندازه و سطح ذرات( ییشکل دارو یموثر در طراح یدانشجو با فاکتورها ییو آشنا یریادگی: پنجماهداف کلی جلسه 

 :پنجمجلسه اهداف ویژه 

 : در پایان دانشجو قادر باشد

 ح دهد.را در طراحی اشکال مختلف دارویی را توضی اندازه ذره ای، سطح ذرات و کریستالیزاسیون اثر ویژگیهای  -1-5

 راههای  اندازه گیری  و تعیین فاکتورهای مذکور را توضیح دهد. -2-5

 

 یادگیری و آشنایی دانشجو با فاکتورهای موثر در طراحی شکل دارویی )پایداری(: ششماهداف کلی جلسه 

 :ششماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو باید قادر باشد:

 ره را بر طراحی شکل دارویی بیان نماید.اثر عوامل موثر بر پایداری ماده موث -1-6

 راههای تعیین میزان پایداری دارو را بیان کند. -2-6

 

 آشنایی دانشجو با مراحل تعیین و تثبیت طراحی شکل دارو  :هفتماهداف کلی جلسه 



3 

 

 :هفتماهداف ویژه جلسه 

 : در پایان دانشجو قادر باشد

 س فاکتورهای عنوان شده در جلسه قبل و مقایسه آنها بیان نماید.نحوه انتخاب و طراحی شکل دارو را بر اسا -1-7

 

 ییشکل دارو کیدانشجو با کپسولها به عنوان  ییآشنا :هشتماهداف کلی جلسه 

 :هشتماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو باید قادر باشد:   

 کپسولها را به عنوان یک شکل دارویی بشناسد. -1-8

 تفاده از کپسولهای دارویی رابیان کند.معایب و مزایای اس -2-8

 

 دانشجو با انواع کپسولها ) سخت و نرم( ییآشنا  :نهماهداف کلی جلسه 

 :نهماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو باید قادر باشد

 خصوصیات و ترکیب پوسته کپسولهای نرم و سخت را توضیح دهد. -1-9

 توضیح دهد.موارد استفاده کپسولهای نرم و سخت را  -2-9

 

 در کپسولها  ونیفرموالس یدانشجو با اجزا ییآشنا  :دهماهداف کلی جلسه 

 :دهماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو باید قادر باشد:

  بیان کند.انواع ترکیبات و اکسپیانتهای مختلف مورد استفاده در فرموالسیون کپسولهای نرم و سخت را  -1-10

 

 کپسولها دیتول نیکنترل ح یو روشها دیتول ینشجو با راههااد ییآشنا  :یازدهماهداف کلی جلسه 

 :یازدهماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو باید قادر باشد:

 نحوه تولید صنعتی انواع کپسولها را بداند. -1-11

 آزمایشها و آنالیزهای معمول برای کنترل کیفیت کپسولها را توضیح دهد. -2-11

 

 در داروسازیخشک کردن  یندهایفرااصول  آشنایی دانشجو با  :وازدهمداهداف کلی جلسه 

 :دوازدهماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو باید قادر باشد:

 دهد. حیرا توض یخشک کردن در داروساز اتیهدف از عمل -1-12

  کند انیرا ب یدر داروساز باتیمورد استفاده در خشک کردن ترک یکهایانواع روشها و تکن-12 -2

 

 Mixingجامدات  مهیپودرها، ن عات،یدانشجو با اصول اختالط ما ییآشنا  :زدهمسیاهداف کلی جلسه 

 :زدهمسیاهداف ویژه جلسه 
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 در پایان دانشجو باید قادر باشد:

 را بداند. یدر داروساز باتیاصول مخلوط کردن ترک -1-13

 دهد. حیرا توض یانواع مخلوطها در داروساز  -2-13

 

 یمورد استفاده در صنعت داروساز یدانشجو با انواع مخلوط کنها ییآشنا  :دهمچهارجلسه  اهداف کلی

 :دهمچهاراهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو باید قادر باشد:

 کند. انیرا ب یدر داروساز باتیانواع ترک باتیمخلوط کردن ترک یسمهایمکان -1-14

 و استفاده آنها را بیان کند. اصول کار انواع مخلوط کنها در داروسازی -2-14

 

و ...اصول انتخاب  ونیمانتاسیاندازه ذرات از جمله روش الک، سد یبررس یدانشجو با روشها ییآشنا  :پانزدهماهداف کلی جلسه 

 یداروساز ندیمناسب در فرا ابیآس

 :پانزدهماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو باید قادر باشد:

 را بداند. یجامدات در داروساز یذره ااهداف کاهش اندازه  -1-15

 کند. انیب یرا در داروساز یکاهش اندازه ذره ا یروشها -2-15

 

