
1 
 

 

 

 

 

 

 

 معاونت آموزشي 

 ي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک
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درس را در قالب های مختلف محتوایی  بخش  ،یکل  یحاتیرود مسؤول درس ضمن ارائه توضیم )انتظار    درس  یکل  فیتوص

 (: کند  فیتوص  بند،  دو  ا ی  کی

در  1395درس داروسازی و طب سنتي به منظور آشنایي دانشجویان داروسازی عمومي با مباحث طب و داروسازی سنتي از سال 

تحصیل در  ت های ادامه كوریکولوم داروسازی عمومي وارد شد. با توجه به اینکه رشته داروسازی سنتي به عنوان یکي از فرص

برای دانش آموختگان داروسازی عمومي مهیا مي باشد و مضاف بر این فرصت های شغلي پس از فراغت از تحصیل  PhDمقطع 

لزوم آشنایي دانشجویان با این مبحث را آشکارتر  مرتبط با داروسازی سنتي مي باشد و برای این دانش آموختگان فراهم است كه

 مي سازد.  

  ي مبان،  يسنت یطب و داروساز چهخیتارتئوری مرتبط با طب و داروسازی سنتي شامل  لذا در این درس عالوه بر آموزش مباحث

ایراني و آشنایي با طب مکمل و مکاتب آن، تالش مي شود تا دانشجویان طب از دیدگاه  هیتغذ، يسنت  یداروساز  يمبان، يرانیطب ا

مرتبط با    آزمایشگاهي كتابخانه ای و  گرفتن در فضاهایبا مباحث طب و داروسازی سنتي به صورت عملي آشنا شوند و با قرار 

داروسازی سنتي، سالمتکده ها و داروخانه های طبیعي و سنتي دیدگاه و آشنایي جامع تری نسبت به رشته داروسازی سنتي پیدا 

ردات پركابرد در طب  مفنمایند. در بخش عملي تالش مي شود تا دانشجویان را با مباحثي چون ایده پردازی در داروسازی سنتي،  

، نقش داروساز در  فرموالسیون اشکال دارویي مختلف اعم از خوراكي و موضعيایراني و مالحظات مصرف و تقلبات رایج آنها، 

   داروخانه های طبیعي و سنتي و رویکرد درمان در طب ایراني آشنا شوند. 

 

 :مندیتوان  محورهای   / یکل  فاهدا

 داروسازی سنت  آشنایی با مبایی طب و  •

 آشنایی با کاربرد امروزی طب و داروسازی سنت    •

 : مندیتوانمحورهای هر  زیر  /یاختصاص اهداف

 :ریفراگ  كه روديم انتظار درس ن یا انیپا از پس

 با امور طبیعیه و اصول حفظ سالمتي از دیدگاه طب ایراني آشنا شود  •

 مباني مفردات و مركبات آشنا شود. با   •

 با چند مفرده پركاربرد در طب ایراني و نحوه شناساییو اثرات درماني و نحوه مصرف و مالحظات مصرف آن آشنا شود.   •

 با مکاتب طب مکمل آشنا شود.  •

 داروهای مهم در طب ایراني آشنا شود.  -با مفهوم غذا و دارو از دیدگاه طب ایراني و تفاوتها و غذا •
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 انواع اشکال دارویي پركاربرد در طب ایراني و نحوه ساخت و بهینه سازی آنها را فرا گیرد.  •

 با اصول ایده پردازی و منابع مکتوب در طب ایراني آشنا شود.  •

 فراورده های طبیعي و سنتي و كنترلهای فیزیکوشیمیایي آنها آشنا شود. با قوانین حاكم بر   •

 

 : 1آموزشی  رویکرد

 3تركیبي    حضوری •   2مجازی   

 :با عنایت به رویکرد آموزشی انتخاب شده  یادگیری  - یاددهی  هایروش

 رویکرد حضوری

 : اند یادگیری زیر به عنوان نمونه معرفي شده -های یاددهي روش

  سخنراني تعاملي )پرسش و پاسخ، كوئیز، بحث گروهي و ...(    •

  بحث در گروههای كوچک    •

  ایفای نقش    

  یادگیری اكتشافي هدایت شده    

  ( TBLیادگیری مبتني بر تیم )  

