




Pharmaceutics 1

دومبخش 



DRUG STANDARDSاستانداردهای دارویی

نتضمیمنظوربهیکسان،استانداردهایتدوینضرورتدارویی،هایفراوردهوداروهاتنوع

.ساختمطرحراداروییهایفراوردهکیفیت

هامنوگرافازایمجموعهلذا(monographs)قبیلاینحاویرفرنسهایکتابو

داروییمحصوالتوداروییموادتولیداندرکاراندستتوسطتاشدتدویناستانداردها،

.شوداستفاده

امنبهاستانداردها،اینحاویهایکتابیاهامونوگرافاینازیافتهسازمانیمجموعه

.شودمینامیده(formularies)هافرمولرییا(pharmacopeias)هافارماکوپه
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Back cover of the Chinese Pharmacopoeia 

(first edition; published in 1930)
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PHARMACOPEIAفارماکوپه 

یونانیجزءدوازفارماکوپهاصطالحpharmakonودارومعنیبهpoi-ساختن،معنیبه
:باشدمیزیرمواردبرمشتملکهاستشدهتشکیلاسم،پسوندیعنیia-و
ساخت،فرموالسیونیادستورالعمل
داروها،تولیدبرایالزماستاندارهای
اولیه،موادوداروهانگهداریچگونگی
شیمیایی،وفیزیکیروش هایبهجانبیموادواولیهموادآنالیز
غذایی،وداروسازیصنایعدراستفادهمورداستانداردهای

جانبیعوارضومصرفموارددارویی،اطالعات.
کتابدربوعلی.استسیناابوعلیقانونکتاب،دنیافارماکوپهاولینکهاستشدهعنوان

.استکردهارائهراگیاهیداروهایازبرخیساختروشخود،
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PHARMACOPEIAفارماکوپه 

شهردردارویی،محلیکتابیکدر1580سالدرباراولینبرایفارماکوپهاصطالح

.شدبردهکاربهایتالیا(Bergamo)برگامو

ی،دارویهایانجمنتوسطخاصیفارماکوپهاروپایی،کشوریکیاایالتشهر،هردرابتدادر

.شدمیمنتشر

یافتضرورت،ملیداروییهایاستانداردازدستییکیمجموعهتدوینزمان،گذشتبا.

درکهداشتندرسمیتفارماکوپهسه1864سالتاادینبورو،ودوبلینلندن،شهرسهدر:مثال

Britishانگلستانفارماکوپهسال،این Pharmacopoeia (BP)،شدهاآنجایگزین.
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PHARMACOPEIAفارماکوپه 

وپزشکییاداروسازی(جامعهیا)نظام(2)دولت،(1)سرپرستیونظارتتحتهافارماکوپه
.گرددمیمنتشرکشوری،هردرمرتبطنهادهای(3)
هافارماکوپهانتشاراصلیاهداف:
1-کشوردرمصرفموردداروییموادسازییکسان.
2-داروهاخلوصنظرازدارویینظمبرقراری.
3-کشوردراستفادهموردداروهایدوزاژبرایهماهنگهایروشایجاد.
4-اشکالوداروهاانواعتولیدبرایاستاندارد،ویکسانهایروشازداروسازانپیروی

.دارویی
5-داروهانگهداریروش.

6-وهارفمعازاستفادهبامیکروبیوبیولوژیکیشیمیایی،فیزیکی،کنترلآزمایشات
.معیناستانداردهای

8



فارماکوپه های مهم دنیا

1- فارماکوپه امریکا یاUSP (ww.usp.org)

استآمریکاداروسازیرسمیفارماکوپهکتاباین.
شدچاپدارویی،ترکیب217حاویوصفحه272در1820سالدرآننسخهاولین.

شدتدوینامریکاملیسطحدرداروییاستانداردهایآن،انتشاربا.
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USP(ww.usp.org)فارماکوپه امریکا یا -1

بودشدهتدوینپزشکانتوسطامریکا،فارماکوپهنخستین.

شددعوتچاپتجدیددرنیزنظرصاحبداروسازاناز1840سالدر.

