
 
 
 
 
 

 

Lesson plan 

   نظری 2نام درس: فارهاسیوتیکس 

 52تعداد ساعت:                                                     3تعداد واحد:

و آشنایي با سیستن های  ، عولیات داروسازیهدف كلي: آشنایي دانشجویاى با پیش فرهوالسیوى

 داروسازی به شکل پودر، قرص و كپسول

 جلسه هوضوع هدرس

 دکتش بشقی

پیش فشهَالسیَى: فاکتَسّای هَثش دس طشاحی 

اشکال داسٍیی)هالحظات بیَفاسهاسی ٍ 

 دسهاًی(

1 

پیش فشهَالسیَى: فاکتَسّای هَثش دس طشاحی اشکال  دکتش بشقی

 داسٍیی )هحلَلیت ٍ اًحالل(
2 

پیش فشهَالسیَى: فاکتَسّای هَثش دس طشاحی اشکال  دکتش بشقی

راتی ٍ تست اًحالل اشکال  داسٍیی )سشعت اًحالل

 داسٍیی جاهذ(

3 

پیش فشهَالسیَى: فاکتَسّای هَثش دس طشاحی اشکال  دکتش بشقی

 داسٍیی)خَاص اسگاًَلپتیک ٍ پایذاسی داسٍ(
4 

 دکتش بشقی
 5 کشیستالیضاسیَى ٍ پلی هَسفیسن

 دکتش بشقی
 6 عولیات داسٍساصی: هخلَط ساصی

ساصی )اًَاع هخلَط کي ّا : هخلَط عولیات داسٍساصی دکتش بشقی

 بشای جاهذات(
7 

: هخلَط ساصی )اًَاع هخلَط کي ّا عولیات داسٍساصی دکتش بشقی

 بشای هایعات ٍ ًیوِ جاهذات(
8 

(آًالیض اًذاصُ رسُ ایعولیات داسٍساصی: ) دکتش بشقی  9 



 
 
 
 
 

 

عولیات داسٍساصی: آسیاب ٍ سیض کشدى اًذاصُ رسات  دکتش بشقی

 )اًَاع سٍشْای آسیاب(
11 

 دکتش بشقی
 11 عولیات داسٍساصی: خشک کشدى

 دکتش بشقی
)اًَاع خشک کي ّا(عولیات داسٍساصی:   12 

 دکتش بشقی

(جشیاى پزیشی پَدسّاپَدسّا ٍ گشاًَلْا )  13 

 دکتش بشقی
(اًَاع پَدسّا ٍ گشاًَل ّاپَدسّا ٍ گشاًَلْا )  14 

 دکتش بشقی
 15 گشاًَالسیَى )خشک ٍ هشطَب(

(اجضا فشهَالسیَى قشصْا ٍ اًَاع قشصْا ،قشصْا)تعاسیف دکتش بشقی  

 
16 

 17  اًَاع دستگاّْای قشص صًی ٍ کٌتشل کیفیت قشصْا دکتش بشقی

 دکتش بشقی
 18 سیستن ّای داسٍسساًی خَساکی با سّش اصالح شذُ

 دکتش بشقی

 19 سٍکش دادى قشصْا )سٍکش قٌذی(

 دکتش بشقی

 21 سٍکش دادى قشصْا )سٍکش فیلن(

 دکتش فتحی
 کپسَل ّا ی طالتیٌی سخت

 )کلیات ٍ اجضای فشهَالسیَى(
21 

 کپسَل ّا ی طالتیٌی سخت دکتش فتحی

 )سٍشْای ساخت ٍ کٌتشل(
22 



 
 
 
 
 

 

 دکتش فتحی

 23 کپسَل ّا ی طالتیٌی ًشم )کلیات(

 دکتش فتحی

 24 کپسَل ّا ی طالتیٌی ًشم )اجضا فشهَالسیَى(

 دکتش فتحی

)سٍشْای ساخت ٍ کٌتشل( کپسَل ّا ی طالتیٌی ًشم  25 

 
 26 اهتحاى پایاى تشم

 

 

 