 بیو معا ایمزا ها،یژگیدانشجو با پودرها : و ییآشنا  :شانزدهماهداف کلی جلسه 

 :شانزدهماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو باید قادر باشد:

 را بشناسد ی داروییانواع پودرها -1-16

 مزایا و معایب استفاده از پودرهای دارویی را بداند. -2-16

 

 پودرها یو بسته بند یصنعت دیتول ،ییدارو یگرانولها ونیدانشجو با روند فرموالس ییآشنا  :هفدهماهداف کلی جلسه 

 :هفدهماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو باید قادر باشد:

 لها را در داروسازی بداند.موارد استفاده از گرانو -1-17

 روشهای ساخت گرانولها ودستگاههای مورد استفاده را بیان کند. -2-17

 

 كلیات، مزایا و معایب -دانشجو با قرص ییآشنا  :هجدهماهداف کلی جلسه 

 :هجدهماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو باید قادر باشد:

 دهد. حیرا توضقرصها  دیتول لیدال و قرص بیو معا ایمزا -1-18

 انواع قرصها را بشناسد. -2-18 
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 اجزاء فرموالسیون -دانشجو با قرص ییآشنا  :نوزدهماهداف کلی جلسه 

 :نوزدهماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو باید قادر باشد:

 قرص را بشناسد ونیاجزاءمختلف فرموالس -1-19

 ساخت قرص آشنا باشد یبرا ازیبا مواد مورد ن -2-19

 

 عوامل  موثر بر فرموالسیون -دانشجو با قرص ییآشنا  :بیستماهداف کلی جلسه  

 :بیستماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو باید قادر باشد:

 عوامل فیزیکو شیمیایی مختلف موثر بر فرموالسیون انواع قرص را توضیح دهد. -1-11

 

 ساخت یروشها -با قرص دانشجو ییآشنا  :و بیست و دوم بیست ویکماهداف کلی جلسه 

 :و بیست ودوم بیست ویکماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو باید قادر باشد:

 .بداند یو صنعت یصنعت مهین یشگاهیمختلف ساخت قرص را در سطوح مختلف آزما یروشها -1-21

 

 دانشجو با كنترل هاي كیفیت قرص ییآشنا  :بیست وسوماهداف کلی جلسه 

 :یست وسومباهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو باید قادر باشد:

نموده و بتواند  دیفرموله و تول یمختلف نوع قرص مورد نظر را طراح ییمواد  دارو اتیدانشجو بتواند بر اساس خصوص -1-23

 دینما یکنترل آنرا طراح یروشها

 

 روکش دادن یدانشجو با نواع روشها ییآشنا  :بیست وچهارماهداف کلی جلسه 

 :بیست وچهارمف ویژه جلسه اهدا

 در پایان دانشجو باید قادر باشد:

 .روکش دادن قرصها را ذکر کند لیدال -1-24

 .جامد را بداند ییمورد استفاده در اشکال دارو یانواع روکش ها -2-24

 آشنا شود  یبا مراحل مختلف روکش شکر  -3-24

  

 روکش دادن یع روشهادانشجو با نوا ییآشنا  اهداف کلی جلسه بیست وپنجم: -

 اهداف ویژه جلسه بیست وپنجم:

 در پایان دانشجو باید قادر باشد:

 را دانسته و مراحل آن رابشناسد. لمیروکش ف یایمزا -1-25

 آشناشود. یلمیمورد استفاده در روکش ف یبا انواع مواد و دستگاهها -2-25

 را بشناسد.  یهش و روکش روده اکنترل کننده ر یاز جمله روکشها یعامل یانواع روکشها -3-25
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   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 دانشجویان  :روش تدریس

  وایت برد، ویدیو پروژکتور ) پاورپوینت( : وسایل آموزشی

 سنجش و ارزشیابی 

سهم از نمره کل)بر حسب  روش آزمون

 درصد(

 ساعت تاریخ

   -- کتبی کوئیز

   ٪40 کتبی ترم آزمون میان 

   ٪50 کتبی آزمون پایان ترم

   ٪10  حضور فعال در کالس

 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

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

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

 هرگونه استفاده از موبایل در کالس درس ممنوع می باشد. -

 

 دانشکده: EDOنام و امضای مسئول        گروه:          نام و امضای مدیر          ، رضا تحویلیانلیال بهبودنام و امضای مدرس:  

 

 تاریخ ارسال :                 تاریخ ارسال:                                                                تاریخ تحویل:    
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 نظری 2فارماسیوتیکس  سدرجدول زمانبندی 

