
 جلسه موضوع نام مدرس
 فراورده دارویی مایع و کاربرد آنها در داروسازی دکتر فتحی

  مزایا و معایب اشکال دارویی مایع با سایر روشها
1 

 اکسپیانتهای فراورده های دارویی مایع دکتر فتحی
 آب و روشهای تهیه و خالص سازی

2 

داروسازیمحلولیت، انواع محلولهای مورد مصرف در  دکتر فتحی  
 روشهای مختلف بیان محلولیت و روشهای افزایش محلولیت داروهای کم محلول

3 

 معرفی اشکال دارویی مایع، محلولهای خوارکی مایع، دکتر فتحی
، محلولهای انما اب اروماتیک و اسپریت محلولهای افشانه/ محلولهای واژینال و رکتال  

گیری و تهیه محلولهامحلولهای غیر آبی کلودیون، روشهای عصاره   

4 

 شربتها و معایب و مزایا دکتر فتحی
 شربتهای دارویی و غیر دارویی/ شربت پایه قندی و پایه غیر قندی

 روش تهیه شربت و مزایا و معایب هر یک

5 

روش تهیه الگزیر، الگزیر و موارد استفاده/ مزایا و معایب نسبت به شربت دکتر فتحی  
 تنتور و موارد مصرف آنها

6 

 7 دهانشویه، محلولهای غرغره دکتر فتحی
 فراورده های گوشی دکتر فتحی

 فراورده های خارج کننده استرومن و ضد عفونی و ضد التهاب و ضد درد
8 

 9 فراورده های استریل چشمی و مراحل ساخت دکتر فتحی

 ایزوتونیک بودن فراورده های چشمی دکتر فتحی
برچسب زنی و نگه داری تنظیم ویسکوزیته / بسته بندی و  

11 

 قطره ها ژل ها و اسپریهای بینی دکتر فتحی
 محلولهای ضد احتقان/ اینهالرهای ضد احتقان

11 

شرایط نگه داری، انواع بسته بندی فراورده های تزریقی دکتر فتحی  12 
 حاللها و حاملهای مصرفی در تزریقی دکتر فتحی

افزودنی، محافظت کننده، بافرها، انتی اکسیدانها و.... دموا  
13 

فراورده های تزریقی و مزایا و معایب آنهاانواع  دکتر فتحی  
 انواع روشهای تزریقی

14 

 15 انواع روشهای استریل سازی و پیروژنها  و تستهای آنها دکتر فتحی

 کلوئیدها و اهمیت آنها در داروسازی و پزشکی  دکتر جهانگیری
 سیستمهای کلوئیدی نانو و کاربرد آنها

16 

 کلوئیدها و پراکندگی کلوئیدی دکتر جهانگیری
 روش تشخیص کلوئید از محلول، تهیه ژل و ماگما و انواع ژل کننده ها

17 

نانوذرات، روشهای صنعتی تهیه روشهای تهیه نانوذرات دارویی دکتر جهانگیری  
 روشهای ارزیابی  و بررسی اثرات دارویی

18 

 دکتر جهانگیری
 

به سایر اشکال دارویی نسبت امولسیون و مزایا و معایب  
 تئوری و اصول و قوائد ساخت انها

19 

 21  ن برای تهیه امولسیونآکاربرد و   HLB شاخص دکتر جهانگیری

 روشهای تشخیص انواع مولسیونها  دکتر جهانگیری
 روشهای تهیه امولسیونها در مقیاس آزمایشگاهی و صنعتی

21 

 هموژنایزر و پایداری امولسیونها دکتر جهانگیری
 پایداری امولسیونها و شکستن امولسیونها

22 

 میکروامولسیون و تئوری آنها  دکتر جهانگیری
 بررسی رفتار فازها

23 

داروسازیسوسپانسیونها و کاربرد آنها در  دکتر جهانگیری  
 

24 

 روشهای ساخت سوسپانسیونها دکتر جهانگیری
 

25 

 