جامعهنمایندهنفر2حداقلبایدآمریکا،فارماکوپهامناءهیئتانتخابیعضو7مجموعاز

عضونیزنفریکوداروسازیعلمیجامعهنمایندهدیگرنفر2پزشکی،علمی

public)عمومی member)باشد.

چاپاولینانتشارباUSP،تحولگیریچشمنحوبهپزشکی،وداروسازیعلموهنر

.یافت
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فارماکوپه های مهم دنیا

 عالوه برUSP  یا، امریکا دارای فرمولری ملیNational Formulary (NF) نیز
1888اولین چاپ آن در سال . که از طرف جامعه داروسازان  امریکا چاپ می شودمی باشد 

.بود

درگذشتهNF،هایمنوگرافشاملحاضرحالدرامابود،داروهاتهیهروشحاوی
.باشدمینیزداروسازی،درمصرفیغیرداروییهایافزودنیوهااکسیپیان

کتابدواینحاضرحالدرUSPوNFعنوانباوشدهادغامهمدرUSP–NF
.شودمیمنتشر
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Formulary
 از نظر تعریف پایه ای، فرمولری لیستی از داروها(medicines   )

.باشدمی 
 و ( ساخت)ترکیب برای روش کار یادستور یک فرمولی حاوی کلکسیونی از مرسوم، به طور ولی

.می باشد( شکل دارویی)تست داروها 
 استبه فارماکوپه فرمولری منبعی نزدیک.

بی،جانعوارضمثلاضافیبالینیاطالعاتحاویاستممکنآن،خاصفرمولرییکبهبسته
.باشدنیزدوزهاومصرفمنعموارد
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Formulary

هشدتاییداختصاصیداروهایکردنمشخص،داروییفرمولرییکاصلینقشامروزه

تجویز(3)یاخاص،سالمتسیستمیکدر(2)خاص،بیمارستانیک(1)درتجویزبرای

.باشدمیخاص،سالمتبیمهنظامیکدریاوخاصشرایطتحت

همکشور135ودارندراخودموقتیاملیاساسیداروهایلیستکشور،156حاضرحالدر

formulary)فرمولریراهنمایهایکتابیاو(guidelines)هارهنمود manuals

.باشندمیدارارا(
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شدتهیهامریکاملیاستانداردهایاولینآمریکا،فارماکوپهنخستینچاپبا.
چاپنخستینUSPازانداروسوپزشکانبرایتاشدمنتشرالتینوانگلیسیزباندوبه

.باشداستفادهقابلمختلف،کشورهای

شودمیچاپتجدیدسال5هرفارماکوپهاین.
متممیکسالهردر(supplement)متممبرایضمیمهیکماههردرو(

Addendum to supplement)شودمیچاپ.

THE UNITED STATES PHARMACOPEIA

AND THE NATIONAL FORMULARY
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THE UNITED STATES PHARMACOPEIA

AND THE NATIONAL FORMULARY

،شدمیتهیهگیاهیخامموادازداروهاعموماابتدا.

صنعتیالبانقتکنولوژیکی،پیشرفتدرعظیمیوناگهانیتغییراتنوزدهم،قرندومنیمهدر

.افتاداتفاق،سنتزیآلیشیمیخصوصبهپایه،علومپیشرفتنیزو

نموداثباتدارودرمانیدرراخودتاثیرداروها،ازبعضیسنتزباآلیشیمی.

هانآشیمیاییساختمانشناساییبهمنجرگیاهی،داروییموثرهموادازبعضیجداسازی

.شد
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THE UNITED STATES PHARMACOPEIA

AND THE NATIONAL FORMULARY

ضدباتترکیازگروهیسنتزبرایآغازیفنل،ازسالیسیلیکاسیدسنتز،1872سالدر

1899سالدرکهشد،ASA(Aspirin®)یااسیدسالیسیلیکاستیلجملهازدرد

.گردیدمعرفیپزشکیجامعهبهدارواین

عمومینامبااسیدباربیتوریکآورخوابمشتقاتشد،سنتزکهموادیدیگراز

barbituratesبود.

