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 دانشکده داروسازي

 حرفه اي دکتريدوره 
 

 1400-1401در نیمسال دوم           نظري –فارماسیوتیکس دو  درس:اطالعات 

  نظري -فارماسیوتیکس دو    درس: عنوان

  کد درس:

 نظري حداو سه :1واحدو تعداد نوع 

 دکتر اسماعیل حریریان نام مسؤول درس: 

 (50:50)دکتر طیبه تولیت   –دکتر اسماعیل حریریان  مدرسان:     مدرس/ 

 نظري -دو فارماسیوتیکس  : زمان/ همنیازپیش

 1400-1401 – 2 نیمسال تحصیلی:

 

 

 دکتر اسماعیل حریریان  :درس مسؤول اطالعات

 استاد رتبه علمی:

 دانشکده داروسازي تهران محل کار:

  09122183227 تلفن تماس:
 haririan@tums.ac.ir الکترونیک:پست نشانی 

                                                           

 واحد عملی) 1واحد نظري،  2عملی به تفکیک تعداد واحدهاي مصوب. (مثال:  -نظرينظري، عملی و یا مشتمل بر: 1 
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 :درس یکل فیتوص

 ) کند فیتوص بند، دو ای کیدرس را در قالب هاي مختلف محتوایی بخش ،یکل یحاتیرود مسؤول درس ضمن ارائه توضیم(انتظار  

  :منديتوان محورهاي/ یکل فاهدا
 داروسازي جامد و شیوه هاي حوزه روز در فرموالسیون ب ،  و روش هايابزارها پروسه ها،  آشنا کردن دانشجویان با

. اصولی و استاندارد کار در کارخانه به منظور ارتقاي کیفیت محصوالت داروئی جامد   

 

 :منديتوانمحورهاي هر / زیریاختصاص اهداف

طراحی تــوانمنــدي هاي تلفیقی از دانش، مهارت و نگرشی  نسبت به  .....ریفراگ که رودیم انتظار درس نیا انیپا از پس

 بهینه و رورشهاي کنترل  کیفیت مبتنی بر استاندارد  را کسب کنند،

.................. 

 

 :یادگیري -یاددهی هايروش

سخنرانی تعاملی (پرسش و پاسخ،  ◘
 کوئیز، بحث گروهی و ...)

 هاي کوچک بحث در گروه   ایفاي نقش 
 

 یاکتشاف يریادگی ◘
 شده تیهدا

  تیم  بر مبتنی یادگیري(TBL) ◘ مسئله  حل بر مبتنی یادگیري(PBL)          
 

  یادگیري مبتنی
 بر  سناریو

 کالس وارونه 

(در صورت عدم  آموزش مجازي ◘
 مهار بیماري کرونا)

  استفاده از دانشجویان در تدریس
 (تدریس توسط همتایان)

 نام لطفاً( موارد سایر بازي 
 -------) ببرید
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 1400=1401نیمسال دوم    :درس میتقو

 جلسه مبحث عنوان نام استاد تاریخ ارائه سیتدر روش یادگیري  يهاتیفعال

اتاق  خود آزمون
بحث 
 (فروم)

محتو فیلم تکلیف
اي 

چند 
رسا

 نه اي

جزوه 
و 

فایل 
 متنی

 پادکست اسالید

   ◘   آنالین

 

◘ 
 

 

 

 Pharmaceutical دکتر  حریریان 16/11/1400
Drug Mfg., 
GMP, Clean 

Room 

1 

-معرفی درس دکتر تولیت X  X X  19/11/1400   آنالین
طراحی اشکال 

 جامدداروئی 
 پودرها-خوراکی

2 

پاسخ به سئواالت و  دکتر  حریریان 23/11/1400  ◘   ◘   
 حل مسئله

3 

   X  X X  26/11/1400 روشهاي  -گرانول دکتر تولیت
 )1گرانوالسیون(

4 

 ;Pre-formulation دکتر  حریریان 30/11/1400       ◘ 
Solubility & 

Kinetics 

5 

   X  X X  03/12/1400 روشهاي  دکتر تولیت
 )2گرانوالسیون(

6 

پاسخ به سئواالت و  دکتر  حریریان 07/12/1400  ◘    ◘ ◘ 
 حل مسئله

7 

   X  X X  10/12/1400 دستگاههاي قرص و  دکتر تولیت
 ساخت قرص

8 

 Dissolution دکتر  حریریان 14/12/1400     ◘   
Method & 

Apparatus- Part 
A & Part B 

9 

   X  X X  17/12/1400 اکسی پیانها دکتر تولیت 
 چسباننده) -(پرکننده

 

10 

پاسخ به سئواالت و  دکتر  حریریان 21/12/1400  ◘   ◘    11 
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 حل مسئله
 اکسی پیانها دکتر تولیت X  X X  24/12/1400   آنالین