  ( PBLیادگیری مبتني بر حل مسئله )  

   یادگیری مبتني بر سناریو    

  استفاده از دانشجویان در تدریس )تدریس توسط همتایان(    

 یادگیری مبتني بر بازی    

  

 
1. Educational Approach 
2. Virtual Approach 

3. Blended Approach: Blended learning is an approach to education that combines online educational materials and opportunities 

for interaction online with traditional place-based classroom methods.  
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 پیشنهادی برای بخش نظری  میتقو

 ساعت( 17واحد نظری )  1تعداد واحد: 

 مجری: گروه فارماکوگنوزی دانشکده داروسازی

مدت زمان 

 )ساعت(

  /مدرسنام 

 مدرسان

یادگیری/   یهاتیفعال

 تکالیف دانشجو 

  روش

 سیتدر

 جلسه مبحث   عنوان

بارگذاری تکالیف در سامانه   دكتر زرگران  2

 نوید/ آزمونک

سخنراني 

 تعاملي 

مروری بر تاریخ طب و  

 داروسازی سنتي 

1 

بارگذاری تکالیف در سامانه   دكتر رضایي زاده  2

 نوید/ آزمونک

سخنراني 

 تعاملي 

 2 مباني طب ایراني 

دكتر فاطمه   2

 فرجاد مند 

بارگذاری تکالیف در سامانه  

 نوید/ آزمونک

سخنراني 

 تعاملي 

 3 مباني داروسازی سنتي

دكتر فاطمه   2

 فرجاد مند 

بارگذاری تکالیف در سامانه  

 نوید/ آزمونک

سخنراني 

 تعاملي 

 تغذیه در طب سنتي 

 

4 

دكتر فاطمه   2

 فرجاد مند 

بارگذاری تکالیف در سامانه  

 آزمونکنوید/ 

سخنراني 

 تعاملي 

 5 آیورودا تاریخچه 

بارگذاری تکالیف در سامانه   محلوجي   آقای 2

 نوید/ آزمونک

سخنراني 

 تعاملي 

 اعمال یداوی 

 

6 

بارگذاری تکالیف در سامانه   معرفت آقای  2

 نوید/ آزمونک

سخنراني 

 تعاملي 

 7 انرژی درماني

سامانه  بارگذاری تکالیف در  آقای غیاثي  2

 نوید/ آزمونک

سخنراني 

 تعاملي 

 8 طب فشاری
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 پیشنهادی برای بخش عملی   میتقو

 ساعت(  34واحد عملی )  1تعداد واحد: 

 مجری: گروه داروسازی سنتی دانشکده طب ایرانی 

مدت  

زمان 

 )ساعت(

نام 

  /مدرس

 مدرسان

 یهاتیفعال

یادگیری/ 

 تکالیف دانشجو 

 جلسه مبحث   عنوان سیتدر  روش

دكتر  4

 زرگران 

 