قرنبهورودآغازدرآلیشیمیشد،موجبدارویی،موادتولیددرشیمیدانشنقش

.دهداختصاصخودبهایویژهجایگاهبیستم،
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THE UNITED STATES PHARMACOPEIA

AND THE NATIONAL FORMULARY

بیماریترلکنیاتسکیننقشبیشترونداشتندمعالجنقشسنتزی،داروهایزماناینتا
.داشتندرا

سنتزبا1910سالدرarsphenamineدرمانبرایsyphilis،درمانیشیمیعصر
.شدآغاز
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THE UNITED STATES PHARMACOPEIA

AND THE NATIONAL FORMULARY

تردهپیچیوداروهاتعدادافزونروزافزایشموجبکاربردی،علوموپایهعلومهایپیشرفت
.شدهاآنماهیتشدن

درپیشرفتهاستانداردهایتدوینتحوالت،اینUSPتضمینباتاساختضروریرا
.گرددتامینکنندگانمصرفسالمتداروها،کیفیتوخلوص
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THE UNITED STATES PHARMACOPEIA

AND THE NATIONAL FORMULARY

 امریکا وقتی انجمن داروسازانAmerican  Pharmacists Association (APhA)

.منتشر شده بودUSPچاپ سوم شد، تاسیس 1852در سال 

محتوایUSPعنوانبهوبودشدهاثباتدرمانیاثرباداروهاییبهمحدودگذشتهاز

.بودمطرحپزشکیحرفهبرایدرمانیراهنمای

سختگیریUSPیپزشکحرفهدرکههاییفرموالسیونوداروهاازبسیاریکهشدموجب

.نکنندپیداUSPاولیههایچاپبهورودامکانبودند،قبولموردورایج
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THE UNITED STATES PHARMACOPEIA

AND THE NATIONAL FORMULARY

گیریسختبهاعتراضدرآمرزیکاداروسازانازبرخیUSPبرایخود،انجمناهدافراستایدرو

وداروهابرای(formulary)فرمولرییکتهیهبهاقدامها،فرمولوداروهاکردناستاندارد

.نمودندمصرف،پرهایفرمول

عنوانتحت1888سالدرکتابایننسخهاولینNational Formulary of Unofficial

PreparationsدرچاپبرایکهبودترکیباتیشاملوشدچاپUSPنشدهواقعقبولمورد

.بود
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THE UNITED STATES PHARMACOPEIA

AND THE NATIONAL FORMULARY

بهاعتراضدررا«رسمیغیرهایفراورده»عنوانUSPزمانآنتاکهزیرا.شدانتخاب

USPود،بشدهذکرفارماکوپهدرآناستانداردهایکهداروییموادبرایرا«رسمی»اصطالح

.بردمیکاربه

فرمولریبه1906ژوئندررسمیغیرهایفراوردهملیفرمولریعنوانین

National)ملی Formulary -NF)یافتتغییر.

آمریکاوقتجمهوررئیسمذکورتاریخدر(Theodore Roosevelt)

Food)دارووغذافدرالقانوناولین and Drug Act)نمودامضاءامریکادررا.
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THE UNITED STATES PHARMACOPEIA

AND THE NATIONAL FORMULARY

هایکتاب(دارووغذافدرالقانون)قانوناینبراساسUSPوNF،عنوانبهدوهر
.شدندتاییدپزشکیوداروییموادبرایقانونیاستانداردهای

عباراتهرگاهقانوناینطبقUSPیاNFبهیارود،کاربهداروییهایبرچسبرویبر
یزیکیفوشیمیاییاستانداردهایبابایدفراوردهآنشود،استفادههاآنازضمنیطور
.باشدداشتهمطابقت،رفرنسآنمنوگرافدرشدهذکر
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THE UNITED STATES PHARMACOPEIA

AND THE NATIONAL FORMULARY

اولهایچاپNFروشوداروییهایفرآوردهوداروهاهاینامسازییکسانبا
نوانعبهبیشترگردید،مینسخهپزشکانتوسطکه،مصرفپرهایفراوردهساخت
.بودمطرحداروسازانبرایمنبعی

