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 :درس یکل فیتوص

در مباحث خله گر در تهیه داروها و فرموالسیون آنها ادر این درس اصول مفاهیم فیزیکو شیمیائی در ساخت داروها و همچنین قوانین فیزیکی مد

یک نامحاللیت و پدیده توزیع، حاللیت گاز در مایع، حاللیت مایع در مایع، حاللیت جامد در مایع، حاللیت الکترولیت ها، خصوصیات مواد، ترمودی

 .مورد بحث قرار می گیردئولوژی و قوانین آن و ر
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 :مندیتوان محورهای/ یکل فاهدا

جامد، مایع، گاز و هم چنین حاللیت الکترولیتها و لف تآشنایی فراگیر با اصول و قوانین حاکم بر حاللیت و پدیده توزیع در حاالت مخ -

 نقش آنها در شکل گیری و پایداری فرموالسیونهای دارویی

توصیف خصوصیات مواد از جمله خصوصیات تعددی و تاثیر متقابل  آنها در سایر خصوصیات فراورده ها از قبیل نقطه جوش، نقطه  -

 انجماد، فشار اسمزی  و تاثیر آنها در عوامل موثر در فرموالسیون فرآورده های دارویی

 موالسیونهای داروئیآشنایی با اصول ترمودینامیک و تاثیر آنها در شکل گیری و پایداری فر -

 آشنایی با مفاهیم رئولوژی و تاثیر آنها در شکل گیری و پایداری فرموالسیونهای داروئی  -

 

 :مندیتوانمحورهای هر / زیریاختصاص اهداف

آشنایی و تسلط الزم در موارد زیر را کسب نموده و بتواند از آنها در فرموالسیونهای  ریفراگ رودیم انتظار درس نیا انیپا از پس

 دارویی و بررسی پایداری فرآورده های دارویی استفاده نماید:

1. Importance of phenomenon of solubility in pharmacy 

2. Solubility of Liquid in Liquid 

3. Solubility of Gas in Liquid 

4. Solubility of Solid in Liquid 

5. States of Matter, Colligative Properties of solutions and its 
application in Pharmacy 

6. Electrolytes, Activity and Activity Coefficient 
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7. Thermodynamic  Principals,  Laws, Definition, Equations and 
applications in pharmacy 

8. Rheology  Principles, Measurements, and applications in 
pharmacy 

 

 یادگیری استفاده شده را در تقویم درس اعالم نمایید(-)خواهشمند است روش یاددهی :یادگیری -یاددهی هایروش

  سخنرانی تعاملی )پرسش و

پاسخ، کوئیز، بحث گروهی 

 و ...(

  آموزش مجازی در سامانه نوید

جزوه و فایل )پادکست، اسالید، 

متنی، محتوای چند رسانه ای، 

 فیلم(

 

استفاده از دانشجویان  

در تدریس )تدریس 

 توسط همتایان(

 حل بر مبتنی یادگیری 

     )PBL(مسئله 

          

 

  

    

 :درس میتقو

 نام درس

 مسئول درس

  یادگیری یهاتیفعال

  

و شرح وظایف نام 

کمک مدرس 

(TA) 

-یاددهی روش

 یادگیری
 جلسه مبحث عنوان نام استاد تاریخ ارائه

خود 

 آزمون

اتاق 

بحث 

 )فروم(

  تکلیف

 61/66/6046  ارایه درس با اسالید دکتر مهتدی   
مقدمه و کلیات  دکتری اکبری

 فیزیکال فارماسی
1 

 2 ترمودینامیک رکوشدکتر د 32/66/6046  ارایه درس با اسالید    
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 3 ترمودینامیک دکتر درکوش 24/66/6046  ارایه درس با اسالید    