-(باز کننده
 )لوبریفیان

12 

 ;Pre-formulation دکتر  حریریان 28/12/1400      ◘ ◘ 
Particle size 

Analysis 

13 

   X  X X  16/01/1401 آزمایشات قرصها دکتر تولیت 
  -سختی–(وزن 

زمان  -فرسایش
 )بازشدن

14 

 Pharmaceutical دکتر  حریریان 20/01/1401     ◘   
Process; Milling 

Parts-A, B , C 

15 

آزمایشات قرصها  دکتر تولیت X  X X  23/01/1401   آنالین
(Dissolution) 

16 

 Pharmaceutical دکتر  حریریان 27/01/1401  ◘   ◘   
Process; Mixing 

17 

   X  X X  30/01/1401 اشکاالت ساخت  دکتر تولیت
قرصهاي  -قرص

 )1روکش دار(

18 

 Pharmaceutical دکتر حریریان 03/02/1401      ◘ ◘ 
Process; Drying 

Part-A & B 

19 

   X  X X  06/02/1401 قرصهاي روکش دار  دکتر تولیت
)2( 

20 

پاسخ به سئواالت و  دکتر  حریریان 10/02/1401  ◘   ◘   
 حل مسئله

21 

 -قرصهاي زیر زبانی دکتر تولیت X  X X  13/02/1401   آنالین
 مکیدنی -دهانی

22 

 Pharmaceutical دکتر  حریریان 17/2/1401     ◘   
Process; 

Crystallization 
Parts-A, B, C 

23 
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   X  X X  20/02/1401 24 قرصهاي جوشان دکتر تولیت 

 Pillarization دکتر  حریریان 24/02/1401  ◘   ◘   
Technology 
parts-A,B,c 

25 

 26 قرصهاي جویدنی دکتر تولیت X  X X  27/02/1401   حضوري

 -قرصهاي چند الیه دکتر تولیت X  X X  03/03/1401   حضوري
 -قرصهاي کاشتنی
 قرصهاي واژینال

27 

 Fiber دکتر  حریریان 07/03/1401  ◘   ◘   
Technology; 

Electrospinning 
Parts: A, B and C 

28 

قرصهاي آهسته  تولیتدکتر  X  X X  10/03/1401   حضوري
 رهش

29 

پاسخ به سئواالت و  دکتر  حریریان 14/03/1401     ◘   
 حل مسئله

30 

 31 کپسولهاي سخت دکتر تولیت X  X X  17/03/1401   حضوري

پاسخ به سئواالت و  دکتر  حریریان 21/03/1401  ◘   ◘   
 حل مسئله

32 

 33 کپسولهاي نرم دکتر تولیت X  X X  24/03/1401   حضوري

 

 توضیحات:

 فعالیت هاي یادگیري با عالمت * مشخص گردد. و لطفا روش تدریس

 وضیحات بیشتر در این قسمت درج گردد.تدر صورت نیاز به 
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  دانشجو:  یابیارز روش

 فارماسیوتیکس دو نظري :نام درس
 . نمرهزمآ
 دکتر اسماعیل حریریان: نام مسئول درس

فعالیت هاي 
 یادگیري

(تکالیف، فروم، 
 خودآزمون)

  کوئیز میان ترم پایان ترم پروژه

سامانه 
 آزمون

شفاهی 
 آنالین

سامانه  حضوري
 آزمون

شفاهی 
 آنالین

سامانه  حضوري
 آزمون

شفاهی 
 آنالین

 حضوري

 سهم نمره  نمره 1    نمره 4   نمره 4 نمره 1 

منابع اعالم 
 خواهد شد

◘ 
عناوین 
اعالم 
خواھد 

 شد

◘ 
طبق 

برنامھ 
 آموزش

  ◘ 
با ھماھنگی  
 با دانشجویان

زمان      
 برگزاري

ارئه  
دانشجو

 ئی

کتبی جهار 
 جوابی

کتبی جهار   
 جوابی

همراه با    
حضور و 

 غیاب

 نوع برگزاري  

 توضیحات:

، حضور و غیاب در کالسهاي (مواردي چون نمره آزمون .شیابی نهایی دانشجو را ذکر نماییدبندي دقیق ارزها و بارممالكلطفا 
  شده)، تکالیف و سایر فعالیتهاي پیش بینی آنالین

 با عالمت * مشخص گردد. نوع برگزاري آزمون (حضوري، شفاهی آنالین، سامانه آزمون)

 درج گردد که سهم نمره فعالیت هاي مختلف یادگیري مربوط به کدام یک از اساتید است. وضیحاتت قسمتدر 

  :منابع

 .باشدیم مرتبط يهاتیساوب ینشان و هامقاله ،یتخصص يهاهینشر ،یدرس يهاکتاب شامل منابع

 Aulton’s Pharmaceutics - 2018   :کتب) الف      

 جستجوي اینترنتی :مقاالت) ب      

 :شتریب مطالعه يبرا منابع) ج      