فارماکوپه1940سالازقبلتاNF(مانندUSP)چاپتجدیدسالدههر
هایمتمموگردیدمنتشرسال5هرجدیدتر،هایچاپتاریخ،آنازپسولیشد،می

(supplements)گردیدچاپایدورهصورتبهنیاز،مواقعدرنیزآن.
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THE UNITED STATES PHARMACOPEIA

AND THE NATIONAL FORMULARY

امریکافارماکوپهکنوانسیونشرکت1975سالدر

(United States Pharmacopeial convention, Inc.)فارماکوپهNFرا
ملیدانشنامهیکونمودیکیرا(compendia)دانشنامهدواینوکردخریداری

(single national compendium)کردعرضهرا.

شامل1980سالجوالیاولدرمجموعه،اینچاپاولینNFХV

.یافترسمیتUSPХХو
بخشدرداروییموثرهموادبارهدرهامنوگرافتمامUSPتمامو

.شدآوردهNFبخشدردارویی،هایفرموالسیونبارهدرهامنوگراف
درUSP 25- NF هبچاپشمارهدادننشانبرایباراولینبرای،20

.شداستفادهانگلیساعدادازیونانیاعدادجای
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THE UNITED STATES PHARMACOPEIA

AND THE NATIONAL FORMULARY

انتشار2002سالازUSP-NFچاپباUSP25-NF .شدسالیانه20

چاپUSP31-NF وآنالیز220ازبیشوداروییمنوگراف4260حدودحاوی26

.گردیدمنتشرCD-ROMوکتابیچاپصورتدوهربهکهبود،عمومیتست

استانداردهایUSPوNFسالمتهایمراقبتصنایعتمامتوسط(health care

industry)گرددمیاجرا.
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NFوUSPمونوگراف های 

USP AND NF MONOGRAPHS

USPوNFداروییموادبرایرااستانداردهایی(substances)،فارماسیوتیکیاجزاء

(pharmaceutical ingredients)داروییاشکالو(formsdosage)دررایج

.باشدمیخودنوعدربهترینکهکردهفراهمداروسازی،وپزشکی

فارماسیوتیکیاجزاءوداروهاسنجشوتستبرایراهاییروشهمچنیندانشنامهاین،

.استکردهارائهشده،ذکراستانداردهایباهاآنتطابقدادننشانجهت

استقانونیسندیکدانشنامهاینها،دستورالعملاینبهعملهدفبا.

شفافیتازباالییدرجهازبایدآنعبارتهر(clarity)وضوحو(specificity)برخوردار

.باشد
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NFوUSPمونوگراف های 

USP AND NF MONOGRAPHS

درUSPوNFداروییهایفراوردهازبسیاری(pharmaceutical products)
combinations)موثرهمادهچندازمتشکلهایفراوردهبخصوصبازار،درموجود of

therapeutic ingredients,)،توصیفداروییاشکالیافرموالسیونهایمونوگرافدر
.استنشده

ن،آهایمتممدرمجموعه،اینهایمونوگرافدرتنهاییبهترکیبات،اینانفرادیاجزاءولی
Food)امریکادارویوغذاسازمانتائیدموردداروییکاربردهایدریا and Drug

Administration-FDA)استشدهآورده.
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THE UNITED STATES PHARMACOPEIA

AND THE NATIONAL FORMULARY

سیلینآموکسی:مونوگرافیکازمثالی

رسمیعنوانمونوگراف،اولقسمتدر(official title)ژنریکنامیعنی(generic)غیرنامیا

.استشدهآورده(nonproprietary)تجاری

وتاییددمورشیمیاییاسامیملکولی،وزنبسته،فرمولساختمانی،یاگرافیکیفرمولسپس

CAS(Chemicalدرثبتشماره Abstracts Services)استشدهآورده.
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THE UNITED STATES PHARMACOPEIA

