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قبل از اینکه به اختصارات شکل دارویی در نسخه ها بپردازیم الزم هست در ابتدا با انواع 
شکل دارویی به طور مختصر آشنا بشید و بعد از آن شکل نوشتاری آن ها و همچنین شکل 

 نوشتاری در نسخه را یاد بگیریم.

را از شکل  اول این را بگویم که ممکن است کتاب های مختلف دسته بندی های مختلفی
دارویی داروها معرفی کرده باشند. مثال ممکن است داروها را به جامدات ، نیمه جامدات و 

روش دیگر یاد گیری انواع شکل های دارویی تعریف هر شکل  مایعات دسته بندی کرده باشند.
دارویی و مشخص کردن انواع آن و نحوه استفاده از آن هست. به عنوان مثال ما کپسول ها 

در دسته داروهای خوراکی طبقه بندی می کنیم در صورتی که کپسول نرمی هم هستند که  رو
به صورت واژینال هم قابل استفاده هستند. یا اینکه کپسول های هستند که به صورت 

 استنشاقی مورد استفاده قرار می گیرند برای دارو رسانی به ریه ها.

یم به گونه ای هست که خیلی راحت به ذهن اما دسته بندی که ما توی این فایل آورده ا 
 سپرده می شود چون بر اساس نحوه مصرف داروها است.

 در واقع ما داروها را به دو دسته بندی کلی تقسیم بندی می کنیم:

 داروهای خوراکی (1
 داروهای غیر خوراکی (2

های و بعد از اون شروع می کنیم زیر گروه هر کدام از این دو دسته کلی را مشخص و شکل 
 دارویی مربوط به هر زیر گروه را بیان می کنیم.

راه خوراکی شامل قرص ، کپسول ، شربت و ... می شود. البته خود قرص هم باز شامل انواع 
قرص می شود مثل قرص زیر زبانی ، قرص جویدنی ، قرص بازشونده در دهان و ... که قصد 

کتابی را در زمینه آشنایی با شکل های  ما توضیح راجب انواع آن ها نیست و انشاهلل فایل یا
 مختلف دارویی و تعریف و تفاوت آن ها تهیه خواهیم کرد.

شکل های داروهای غیر خوراکی خود شامل شامل زیرگروه هایی مثل داروهای تزریقی ، 
داروهای چشمی ، داروهای پوستی و ... می شود که باز هر یک شامل شکل های دارویی 

 مختلف هستند.

راین هدف این فایل آموزشی مروری بر دسته بندی داروها بر اساس آنچه که در باال گفته بناب
شد می باشد و در مرحله بعد با فرم نوشتاری رایج هر شکل دارویی در نسخه ها آشنا می 

 شویم.

موجود در بازار دارویی بیشتر از چیزی است که توی این فایل به قطعا تعداد اشکال دارویی 
 ته شده اما به دو دلیل از آوردن و پرداختن به همه اشکال دارویی خودداری شده:آن پرداخ



باعث وسیع شدن مطلب و کاهش یادگیری می شود و مطلب را از حوصله مطالعه  (1
 و یادگیری خارج می کند.

واقعا نیاز به دانستن همه شکل های دارویی در ابتدای کار نیست و می توان گفت  (2
درصد مواردی هست که شما توی  99ن پرداخته می شود شامل آن چه در ادامه به آ

 نسخه ها با آن ها سروکار دارید.

در صفحه بعد دسته بندی کلی و شکل های دارویی هر دسته را می توانید مشاهده کنید. این 
دسته بندی باعث می شود یک دید کلی و راحتی را نسبت به شکل های مختلف داروها 

 داشته باشید.

شکل نوشتاری داخل   جداول فرم نوشتاری شکل دارو در نسخه ها آورده شده است. بعد از
نسخه ها برگرفته شده از شکل نوشتاری اصلی آن شکل دارویی می باشد. گاهی هم به صورت 

 مخفف چند حرف اول در نسخه نوشته می شود.

با اختصارات  بعد از آشنایی با شکل نوشتاری داروهای و شکل نوشتاری آن ها در نسخه ،
دستورهای دارویی و اعداد رومی آشنا می شوید. نوشتن اعداد رومی قوانین و مقررات خاص 
خود را دارد که البته نیازی به یادگیری آن ها نیست. فقط کافیست آنچه در این کتاب آورده 

 شده را به خوبی بلد باشید و همین برای نسخه خوانی کفایت خواهد کرد.