بارگذاری تکالیف  

در سامانه نوید/  

 آزمونک 

سخنراني تعاملي/  

تدریس عملي در  

 گروههای كوچک

از ایده تا فرموالسیون در طب ایراني و  

استخراج ایده های ساخت دارو از متون 

 پزشکي و داروسازی در طب ایراني 

1 

دكتر  4

بهرام 

 سلطاني 

بارگذاری تکالیف  

در سامانه نوید/  

 آزمونک 

سخنراني تعاملي/  

تدریس عملي در  

 گروههای كوچک

از غذا تا دارو در طب ایراني و فرموالسیون 

 داروها -غذا

2 

دكتر  4

 رحیمي 

بارگذاری تکالیف  

در سامانه نوید/  

 آزمونک 

سخنراني تعاملي/  

تدریس عملي در  

 گروههای كوچک

آشنایي با برخي مفرده های طب سنتي و  

 ( 1آنها )روشهای شناسایي 

3 

دكتر  2

 ساداتي 

بارگذاری تکالیف  

در سامانه نوید/  

 آزمونک 

سخنراني تعاملي/  

تدریس عملي در  

 گروههای كوچک

تقلبات، تداخالت و مالحظات مصرف  

 گیاهان دارویي 

4 

دكتر  2

 رحیمي 

بارگذاری تکالیف  

در سامانه نوید/  

 آزمونک 

سخنراني تعاملي/  

تدریس عملي در  

 گروههای كوچک

 5 اشکال دارویي در داروسازی سنتي

دكتر  4

 زرگران 

بارگذاری تکالیف  

در سامانه نوید/  

 آزمونک 

سخنراني تعاملي/  

تدریس عملي در  

 گروههای كوچک

فرموالسیون اشکال دارویي موضعي در طب  

 ایراني

6 

دكتر  4

بهرام 

 سلطاني 

بارگذاری تکالیف  

در سامانه نوید/  

 آزمونک 

سخنراني تعاملي/  

تدریس عملي در  

 گروههای كوچک

 7 فرموالسیون اشکال خوراكي در طب ایراني

دكتر  4

 ساداتي 

بارگذاری تکالیف  

در سامانه نوید/  

 آزمونک 

سخنراني تعاملي/  

تدریس عملي در  

 گروههای كوچک

استانداردسازی و كنترل های  

فیزیکوشیمیایي و آشنایي با قوانین حاكم بر  

 سنتي فراورده های طبیعي و 

8 

دكتر  2

بهرام 

 سلطاني 

بارگذاری تکالیف  

در سامانه نوید/  

 آزمونک 

سخنراني تعاملي/  

تدریس عملي در  

 گروههای كوچک

 9 آشنایي با داروخانه های سنتي 
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دكتر  4

رضایي  

 زاده

بارگذاری تکالیف  

در سامانه نوید/  

 آزمونک 

سخنراني تعاملي/  

تدریس عملي در  

 گروههای كوچک

 10 مباني درمان در طب ایرانيطب تلفیقي و 

 

 

 : دانشجو  و انتظارات از  فیوظا

 حضور منظم در كالس •

 مشاركت فعال در مباحث در كالس  •

 به صورت كامل و در موعد مقرر   انجام تکالیف •

 

 دانشجو:   یابیارز  روش

 نمره 4: تکالیف محوله -

 نمره  4كار عملي در آزمایشگاه:  -

 نمره  12امتحان پایان ترم:  -

 

  :منابع
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.  فرجادمند   فریبا  رحیمي،  روجا  اردكاني،   شمس  رضا  محمد:  بازنویسي  و  تصحیح.  عقیلي  حسین  محمد.  االدویه  مخزن .1

 1387 تهران آرنگ، سبز انتشارات تهران، درماني  خدمات و  پزشکي علوم  دانشگاه

2. Heber D. PDR for herbal medicine. 4th edition. Montvale :Thomson healthcare Inc, 

2007. 

 خالصه الحکمه. تالیف محمد حسین عقیلي، تصحیح اسماعیل ناظم  .3

  يالن محمد كاظم گیتالیف  ، الصحه ناصری حفظ .4

  دكتر محسن ناصری و همکاران. مروری بر كلیات طب سنتي ایران .5

طب  قاتیسازمان بهداشت؛ ترجمه محمود مصدق و همکاران.مركز تحق ،یيدارو اهانیگ تیفیكنترل ك یروشها .6

 ي بهشت دیشه ي درمان  يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشک ، يو مفردات پزشک يسنت

 آشنایي با مباني داروسازی و اشکال دارویي سنتي ایران. دكتر سلیمان افشاری پور. انتشارات چوگان .7
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 : ب( منابع برای مطالعه بیشتر      

  فرجادمند،  فاطمه  اردكاني،  شمس  رضا  محمد  رحیمي،  روجا:  تحقیق  و  تصحیح  المومنین،  تحفه  تنکابني،  مومن  محمد  سید.  1