AND THE NATIONAL FORMULARY

دهدهننشانکهاحتیاطیتوضیحاتشیمیایی،خلوصبارهدرتوضیحاتیمونوگراف،ادامهدر
storage)دارونگهداریشرایطبارهدرتوضیحاتیاست،داروییمادهسمیت

recommendations)،واثباتبرایسنجشهایمتدوشیمیایی،فیزیکیهایتست
.استشدهارائهشیمیاییمادهشناسایی

مادهدارویی،مادههمانمختصکهاستشدهارائههایاستانداردازایمجموعهمونوگرافهردر
و(potency)اثرقدرت،(purity)خلوصهاآنانجامباتااست،داروییشکلیافارماسیوتیکی

.شودتضمینآن(quality)کیفیت
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THE UNITED STATES PHARMACOPEIA

AND THE NATIONAL FORMULARY

وبهداشتی-آرایشیمحصوالتبرایاستانداردهاییداروها،برعالوهامریکا،فارماکوپهدر
.استشدهارائهنیزغذاییهایمکمل

توسطکهداروهایی%90ازبیشFDAامریکافارماکوپهدر(هاآنتمامنه)استشدهتایید
.استآمده

تمامانجامونیازموردهایتستانجامازپسفارماکوپهدرداروثبتکهاستآنعلت
.گیردمیصورتمربوطه،مراحل
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THE UNITED STATES PHARMACOPEIA

AND THE NATIONAL FORMULARY

برعالوهامریکادر،USP-NFنامبهدیگریفارماکوپهHPUSکهشود،میمنتشرنیز
.استزیرکلماتمخفف

Homeopathic Pharmacopeia of the United States

هاهومیوپاتیستوداروسازانتوسطفارماکوپهاین(homeopathists)موسساتیو
استفادههستند،(homeopathic)هومیوپاتیکداروهایکیفیتکنترلمسئولکهقانونی

.شودمی
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THE UNITED STATES PHARMACOPEIA

AND THE NATIONAL FORMULARY

هومیوپاتیاصطالح(homeopathy)هانمانساموئلتوسط(1843-1755)اولبار
(Samuel Hahnemann)یونانیکلماتازآلمانیپزشکhomoiosشبیهمعنایبه
(similar)وpathosشدمشتقبیماریمعنایبه.

فرددرکهدارویییعنی.کندمیدرمانرامشابهمشابه،کهاستعقیدهبراینهومیوپاتی
.ایدنمدرمانبیمارفرددرراعالئمهمانتواندمیکند،میایجادرابیمارییکعالئمسالم،
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فارماکوپه های دیگر
OTHER PHARMACOPEIAS

هومیوپاتیکهاینگرش(Homeopathic):

1-دارواثراتکردنپیداجهتسالم،افرادرویبرداروآزمودن(drug’s effects)سپسو

.بیمارافراددربیماریعالئمهمانعلیهآنکاربردچگونگیکردنمشخص

2-داروهاجزئیدوزهایازاستفاده(minute doses)1“صورتبهکه×” (a 1:10

dilution)2“و×” (a 1:100 dilution)شودمیبیانغیرهو.

3-زمانیکدردارویکازبیشنکردنتجویز.

4-عالمتیکفقطنهوجایکبیمارعالئممجموعهتمامدرمان.
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فارماکوپه های دیگر
OTHER PHARMACOPEIAS

فارماکوپهHPUSهومیوپاتیحرفهداروهایکهداروسازانیبرای(practice of

homeopathy)باشدمیاساسیکنند،میتهیهرا.
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فارماکوپه های مهم دنیا

2-انگلیسفارماکوپهBP(www.pharmacopeia.org.uk )

نتشرموتدوینپزشکی،دانشجوییکتوصیهاثردرفارماکوپهاین،1864سالدرباراولین
.گردید

شودمیمنتشرساالنهانگلیسفارماکوپه.

