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 دانشکده داروسازی

 دوره دکتری حرفه ای
 

 درس:اطالعات 

 فارماسیوتیکس گروه آموزشی ارایه دهنده درس:

 نظری 4فارماسیوتیکس  درس: عنوان

 18 کد درس:

 نظری واحد 2 :8واحدو تعداد نوع 

 علیرضا وطن آرادکتر نام مسؤول درس: 

 دکتر وطن آرا - دکتر اکبری  - دکتر گیالنی –دکتر روح االمینی مدرسان:  مدرس/ 

 8فارماسیوتیکس: زمان/ همنیازپیش

 داروسازی دکتری عمومی تحصیلی:و مقطع رشته 

 :درس مسؤول اطالعات

 استاد  رتبه علمی:

 دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران محل کار:

  54822286 تلفن تماس:

 vatanara@tums.ac.irالکترونیک:پست نشانی 

                                                           

 واحد عملی( 8واحد نظری،  2عملی به تفکیک تعداد واحدهای مصوب. )مثال:  -نظرینظری، عملی و یا مشتمل بر: 1
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 درس را در قالبهای مختلف محتوایی بخش،یکل یحاتیرود مسؤول درس ضمن ارائه توضیم)انتظار  درس یکل فیتوص

 (: کند فیادوبند،توصی کی

های نیمه جامد هدف کلی از ارائه این مباحث آشنایی با نحوه فرموالسیون و اجزاء پایه فرآورده :مندیتوان محورهای/ یکل فاهدا

و همچنین اشکال دارویی  ، شیاف هاژل، ضماد که به هدف درمان پوست یا دارورسانی موضعی به کار می روداز قبیل پماد، کرم، 

 استنشاقی شامل نبوالیزرها، اسپری های تحت فشار و پودرهای خشک استنشاقی می باشد.

گیر باید بتواند تفاوت ها میان فرموالسیون و کاربرد و ادر انتهای این دوره فر :مندیتوانمحورهای هر / زیریاختصاص اهداف

را با یکدیگر تشخیص داده و بتواند اجزاء و هریک از اشکال استنشاقی مزایا و معایب هر یک از اشکال دارویی نیمه جامد 

 رموالسیون های پایه ساده را بنویسد.ف

   با روش فرموالسیون، تولید، ارزیابی و کنترل کیفیت این فرآورده ها آشنا باشد.  ریفراگ که رودیم انتظار درسپس از پایان این 

 :یادگیری -یاددهی هایروش

  ،سخنرانی تعاملی )پرسش و پاسخ

 کوئیز، بحث گروهی و ...(

 ایفای نقش   های کوچک بحث در گروه 

 

 یاکتشاف یریادگی 

 شده تیهدا

          (PBL)مسئله  حل بر مبتنی یادگیری* (TBL)تیم  بر مبتنی یادگیری  

 

یادگیری مبتنی بر   

 سناریو

 کالس وارونه 

 استفاده از دانشجویان در تدریس   آموزش مجازی

 )تدریس توسط همتایان(

 نام لطفاً) موارد سایر بازی 

 -------( ببرید
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 :درس میتقو

 نظری 4فارماسیوتیکس  :نام درس

 علیرضا وطن آرادکتر  :مسئول درس

نحوه 

 برگزاری

 سیتدر روش یادگیری یهاتیفعال
تاریخ 

 برگزاری
 جلسه مبحث عنوان نام استاد

خود 

آزمو

 ن

اتاق 

بحث 

 )فروم(

 فیلم تکلیف

محتوا

ی چند 

رسانه 

 ای

جزوه و 

فایل 

 متنی

 پادکست اسالید

های آشنایی با فراورده  دکتر اکبری  22/5/8448  * *  *    حضوری 
 8 نیمه جامد

آشنائی با پوست و  دکتر اکبری  24/5/8448  * *  *    حضوری 
 2 فیزیولوژی پوست

 2 ژل و فرموالسیون ژلها دکتر اکبری  24/7/8448  * *  *    حضوری 
آشنایی با فرموالسیون  دکتر اکبری  27/7/8448  * *  *    حضوری 

 4 پمادها 
آشنایی با فرموالسیون  اکبری دکتر  4/1/8448  * *  *    حضوری 

 6 پمادها و  کرم ها
 5 رفع اشکال دکتر اکبری  88/1/8448  * *  *    حضوری 

  *    *   حضوری 
 

81/1/8448 
دکتر روح 

 االمینی
دارورسانی استنشاقی، 

کلیات تعاریف و 
 تاریخچه

7 

 26/1/8448  *    *   حضوری 
دکتر روح 

 االمینی
های جایگزینی مکانیسم 

 عوامل و استنشاقیذرات 
 موثر بر آن

1 

دارورسانی استنشاقی  دکتر   وطن آرا  2/9/8448  *   *    حضوری 

MDI 9 
دارورسانی استنشاقی  دکتر  وطن آرا  9/9/8448  *   *    حضوری 

 84 نبوالیزرها
دارورسانی استنشاقی  دکتر گیالنی 85/9/8448  *   *    حضوری 

DPI (1) 88 

دارورسانی استنشاقی  دکتر گیالنی 85/9/8448  *   *    مجازی 

DPI (2) 82 
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 دکتر  وطن آرا  22/9/8448  *   *    حضوری 
دارورسانی استنشاقی 

ارزیابی های درون تن و 
 1برون تن 

82 

 دکتر  وطن آرا  24/9/8448  *       حضوری 
دارورسانی استنشاقی 

ارزیابی های درون تن و 
 2برون تن 

84 

 86 دارورسانی از راه بینی  دکترگیالنی 24/9/8448  * *   *   حضوری 
 85 دارورسانی از راه بینی  دکترگیالنی 24/9/8448  * *   *   مجازی 
 87 فرموالسیون شیاف  دکتر گیالنی 4/84/8448  *   *    مجازی 

 توضیحات:

 لطفا روش تدریس، فعالیت های یادگیری و کالس آنالین با عالمت * مشخص گردد.

 صورت نیاز به توضیحات بیشتر در این قسمت درج گردد.در 

  دانشجو:  یابیارز روش

 

 : فیزیکال فارماسینام درس

 آزم. نمره

 : دکتر وطن آرانام مسئول درس

فعالیت های 

 یادگیری

)تکالیف، 

فروم، 

 خودآزمون(

  کوئیز میان ترم پایان ترم پروژه
سامانه 

 آزمون

شفاهی 

 آنالین

سامانه  حضوری

 آزمون

شفاهی 

 آنالین

سامانه  حضوری

 آزمون

شفاهی 

 آنالین

 حضوری

سهم            

 نمره

زمان        *    

 برگزاری

    * 
نوع       

 برگزاری 
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 توضیحات:

، ینآنال، حضور و غیاب در کالسهای )مواردی چون نمره آزمون .شیابی نهایی دانشجو را ذکر نماییدبندی دقیق ارزها و بارممالكلطفا 

  تکالیف و سایر فعالیتهای پیش بینی شده(

 نوع برگزاری آزمون )حضوری، شفاهی آنالین، سامانه آزمون( با عالمت * مشخص گردد.

 قسمت توضیحات درج گردد که سهم نمره فعالیت های مختلف یادگیری مربوط به کدام یک از اساتید است.در 

 : منابع

 .باشدیم مرتبط یهاتیسا وب ینشان و هامقاله ،یتخصص یهاهینشر ،یدرس یهاکتاب شامل منابع

   :کتب( الف      

Aulton’s Pharmaceutics: The Design and Manufacture of Medicines 

Inhalation Aerosols: Physical and Biological Basis for Therapy 