 . 1386 شهر، نشر موسسه

  مجلد  ، .ق.ه 1417  االسالمیه،  و   العربیه  العلوم  تاریخ   معهد  العجاب،  للعجب  الجامع   و   االلباب   اولي  تذكره   عمراالنطاكي،   بن   داود .  2

   االول،

  تهران،  دانشگاه  انتشار  و   چاپ   موسسه  بهمنیار،  احمد:  تصحیح  االدویه،   حقایق   عن  االبنیه  الهروی،  علي  ابومنصور  الدین   موفق .  3

1371 

 تایپي  نسخه واالغذیه، االدویه لمفردات جامع  مالقي، بیطار ابن. 4

5. E/S/C/O/P Monographs: The Scientific Foundation for Herbal Medicinal Products 

6.  Handbook of medicinal herbs (James A. Duke) 

7.  The Complete German Commission E Monographs: Therapeutic Guide to Herbal 

Medicines   

8. WHO Monographs on Selected Medicinal Plants 

تهران:   .9 ایران.  فارماكوپه گیاهي  تدوین  قاسمي دهکردی؛ مولف كمیته  نصراهلل  ایران، مجری طرح  فارماكوپه گیاهي 

 1381وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، معاونت غذا و دارو، 

10. Quality control methods for medicinal plant materials. World Health Organization. 

Geneva: World Health Organization, 201. 

11. USP, BP, Chinese pharmacopeia, Unani pharmacopeia,… 
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 چک لیست ارزیابی طرح دوره  

 چگونگی پردازش طرح با توجه به معیارها   

 نام درس  آیتم معیارهای ارزیابی
رشته 

 مقطع
 گروه

توضیحات در  

خصوص موارد  

 نیازمند اصالح 

قبول قابل  نیازمند اصالح   

به اطالعات كلي درس اعم از گروه آموزشي ارایه     

، كد درس، نوع و تعداد  درس دهنده درس، عنوان 

واحد، نام مسؤول درس و سایر مدرسان، دروس  

زمان و رشته و مقطع تحصیلي اشاره  پیش نیاز و هم

 شده است.  

 اطالعات درس 

   

رشته  اطالعات مسؤول درس اعم از رتبه علمي،    

 تخصصي، اطالعات تماس و ...  درج شده است. 

اطالعات  

 مسؤول درس 

در حد یک یا دو    درسهای مختلف محتوایي بخش   

 بند معرفي شده است. 

توصیف كلي  

 درس

   

اهداف كلي/ محورهای توانمندی  با قالب نوشتاری  

اند..صحیح درج شده   

اهداف كلي/  

محورهای  

 توانمندی 

   

مندی با  اهداف اختصاصي/ زیرمحورهای هر توان

اند قالب نوشتاری صحیح درج شده  

  اهداف

ي/  اختصاص

زیرمحورهای  

مندی هر توان  

   

اند های یاددهي و یادگیری درج شدهروش  

های  روش

  -یاددهي

 یادگیری 

جدول مربوط به تقویم درس، به طور كامل تکمیل    

 شده است. 
 تقویم درس 

   
وظایف و انتظارات از دانشجویان نظیر حضور منظم  

  در كالس درس، انجام تکالیف در موعد مقرر،

مطالعه منابع معرفي شده و مشاركت فعال در  

تعریف شده و درج گردیده   و ... های كالس برنامه

 است. 

وظایف و  

انتظارات از  

 دانشجو 

نحوه ارزیابي دانشجو  با ذكر نوع ارزیابي     

)تکویني/تراكمي(، روش ارزیابي و سهم هر نوع/  

روش ارزیابي در نمره نهایي دانشجو، درج شده  

 است..

نحوه ارزیابي  

 دانشجو 

  ها و های تخصصي، مقالههای درسي، نشریهكتاب   

اند ، معرفي شدهمرتبط یهاتیسا وب  ينشان   
 منابع 

 1پیوست  