41



Edition: First Edition; Published Date: 1864, 
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(BP)فارماكوپه انگلیس

میسانگلیداروییموادبرایکیفیت،استانداردهایازایمجموعهانگلیس،فارماکوپه

.شودمیچاپسالیانهباشدکه

شاتآزمایوساختتوسعه،تحقیق،امردرکههاییسازمانیاافرادتوسطاستانداردهااین

.شودمیاستفادهکنند،میفعالیتدارویی

هایفرآوردهوهااکسیپیان،داروییموثرهموادبرایاجباریاستانداردهایحاوی

.باشدمیشدهفرموله
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(BP)فارماكوپه انگلیس

هامونوگرافوعمومینکاتسرییکدارایهمچنین(monographs)باشدمینیز.

را نیز دارد... روش های اندازه گیری، واکنش گرها وپیوست هایی نظیر  .

 طیف های استانداردIRمواد دارویی را ارائه کرده است  .
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(BP)فارماکوپه انگلیس

BP بصورت کتاب وCDمنتشرمی شود.

 دسترسیonlineنیز امکان پذیر است.

فارماکوپهمحتویاتBPباUSPداردشباهتمطالبفهرستلحاظاز.

باهاتفاوتUSP:

استشدهارائهتریارزانآزمایشهایروش.

باشدمیداروییموادقرمزمادونطیفدارای.

استکردهبیانرادرمانیاثروداروییاطالعاتدارویی،هایفرآورده.
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BPفارماکوپه انگلیس -2

نامبهایفارماکوپهانگلیسداروسازانجامعهBritish Pharmaceutical Codex

(B.P.C)شدمنتشر1907سالدرآننسخهاولینکهکندمیمنتشر.

B.P.Cفراوردهمرتبط،هایفراوردهوایمنولوژیکیداروهایها،آنکمکیموادوداروهاشامل
.بودزدنبخیهلوازموانسانخونیهای
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فارماکوپه های مهم دنیا

3- اروپافارما کوپه(EP) European Pharmacopeia

(www.pheur.org)
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فارماکوپه های مهم دنیا

4-ایرانفارماکوپه.

استشدهاقتباسامریکافارماکوپهازبیشتر.

استفادهسانگلیفارماکوپهازبعدوامریکافارماکوپهازبیشترایرانداروسازیهایشرکتدر

.شودمی

تحتمادرهایشرکتاختصاصیاستاندارهایازداروسازیهایشرکتازبعضیچندهر

.کنندمیاستفادههملیسانس،
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فارماکوپه های مهم دنیا

5-جهانیبهداشتسازمانفارماکوپه(IP)International Pharmacopoeiaاولین

.شدمنتشرمیالدی1951سالدرآنچاپ

جهانیبهداشتسازمانتوسطفارماکوپهاین(WHO)،بامتحد،مللسازمانبهوابسته

.شودمیمنتشراسپانیولیوفرانسویانگلیسی،هایزبانبهعضو،کشورهایهمکاری

فارماکوپهIPبرودخفارماکوپهاصالحبرایعضوکشورهایتوسطفقطونداردقانونیاختیارات

.شودمیشناختهرسمیتبهالمللی،بینشدهپذیرفتهاستانداردهایاساس

فیزیکی،خصوصیات،دومجلددروداردداروهاتجزیههایروشبهاختصاصآناولجلد

.استشدهبحثداروهادرمانیوشیمیایی
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جهانیفارماکوپه سازمان بهداشت 
(IP )International Pharmacopoeia
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فارماکوپه های مهم دنیا

6-فرانسهفارماکوپهCodex Medicamentarius

گردیدمنتشر1818سالدرباراولین.

گردیدترجمهفرانسهزبانبهبعداوبودالتینزبانبهابتدا.

دارویی،اشکالآندرکهداردوجودنیزملیفرمولریفارماکوپه،برعالوهفرانسهدر

بارابطهدردرمانینظرازداروهابندیدستهومصرفمقادیرها،آندوزاژوتشخیص

.استشدهدرجفرانسه،فارماکوپه

56



Codex Medicamentariusفارماکوپه فرانسه  -6
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فارماکوپه های مهم دنیا

7-منتشریزنکشورهاازدیگربعضیوروسیهنروژ،مکزیک،ژاپن،هندوستان،،ایتالیافارماکوپه
.استشده

درکهتیملیچندهایکمپانینیزوخودقانونیقلمرودراروپافارماکوپهوکشورهااینفارماکوپه
.شودمیاستفادهکنند،میاقدامداروییمحصوالتفروشوتولیدبهالمللیبینسطح
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فارماکوپه های مهم دنیا

ندکنمیاستفادهدیگرهایکشورفارماکوپهازمعموالملی،فارماکوپهفاقدکشورهای.

