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 دانشکده داروسازی

 تخصصی دکتریدوره 

 )فارماکوگنوزی(
 درس:اطالعات 

  فارماکوگنوزی پیشرفته درس: عنوان

  333004 کد درس:

 واحد نظری 2 :1واحدو تعداد نوع 

 دکتر ادهمینام مسؤول درس: 

      ، دکتر ادهمیرسان: دکتر خانوی، دکتر دلنوازیمدمدرس/ 

 : زمانهم /نیازپیش

 1400-1401نیمسال اول  نیمسال تحصیلی:

 

 

 :درس مسؤول اطالعات

 استادیار رتبه علمی:

 دانشکده داروسازی محل کار:

 64121280 تلفن تماس:

 hr-adhami@tums.ac.ir الکترونیک:پست نشانی 

                                                           

 واحد عملی( 1واحد نظری،  2عملی به تفکیک تعداد واحدهای مصوب. )مثال:  -نظرینظری، عملی و یا مشتمل بر:  1
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 :درس یکل فیتوص

   و گیاهان محتوی آنها آشنایی با گروههای متابلیت های ثانویه، اثرات آنها

 

 :مندیتوان محورهای /یکل فاهدا

 :مندیتوانمحورهای هر زیر /یاختصاص اهداف

 آلکالویدها و ترکیبات فنلی با بشناسدها، ترپنگروهای اصلی  ریفراگ که رودیم انتظار درس نیا انیپا از پس

 

 :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

 :درس میتقو

 نام درس

 مسئول درس

کالس 

 آنالین

 جلسه مبحث عنوان نام استاد تاریخ ارائه سیتدر روش یادگیری  یهاتیفعال

 خود

 آزمون

اتاق 

بحث 

 )فروم(

محتوای  فیلم تکلیف

چند 

 رسانه ای

جزوه و 

فایل 

 متنی

 پادکست اسالید

     *  
 

 
 

 
 

دکتر  1/8/00

 دلنوازی
اسانس ها، 

 مونوترپن ها
1 
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دکتر  3/8/00    *     

 دلنوازی
اسانس ها، 

سزکوئی ترپن 

 ها

2 

دکتر  8/8/00    *     

 دلنوازی
سزکوئی ترپن 

و سزکوئی  ها

ترپن الکتون 

 ها

3 

دکتر  10/8/00    *     

 دلنوازی
 4 دی ترپن ها 

دکتر  15/8/00    *     

 دلنوازی
ترپنوئیدها  تری

، و استروئیدها

 ساپونین ها

5 

دکتر  17/8/00    *     

 دلنوازی
تری ترپنوئیدها 

، و استروئیدها

گلیکوزیدهای 

 قلبی

6 

دکتر  22/8/00    *     

 خانوی
کلیات 

 آلکالوئیدها
7 

دکتر  24/8/00    *     

 خانوی
آلکالوئیدهای 

گروه پیریدین، 

پیپریدین و 

 تروپان

8 

دکتر  29/8/00    *     

 خانوی
آلکالوئیدهای 

گروه 

 ایزوکینولین

9 

دکتر  1/9/00    *     

 خانوی
آلکالوئیدهای 

 گروه کینولین

 ایندولی  و

10 

دکتر  6/9/00    *     

 خانوی
آلکالوئیدهای 

گروه لوپینان، 

ن و یگزانت

 ایمیدازول

11 

دکتر  8/9/00    *     

 خانوی
آلکالوئید 

 آمیدها
12 
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دکتر  13/9/00    *     

 ادهمی
ترکیبات کلیات 

-فنول ،فنولی

ه و ساد های

 فنولیک اسیدها 

13 

دکتر  15/9/00    *     

 ادهمی
، هااستوفنون

، هاکومارین

ها ایزوکومارین

 هاکرومون و

14 

دکتر  20/9/00    *     

 ادهمی
، هانفتوکینون

 ها وگزانتون

 هاآنتراکینون

15 

دکتر  22/9/00    *     

 ادهمی
، ها استیلبن

ها و لیگنان

 تانن ها

16 

دکتر  27/9/00    *     

 ادهمی
 17 (1) فالونوئیدها

دکتر  29/9/00    *     

 ادهمی
 (2)فالونوئیدها 

آنتوسیانین و 

 ها

18 

دکتر  4/10/00    *     

 دلنوازی
 19 هارزین

دکتر  6/10/00    *     

 دلنوازی
نوتراسیوتیکال 

 ها
20 

دکتر  11/10/00    *     

 ادهمی
چربی ها و 

ی روغن ها

 (1طبیعی )

21 

دکتر  13/10/00    *     

 ادهمی
چربی ها و 

ی روغن ها

 (2طبیعی )

22 

دکتر  18/10/00    *     

 ادهمی
ارزشیابی 

داروهای 

 (1) گیاهی

23 

دکتر  20/10/00    *     

 ادهمی
ارزشیابی 

داروهای 

 (2) گیاهی

24 
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 توضیحات:

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

 وضیحات بیشتر در این قسمت درج گردد.تدر صورت نیاز به 

 

 

 

  دانشجو:  یابیارز روش

 

 نام درس

 . نمرهزمآ

 نام مسئول درس

فعالیت های 

 یادگیری

)تکالیف، 

فروم، 

 خودآزمون(

  کوئیز ترم میان پایان ترم پروژه
سامانه 

 آزمون

شفاهی 

 آنالین

سامانه  حضوری

 آزمون

شفاهی 

 آنالین

سامانه  حضوری

 آزمون

شفاهی 

 آنالین

 حضوری

سهم        20    

 نمره

زمان            

 برگزاری

نوع            

 برگزاری 

 توضیحات:

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

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

  :منابع

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

 فارماکوگنوزی تریس و ایونس :کتب( الف      

 :مقاالت( ب      

 :شتریب مطالعه یبرا منابع( ج      