 0 ترمودینامیک رکوشدکتر د 40/63/6046  ارایه درس با اسالید    

 6 ترمودینامیک رکوشدکتر د 60/63/6046  ارایه درس با اسالید    

 دکتر مهتدی   

 دکتر مرفه
 36/63/6046  ارایه درس با اسالید

حاللیت و اصول کلی  دکتر اکبری

 توزیعپدیده 
0 

 حاللیت و پدیده توزیع دکتر اکبری 32/63/6043  ارایه درس با اسالید مرفهدکتر    
7 

 دکتر مهتدی مسئلهحل   

 دکتر مرفه
 34/46/6043  ارایه درس با اسالید

 8 حاللیت و پدیده توزیع دکتر اکبری

مرفه  دکتر    

 مهتدیدکتر 
  ارایه درس با اسالید

 0   توزیع پدیده و حاللیت اکبریدکتر  30/46/6043

 16 رئولوژی دکتر حریریان 64/43/6043  ارایه درس با اسالید    

 11 رئولوژی دکتر حریریان 60/43/6043  ارایه درس با اسالید    

 12  رئولوژی دکتر حریریان 30/43/6043  ارایه درس با اسالید    

 13 رئولوژی حریریان دکتر  26/43/6043  ارایه درس با اسالید    

 دکتر مهتدی مسئلهحل   

 مرفه دکتر 
 10 خواص محلولها دکتر اکبری 40/42/6043  ارایه درس با اسالید

مرفه  دکتر    

 دکتر مهتدی
 دکتر اکبری 36/42/6043  ارایه درس با اسالید

 16 حاللیت الکترولیتها

مرفه  دکتر  مسئلهحل   

 دکتر مهتدی
 10 حالتهای ماده دکتر اکبری 32/42/6043  اسالیدارایه درس با 

 17 آزمون پایان ترم       

 

  دانشجو:  یابیارز روش

 

 نام درس

 . نمرهزمآ

 نام مسئول درس

فعالیت های    کوئیز میان ترم پایان ترم پروژه
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 یادگیری

)تکالیف، 

فروم، 

 خودآزمون(

سامانه 

 آزمون

 شفاهی/

 عملی

سامانه  کتبی

 آزمون

 شفاهی/

 عملی
سامانه  کتبی

 آزمون

 شفاهی/

 عملی

 کتبی

سهم        درصد 24    درصد 34

 نمره

س حل در کال

طبق برنامه     مسئله

اعالمی 

 نشکدهاد

زمان       

 برگزاری

 توضیحات:

ذکر نمایید. )مواردی چون نمره آزمون، برای هر استاد به صورت جداگانه بندی دقیق ارزشیابی نهایی دانشجو را ها و بارممالكلطفا 

  پیش بینی شده(حضور و غیاب در کالسهای آنالین، تکالیف و سایر فعالیتهای 

 با عالمت * مشخص گردد. آزمون(، سامانه کتبی، شفاهی/عملیآزمون )نوع برگزاری 

 مربوط به کدام یک از اساتید است. درج گردد که سهم نمره فعالیت های مختلف یادگیری وضیحاتت قسمتدر 
  :منابع

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

 :کتب( الف      

- Physical pharmacy; Physical chemical principles in the pharmaceutical sciences; 

Author: Alfred N. Martin. 

- Problem Solving: Physical Pharmacy - Alfred N. Martin.  

:مقاالت( ب        

- The Importance of Solubility for New Drug Molecules Anamaria-Roxana Coltescu 

and Monica Butnariu and Ioan Sarac; Biomedical & Pharmacology Journal, June 

2020. Vol. 13(2), p. 577-583. 

https://www.amazon.com/Alfred-N-Martin/e/B001H6ETA8/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/Problem-Solving-Physical-Alfred-Martin/dp/0812116429
https://www.amazon.com/Problem-Solving-Physical-Alfred-Martin/dp/0812116429
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- Drug Solubility: Importance and Enhancement Techniques; Ketan T. 

Savjani, Anuradha K. Gajjar,  and Jignasa K. Savjani; ISRN Pharm. Published online 

2012 Jul 5. doi: 10.5402/2012/195727. 

 

 :شتریب مطالعه یبرا منابع( ج      

- Physicochemical Principles of Pharmacy; Florence, Alexander T; Attwood, David 

- Aulton's Pharmaceutics: The Design and Manufacture of Medicines; Kevin M.G. 

Taylor, Michael E. Aulton. 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Savjani%20KT%5BAuthor%5D
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Savjani%20KT%5BAuthor%5D
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Gajjar%20AK%5BAuthor%5D
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Savjani%20JK%5BAuthor%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3399483/
https://doi.org/10.5402%2F2012%2F195727