فارماکوپهازکانادامثالUSP-NFکندمیاستفاده.

لدخیموضوعایندرمشترکفرهنگوزبانهمسایگی،دارویی،محصوالتوداروهاشباهت
.هستند
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کتب معتبر داروسازی و منابع علمی

داروسازیجملهازداروسازیمختلفهایزمینهدرمتعددیهایرفرانسومعتبرهایکتاب

شیمیتوکسیکولوژی،وفارماکولوژیفارماکوکینتیک،وبیوفارماسیفارماسیفیزیکالصنعتی،

.استگردیدهمنتشر...وفارماکوگنوزیدارویی،اطالعاتدارویی،

شودمیاستفادههاداروخانهودرمانیتحقیقاتی،دانشگاهی،مراکزدرهاکتاباین.

61



کتب معتبر داروسازی و منابع علمی

 Remington:

The Science and Practice of Pharmacy.

22th ed. 2012.

Remingtonآمریکانوزدهمقرنداروساز.
 سال تجدید 5این کتاب اطالعات پایه ای جامع و مفیدی در مورد علوم داروسازی داشته و هر

.چاپ می شود

شدمنتشر(قبلسال116)1889سالدرآننسخهاولین.

کتابازEncyclopedia of Pharmaceutical Technologyحدودیتاواستترخالصه
.باشدمیشبیههاآنمطالب
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Remington

کتابمختلففصول:
1-داروسازوظایفداروسازی،تاریخچهجملهازداروسازیمختلفهایزمینهدراطالعاتی

....وداروسازیکتبمورددرراهنماییصنعت،وداروخانهدر
2-وذراتهایپدیدهترمودینامیک،ها،کمپلکس،کامپیوتریعلوممورددراطالعاتی

.رئولوژیوکلوئیدیهایمحلولپراکنده،هایسیستموکلوئیدیپخش

هایآزمایشپزشکی،وداروسازیدرهارادیوایزوتوپ،داروییشیمیبارهدرفصولی-3
اختسروشوداروییمحصوالتبیولوژیکی،هایفراوردهپزشکی،وداروییمواد،ایتجزیه

.جهانداروییهایشرکتنامازفهرستیوعملیداروسازیها،آن
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کتب معتبر داروسازی و منابع علمی

 Encyclopedia of Pharmaceutical Technology
Editors: James Swarbrick. 4th ed. 2013.

شدمنتشرصفحه5536در2007سالدر،جلد6درکتاباینسومچاپ.
کندمیارائهداروسازیمختلفعلومدرراایپایهاطالعات.
مصرفدارویی،اشکالوداروهاسازیتجاریساخت،تحقیق،بارهدرفشردهمروریکتاباین

.کندمیارائه...وداروانتقالهایسامانهآوری،عملهایتکنیکداروها،
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کتب معتبر داروسازی و منابع علمی

 Ansel׳s Pharmaceutical Dosage Forms and 
Drug Delivery Systems 11th Ed. 2017.

 Alton׳s Pharmaceutics .5th ed. 2018.
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کتب معتبر داروسازی و منابع علمی

 Applied Biopharmaceutics and Pharmacokinetics .

Leon Shargel, Susanna Wu-Pong, Andrew B.C. Yu. 7th ed. 

2016.
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کتب معتبر داروسازی و منابع علمی

 Martin's physical pharmacy and pharmaceutical sciences:

physical chemical and biopharmaceutical principles in the 
pharmaceutical sciences. 7th ed. 2017.
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کتب معتبر داروسازی و منابع علمی

 Physicochemical Principles of pharmacy.

Alexander T Florence, David Attwood.

6th ed. 2017.

