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 دانشکده داروسازي

 حرفه اي دکتريدوره 
 

 درس:اطالعات 

  1فارماکوگنوزي  درس: عنوان

    340314 کد درس:

 واحد 2-نظري :1واحدو تعداد نوع 

 دکتر محمدرضا دلنوازينام مسؤول درس: 

            محمدرضا دلنوازي، دکتر حمیدرضا منصف اصفهانی، دکتر حمیدرضا ادهمی و دکتر مهناز خانويدکتر مدرسان:  مدرس/ 

 گیاهان داروئی: زمان/ همنیازپیش
 001 نیمسال تحصیلی:

 

 

 :درس مسؤول اطالعات

 استادیار رتبه علمی:
 دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشکی تهران محل کار:

 64121213 تلفن تماس:
 delnavazi@tums.ac.irالکترونیک: پست نشانی 

                                                           

 واحد عملی) 1واحد نظري،  2عملی به تفکیک تعداد واحدهاي مصوب. (مثال:  -نظرينظري، عملی و یا مشتمل بر: 1 
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 :درس یکل فیتوص

دربردارنده محتوایی است که دانشجویان را مفاهیم و اصطالحات اولیه فارماکوگنوزي، انواع روشهاي  1فارماکوگنوزي نظري درس 

ها و چربی ها، گلیکوزیدهاي سیانوژنیک و روغن  ها،کربوهیدراتو همچنین گیاهان دارویی شاخص  ،عصاره گیري و کروماتوگرافی

 سازد.آشنا می ها و آلکالوئیدهاگلوکوزاینوالت

 

 مندي:محورهاي توان/ یکل فاهدا

 انتقال دانش نظري در خصوص مفاهیم و اصطالحات اولیه فارماکوگنوزي  -

 گیري و کروماتوگرافی هاي عصارهانتقال دانش نظري در خصوص انواع روش -

گلیکوزیدهاي سیانوژنیک و  چربیها و روغنها، ها،انتقال دانش نظري در خصوص گیاهان دارویی شاخص حاوي کربوهیدرات -

 هاو کاربردهاي دارویی و درمانی آن آلکالوئیديها و مشتقات گلوکوزاینوالت

 

 مندي:/ زیرمحورهاي هر توانیاختصاص اهداف

 :ریفراگ که رودیم انتظار درس نیا انیپا از پس

 آشنا شده باشد.هاي مطالعاتی آن تاریخچه و حیطه ،فارماکوگنوزي  تعریفبا  -

 گیري، کروماتوگرافی الیه نازك و ستونی آشنا شده باشد.گیري، اسانسعصارهروشهاي مختلف آزمایشگاهی مبانی تئوري با  -

ها و چربی ها، گلیکوزیدهاي روغن  ها،کربوهیدراتدستجات ترکیبات طبیعی از گروه  و مراحل بیوسنتز یمیاییـش ربا ساختا -
 آشنا شده و قادر به تشخیص و تفکیک آنها باشد. ها و آلکالوئیدهاگلوکوزاینوالتسیانوژنیک و 

گلیکوزیدهاي سیانوژنیک و  ها و چربی ها،روغن  ها،گیاهان دارویی شاخص حاوي کربوهیدراتمرتبط با  فارماکوگنوزي دانش -
 .ده باشدا شئیدها را فراگرفته و با مصارف دارویی آنها آشنآلکالوها و گلوکوزاینوالت

از و  را بشناسد و ترکیبات موثر آنها هاي دارویی تولید شده از گیاهان دارویی حاوي دستجات ترکیبات طبیعی مورد اشارهفرآورده -
 باشد. گاهمکانیسم اثربخشی دارو آ
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 یادگیري استفاده شده را در تقویم درس اعالم نمایید)-(خواهشمند است روش یاددهی :یادگیري -یاددهی هايروش

  سخنرانی تعاملی (پرسش و
پاسخ، کوئیز، بحث گروهی و 

(... 

 هاي کوچک بحث در گروه   ایفاي
 نقش 

 

 يریادگی 
 یاکتشاف

 تیهدا
 شده

 تیم  بر مبتنی یادگیري
(TBL) 

 ه مسئل حل بر مبتنی یادگیري
(PBL)          

 

  یادگیري
مبتنی بر  

 سناریو

  کالس
 وارونه

  آموزش مجازي در سامانه
نوید (پادکست، اسالید، 
جزوه و فایل متنی، محتواي 

 چند رسانه اي، فیلم)

  استفاده از دانشجویان در
تدریس (تدریس توسط 

 همتایان)

 بازي  موارد سایر 
 نام لطفاً(

--) ببرید
----- 

 :درس میتقو

 نظري 1فارماکوگنوزي : نام درس

 مسئول درس: دکتر محمدرضا دلنوازي

و شرح نام  یادگیري  يهاتیفعال
کمک وظایف 
 )TAمدرس (

-یاددهی روش
 یادگیري

 جلسه مبحث عنوان نام استاد تاریخ ارائه

خود 
آزمو

 ن

اتاق 
بحث 
(فروم

( 

  تکلیف

تعریف،   -فارماکوگنوزي ادهمیدکتر  21/06/140 سخنرانی تعاملی -   
هاي تاریخچه و حوزه

