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 ؟چیست دارویی سوسپانسون یک فرموالسیون در کلرید بنزآلکونیوم نقش .1

 Ph کننده د( تنظیم میکروبی ج( محافظ  دهنده ب( قوام اکسیدان الف( آنتی

 ؟چیست خوراکی های سوسپانسیون فرموالسیون در آلژینات سدیم کاربرد .2

 د( ترکننده  کننده ج( شیرین  دهنده ب( طعم  کننده الف( سوسپانسیون

  ؟دارند مخاط و پوست سطح در را کنندگی تحریک بیشترین زیر های سورفکتنت از یک کدام .3

 یونی د( غیر  ج( آمفوتر  کاتیونی ب(   الف( آنیونی

  3  ؟است پذیر برگشت امولسیون های ناپایداری از یک کدام .4

 Cake formationد(  Flocculationج(  Coalescenceب(   Cremingالف( 

 ؟است همراه حساسیت بروز خطر با، موضعی فرآورده یک فرموالسیون در زیر مواد از کدامیک وجود .5

 گلیکول اتیلن د( پلی  ج( پارافین  لینب( واز  الف( النولین

  ؟دارد خوراکی کاربرد زیر دارویی اشکال از یک کدام .6

 د( الگزیر  ج( کولودیون  ب( لینیمان  الف( لوسیون

  ؟دارد مقعدی کاربرد زیر دارویی اشکال از یک کدام .7

 د( تنقیه  ج( لوسیون  ب( اسپریت  الف( تنتور

  ؟چیست دارویی های ردهفرآو فرموالسیون در آسپارتام نقش .8

 یونی غیر د( سورفکتنت  حالل ج( کمک کننده ب( شیرین  دهنده الف( رنگ

 ؟دارد خوراکی قرص فرموالسیون در نقشی چه، نشاسته گلیکوالت سدیم .9

 دهنده د( طعم  ج( چسباننده کننده ب( متالشی  الف( پرکننده

  ؟تچیس تراکمی های قرص فرموالسیون در استئارات منیزیم نقش .11

 د( لوبریکانت  ج( چسباننده دهنده ب( روکش دهنده الف( حجم

  ؟شود می توصیه جویدنی های قرص در پرکننده عنوان به زیر عوامل از یک کدام .11

 کلوئیدی اکسید دی د( سیلیکون ج( مانیتول تالک ب( پودر گزانتان الف( صمغ

  ؟باشد می تراکمی های قرص مشکالت از زیر موارد از یک کدام .12

 Cappingد(   Percolationج(  Bleedingب(  Coalescenceلف( ا

 می استفاده نرم ژالتینی های کپسول فرموالسیون در سایزر پالستی عنوان به زیر مواد از یک کدام .13

  ؟شود

iranpuyesh.ir 952سواالت آزمون ارزشیابی داروسازی - دی 

سیوتیکسفارما

Mahdi
Line

Mahdi
Rectangle

Mahdi
Rectangle


	فهرست
	فارماسیوتیکس
	فارماکوگنوزی
	بیوتکنولوژی و بالینی
	شیمی دارویی
	داروشناسی و سم شناسی
	پاسخنامه