   10تا  8هارشنبه و چ 16تا  14سه شنبه  روز و ساعت جلسه :

  

 عنوان درس
 

 نام مدرس
ساعت 
 کالس

 تاریخ
روز 
 هفته

 

 ردیف
 

16-14 دکتر بهبود )راههای مصرف دارو( پیش فرموالسیون  26/6/98  1 سه شنبه 

10-8 دکتر بهبود پیش فرموالسیون )عوامل موثر بر طراحی شکل دارویی(  27/6/98  2 چهارشنبه 

16-14 دکتر بهبود (انحالل حاللیت و سرعتپیش فرموالسیون )  2/7/98  3 سه شنبه 

10-8 دکتر بهبود (، ضریب توزیع pKa, pHویژگیهای پیش فرموالسیون )  3/7/98  4 چهارشنبه 

16-14 دکتر بهبود (رفتار حرارتی و آنالیز حرارتیپیش فرموالسیون )  9/7/98  5 سه شنبه 

تر بهبوددک (پایداری در حالت معمول و محلولپیش فرموالسیون )  8-10  10/7/98  6 چهارشنبه 

16-14 دکتر بهبود انواع کپسولها )کپسولهای سخت و نرم ژالتینی(  16/7/98  7 سه شنبه 

10-8 دکتر بهبود اجزای فرموالسیون و نقش هر یک در تهیه کپسول ژالتینی سخت  317/7/98  8 چهارشنبه 

16-14 دکتر بهبود نرماجزای فرموالسیون و نقش هر یک در تهیه کپسول ژالتینی   23/7/98  9 سه شنبه 

10-8 دکتر بهبود در کپسولها دیتول نیکنترل ح  24/7/98  10 چهارشنبه 

16-14 دکتر بهبود کپسولها دیتول نیکنترل ح یو روشها دیتول یراهها  30/7/98  11 سه شنبه 

Drying (  صنعت در استفاده مورد کنهای خشک اصول

ویژه دنکر خشک داروسازی،فرایندهای ) 
تحویلیاندکتر   8-10  1/8/98  12 چهارشنبه 

تحویلیاندکتر  -----------  14-16  7/8/98  --- سه شنبه 

جامدات(  نیمه پودرها، مایعات، اختالط )اصول Mixing 10-8 دکتر تحویلیان  13 چهارشنبه 8/8/98 

داروسازی صنعت در استفاده مورد کنهای مخلوط انواع تحویلیاندکتر   14-16  14 سه شنبه 14/8/98 

10-8 دکتر تحویلیان -----------------  ---- چهارشنبه 15/8/98 

Milling سدیمانتاسیون الک، روش جمله از ذرات اندازه بررسی )روشهای 

 داروسازی( فرایند در مناسب آسیاب انتخاب اصول... و
16-14 دکتر تحویلیان  

21/8/98 
 15 سه شنبه

معایب و مزایا ویژگیها،:  پودرها 10-8 دکتر تحویلیان   16 چهارشنبه 22/8/98 

پودرها بندی بسته و صنعتی تولید دارویی، گرانولهای و فرموالسیون روند 16-14 دکتر تحویلیان   17 سه شنبه 28/8/98 

دارویی ی قرصها انواع و معایب و مزایا 10-8 دکتر تحویلیان   18 چهارشنبه 29/8/98 

قرص دارویی شکل تهیه در یک ره نقش و فرموالسیون اجزای 16-14 دکتر تحویلیان   19 سه شنبه 5/9/98 

کردن( پرس لغزاننده، افزودن گرانوالسیون، اختالط،)ساخت روند 10-8 دکتر تحویلیان   20 چهارشنبه 6/9/98 

 گرانوالسیون خشک، گرانوالسیون مستقیم، تراکم)قرص تهیه روشهای انواع
 (مرطوب

16-14 دکتر تحویلیان  
512/9/98 

 21 سه شنبه

 ونیخشک، گرانوالس ونیگرانوالس م،یقرص)تراکم مستق هیته یانواع روشها
 (مرطوب

10-8 دکتر تحویلیان  
13/9/98 

 22 چهارشنبه

یدر قرص ساز دیتول نیح یکنترلها 16-14 دکتر تحویلیان   23 سه شنبه 19/9/98 

ذرات شروک و فیلم، روکش قندی، روکش)  دادن روکش روشهای انواع 10-8 دکتر تحویلیان (  24 چهارشنبه 20/9/98 

ذرات روکش و فیلم، روکش قندی، روکش)  دادن روکش روشهای انواع 16-14 دکتر تحویلیان (  25 سه شنبه 21/9/98 
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