 



 

 انواع شکل های دارویی

 خوراکی

 غیر خوراکی

کپسول قرص

 

خوراکی سوسپانسیون محلول خوراکی شربت  پرل 

 داروهای تزریقی

 داروهای پوستی

 داروهای چشمی

 داروهای تنفسی

 داروهای رکتال

 داروهای واژینال

 داروهای گوشی

 داروهای بینی

 پن )خودکار( سرم ویال آمپول

 چسب محلول لوسیون ژل پماد کرم

 پماد قطره

 دیسک توربوهالر اسپری دهانی
 

 پماد مقعدی انما شیاف مقعدی

 پماد ، کرم و ژل واژینال قرص واژینال شیاف واژینال

 قطره

 اسپری بینی قطره

 الگزیر

 قطره خوراکی

 کپسول استنشاقی 



 

 شکل های دارویی خوراکی
 شکل رایج نوشتاری در نسخه نام انگلیسی نام فارسی

 Tablet Tab قرص
 Capsule Cap کپسول
 Syrup Syr Or Syrup شربت
 Elixir Elixir الگزیر

 Oral Solution Sol Or Solution محلول خوراکی
 Oral Suspension Susp سوسپانسیون خوراکی

 Pearl Pearl پرل
 Comprime Comp قرص )به زبان فرانسوی(

 Oral Drop Drop قطره خوراکی
 Powder Powder - Sachet پودر خوراکی

 Granules Granul - Sachet گرانول خوراکی
 

 شکل های دارویی تزریقی
 شکل رایج نوشتاری در نسخه نام انگلیسی نام فارسی

 Ampule Amp آمپول
 Vial Vial ویال
 Serum Serum – Baxter سرم

 Pen Pen خودکار تزریقی
 

 شکل های دارویی پوستی
 شکل رایج نوشتاری در نسخه نام انگلیسی نام فارسی

 Topical Cream Topical Cream Or Cream کرم موضعی
 Topical Ointment Topical Oint or Oint پماد موضعی
 Pomade Pomad پماد موضعی

 Gel Gel or Jel ژل موضعی
 Topical Lotion Topical Lot لوسیون موضعی
 Topical Solution Topical Sol محلول موضعی

 

 

 

 



 چشمیشکل های دارویی 
 شکل رایج نوشتاری در نسخه نام انگلیسی نام فارسی
 Eye Drop – Ophtalmic Drop Eye Drop Or Opht Drop قطره چشمی
  Eye Ointment پماد چشمی

Ophtalmic Ointment 
Eye Oint Or Opht Oint 

 

 شکل های دارویی تنفسی
 شکل رایج نوشتاری در نسخه نام انگلیسی نام فارسی

 Oral Spray - Inhaler Oral Spray Or Inhal اسپری استنشاقی
 Turbohaler Turbohaler توربوهالر

 Accuhaler - Diskus Disk دیسک استنشاقی )آکوهالر(
 

 رکتال )مقعدی( شکل های دارویی
 شکل رایج نوشتاری در نسخه نام انگلیسی نام فارسی

 Rectal Suppository Supp شیاف مقدی
 Rectal Ointment Oint Or Rectal Oint پماد مقعدی

 Enema Enema انما
 

 شکل های دارویی واژینال
 شکل رایج نوشتاری در نسخه نام انگلیسی نام فارسی

 Vaginal Suppository Vag Supp شیاف واژینال
 Vaginal Tablet Vag Tab قرص واژینال

 Vaginal Cream Vag Cream کرم واژینال
 Vaginal Gel Vag Gel ژل واژینال

 

 شکل های دارویی گوشی
 شکل رایج نوشتاری در نسخه نام انگلیسی نام فارسی

 Otic Drop قطره گوشی
Ear Drop 

Otic Drop 
Ear Drop 

 

 شکل های دارویی بینی
 شکل رایج نوشتاری در نسخه نام انگلیسی نام فارسی

 Nasal Drop Nasal Drop قطره بینی
 Nasal Spray Nasal Spray اسپری بینی

 



 

 

 جدول اختصارات نسخه نویسی و اعداد رومی پر کاربرد در نسخه

a.a از هر کدام n or noct. در شب 
a.c قبل از غذا noc شب 
ad تا n.m شبانه روزی 
a.m قبل از ظهر NPO هیچ چیز خورده نشود 
ASAP  زودترهر چه  O.D هر روز 
a.u هر گوش o.m هر صبح 
Aq.(aqua) آب o.n هر شب 
b دوبار p.c بعد غذا 
b.d دوبار در روز P.m بعد از ظهر 
b.i.d دوبار در روز Po از راه خوراکی 
cont ادامه دهید prn (PRN) در صورت نیاز 
d یک روز q هر 
Dest. مقطر q?h هر ؟ ساعت 
dil. رقیق q.d (Q.D) هر روز 
disp توزیع کردن q.i.d چهار بار در روز 
Dx تشخیص q.a.d یک روز درمیان 
emp طبق دستور q.o.d یک روز در میان 
et و q.h هر ساعت 
Ex.aq. در آب q.s به مقدار کافی 
Fort قوی q.s.p به اندازه کافی 
For Inj. تزریق جهت  Rx نسخه / مصرف کند 
gtt یک قطره s.s نصف 
h ساعت s.o.s در صورت لزوم 
h.s (q.h.s) به هنگام خواب Stat. سریعا 
ic وسط غذا SL زیر زبانی 
i.m (IM) عضالنی S.C (SC) )زیرجلدی )زیر پوستی 
i.v (IV) وریدی t.s.p قاشق چایخوری 
m در صبح t.d.s سه بار در روز 
m.d (mdu) طبق توصیه t.i.d سه بار در روز 
m.dict  دستورطبق    

 



 

 

 

 اعداد رومی پر کاربرد در نسخه

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XX 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 

 

XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXX 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 
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