 مطالعاتی

1 

هاي استخراج عصاره روش ادهمیدکتر  28/06/140 سخنرانی تعاملی -   
 و اسانس از گیاهان

2 

هاي کاربرد روش ادهمیدکتر  04/07/140 سخنرانی تعاملی -   
کروماتوگرافی در جداسازي 

 ترکیبات طبیعی

3 

 منصف دکتر 11/07/140 سخنرانی تعاملی -   
 اصفهانی

 4 )1ها (کربوهیدرات

 دکتر منصف 18/07/140 سخنرانی تعاملی -   
 اصفهانی

 5 )2ها (کربوهیدرات
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 دکتر منصف 25/07/140 سخنرانی تعاملی -   
 اصفهانی

 6 )3ها (کربوهیدرات

 دکتر منصف 02/08/140 سخنرانی تعاملی -   
 اصفهانی

-)4ها (کربوهیدرات
گلیکوزیدهاي سیانوژنیک 

 گلوکزاینوالتهاو 

7 

ي چربی ها و روغن ها دلنوازيدکتر  09/08/140 سخنرانی تعاملی -   
  )1طبیعی (

8 

ي چربی ها و روغن ها دلنوازيدکتر  16/08/140 سخنرانی تعاملی -   
 )2طبیعی (

9 

ي چربی ها و روغن ها دلنوازيدکتر  23/08/140 سخنرانی تعاملی -   
  )3طبیعی (

10 

ها، اسیدها و الکلها، موم دلنوازيدکتر  30/08/140 سخنرانی تعاملی -   
 استرهاي آلی 

11 

ترکیبات طبیعی و  دلنوازيدکتر  07/09/140 سخنرانی تعاملی -   
 هاي عمومیمکانیسم

12 

 13 مقدمات - آلکالوئیدها خانويدکتر  14/09/140 سخنرانی تعاملی -   

آلکالوئیدهاي گروه  خانويدکتر  21/09/140 سخنرانی تعاملی -   
پیریدین، پیپریدین و 

 تروپان

14 

 آلکالوئیدهاي گروه خانويدکتر  28/09/140 سخنرانی تعاملی -   
 ایزوکینولین و کینولین

15 

آلکالوئیدهاي گروه ایندولی  خانويدکتر  05/10/140 سخنرانی تعاملی -   
 لوپینانو 

16 

آلکالوئیدهاي گروه  خانويدکتر  12/10/140 سخنرانی تعاملی -   
و  ایمیدازول ،نیگزانت

 آلکالوئید آمیدها

17 

 

 توضیحات:

 لطفا روش تدریس، فعالیت هاي یادگیري و کالس آنالین با عالمت * مشخص گردد.

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

 رسانی خواهد شد.استاد مدرس هر بخش در جلسه ابتدایی به دانشجویان اطالعتوسط  یادگیري هايفعالیت
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  دانشجو:  یابیارز روش

 نظري 1: فارماکوگنوزي نام درس

 مسئول درس: دکتر محمدرضا دلنوازي

فعالیت هاي 
 یادگیري

(تکالیف، 
فروم، 

 خودآزمون)

  کوئیز میان ترم پایان ترم پروژه

سامانه 
 آزمون

شفاهی 
 آنالین

سامانه  حضوري
 آزمون

شفاهی 
 آنالین

سامانه  حضوري
 آزمون

شفاهی 
 آنالین

 حضوري

سهم            
 نمره

زمان            
 برگزاري

نوع            
 برگزاري 

 رسانی خواهد شد.توسط استاد مدرس هر بخش در جلسه ابتدایی به دانشجویان اطالع دانشجو یابیارز روش

  توضیحات:

، ینآنال، حضور و غیاب در کالسهاي (مواردي چون نمره آزمون .شیابی نهایی دانشجو را ذکر نماییدبندي دقیق ارزها و بارممالكلطفا 
  بینی شده)تکالیف و سایر فعالیتهاي پیش 

 با عالمت * مشخص گردد. نوع برگزاري آزمون (حضوري، شفاهی آنالین، سامانه آزمون)

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

  :منابع

 .باشدیم مرتبط يهاتیساوب ینشان و هامقاله ،یتخصص يهاهینشر ،یدرس يهاکتاب شامل منابع

 :کتب) الف      

- Evans, WC (2009) Trease and Evans Pharmacognosy. 16th ed. Saunders Publishers, Elsevier, Edinburgh, UK. 

 1398کتاب گزیده فارماکوگنوزي تریز و اوانس، انتشارات ارجمند، سال  -

 :مقاالت) ب      

 :شتریب مطالعه يبرا منابع) ج      