کال مارتین این کتاب در زمینه فیزیکال فارماسی، کاربردی تر از کتاب فیزی
.است
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کتب معتبر داروسازی و منابع علمی

 Wilson and Giswold's Textbook of Organic 

Medicinal and Pharmaceutical Chemistry,

12th Ed. 2011.

 Goodman and Gilman's.

The Pharmacological Basis of Therapeutics,

13th Ed. 2018.

 Basic & Clinical Pharmacology, 

Bertram Katzung, Anthony Trevor. 14th ed. 2017.
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کتب معتبر داروسازی و منابع علمی

 The Merck Index.

کمپانیتوسط1889سالدرباراولینکتاباینMerckشدچاپآلمان.

باشدمیداروییوشیمیاییمادههزارچندینحاوی.

یکرعناصصددرشیمیایی،فرمولوساختمان)شیمیاییفیزیکی،خواصمترادف،هاینام

موجطولجوش،وذوبنقطهدانسیته،ملکولی،وزندارویی،مادهظاهریشکلترکیب،

هاینامداروها،گستردهفرمول،CASشدهثبتعدددارویی،دسته،(...وUVجذب

.استشدهارائهداروهاتجاریوژنریک

اندازههایروشکروماتوگرافی،ها،آنتهیهروشونیازموردبافرهایضمائمبخشدر

.استشدهارائه...وذوبنقطهآمینه،اسیدهایمثلموادازبعضیگیری
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The Merck Index:
An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and 

Biologicals
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کتب معتبر داروسازی و منابع علمی

 Martindale:

The Complete Drug Reference, 39 th Ed. 2017 .

 منتشر شد1952آن در سال 23و چاپ 1883چاپ اول آن در سال.

آنمولفWilliam Martindaleباشدمی.

درمفیدیاطالعاتمنوگرافآندرواستشدهنوشتهمونوگرافیداروهربرایکتابایندر

یهاواکنشمختلف،هایفارماکوپهازنقلبهآن،شیمیاییوفیزیکیخواصباره

مصرفتداخالت،دارو،فارماکوکینتیکجانبی،عوارضمصرف،موارد،مواددیگرباشیمیایی

تجاریهاینام،مختلفکشورهایدردارویکتجاریهایناموحاملگیوشیردهیدر

.استشدهآوردهداروهادیگرباداروترکیبآنداروییهایشکل
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Martindale: The Complete Drug Reference

حاجب،داروهایداروها،رادیوها،واکسنداروسازی،کمکیموادوشیمیاییموادازبرخی
.استآمدهکتابایندرنیزهاکشحشرهوهاکنندهعفونیضد

ازمعتبرهایفارماکوپهاساسبرترکیبییداروهاازبعضیساختفرموالسیوناجزای
,USPجمله BP(ساختروشذکربدونغالبا)استنمودهارائهرا.
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کتب معتبر داروسازی و منابع علمی

 Drug fact and comparisons. 68 Edition.

داروهایبیشترواستداروییاطالعاتکتابموضوع
.استکردهبحثراامریکادرقبولمورد

جامعیتmartindaleنداردرا.
باشدمیداروییهایدستهاساسبرکتاب،هایفصل.

استشدهآوردهالفباحروفترتیببهداروهافصل،هردر.
مصرف،مواردفارماکوکینتیک،دارو،هرمونوگرافدر

بارداریوشیردهیوداریباردرمصرفجانبی،عوارض
.استشدهذکر...و
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Drug fact and comparisons. 68 Edition.

یامقایسهجداولوجوددارویی،اطالعاتهایکتابدیگربهنسبتآنتوجهقابلمزیت
...وفارماکوکینتیکیهایتفاوتعوارض،اساسبررادرمانیدستهیکهایداروکهاست

.استکردهمقایسه

استمفیدبسیارخاصبیماربرایپزشک،توسطدارویکانتخاببرایجداولاین.
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کتب معتبر داروسازی و منابع علمی

 AHFS Drug Information Essentials.

American Society of Health-System Pharmacists.

 Update – January 2017

کتاب اطالعات دارویی است.
نگاه آن کاربردی است.

79



در پناه حق باشید

80



81


