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 :درس یکل فیتوص

 ( کند فیتوص بند، دو ای کیدرس را در قالب های مختلف محتوایی بخش ،یکل یحاتیرود مسؤول درس ضمن ارائه توضیم)انتظار  

 درکوریکولوم 1395 سال از سنتی داروسازی و طب مباحث با عمومی داروسازی دانشجویان آشنایی منظور به سنتی طب و داروسازی درس

 دانش برای PhD درمقطع تحصیل ادامه های فرصت از یکی عنوان به سنتی داروسازی رشته اینکه به توجه با .شد وارد عمومی داروسازی

 که است فراهم آموختگان دانش این برای تحصیل از فراغت از پس شغلی های فرصت این بر مضاف و باشد می مهیا عمومی داروسازی آموختگان

 تئوری مباحث آموزش بر عالوه درس این در لذا.سازد آشکارترمی را مبحث این با دانشجویان آشنایی لزوم و باشد می سنتی داروسازی با مرتبط

 و ایرانی طب دیدگاه از تغذیه تی، سن داروسازی مبانی ایرانی، مبانیطب سنتی، داروسازی و طب تاریخچه شامل سنتی داروسازی و طب با مرتبط

 در گرفتن قرار با و شوند آشنا عملی صورت به سنتی داروسازی و طب مباحث دانشجویانبا تا شود می تالش آن، مکاتب و مکمل طب با آشنایی

 به نسبت تری جامع آشنایی و دیدگاه سنتی و طبیعی های داروخانه و ها سالمتکده سنتی، باداروسازی مرتبط آزمایشگاهی و ای کتابخانه فضاهای

 مفردات سنتی، داروسازی در پردازی ایده چون مباحثی با را دانشجویان تا شود می تالش عملی بخش در .پیدانمایند سنتی داروسازی رشته

 داروساز نقش موضعی، و خوراکی از اعم مختلف دارویی اشکال فرموالسیون آنها، رایج تقلبات و مصرف مالحظات و ایرانی طب در پرکابرد

 .شوند آشنا ایرانی طب در درمان رویکرد و سنتی و طبیعی های درداروخانه

 :مندیتوان محورهای /یکل فاهدا

 آشنایی با مبانی طب و داروسازی سنتی

 آشنایی با کاربرد امروزی طب و داروسازی سنتی

 :مندیتوانمحورهای هر زیر /یاختصاص اهداف

 :ریفراگ که رودیم انتظار درس نیا انیپا از پس

 د شو آشنا ایرانی طب دیدگاه از سالمتی حفظ اصول و طبیعیه امور با •

 . شود آشنا مرکبات و مفردات مبانی با •

 .شود آشنا آن مصرف مالحظات و مصرف نحوه و درمانی اثرات شناساییو نحوه و ایرانی طب در پرکاربرد مفرده چند با •

 . شود آشنا مکمل طب مکاتب با •

 .شود آشنا ایرانی طب در مهم داروهای-غذا و تفاوتها و ایرانی طب دیدگاه از دارو و غذا مفهوم با •

 . گیرد فرا را آنها سازی بهینه و ساخت نحوه و ایرانی طب در پرکاربرد دارویی اشکال انواع  •  

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

 . شود آشنا آنها فیزیکوشیمیایی کنترلهای و سنتی و طبیعی های فراورده بر حاکم قوانین با •
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 یادگیری استفاده شده را در تقویم درس اعالم نمایید(-)خواهشمند است روش یاددهی :یادگیری -یاددهی هایروش

  سخنرانی تعاملی )پرسش و

پاسخ، کوئیز، بحث گروهی و 

)... 

  های کوچک در گروهبحث   ایفای

 نقش 

 

 یریادگی 

 یاکتشاف

 تیهدا

 شده

 تیم  بر مبتنی یادگیری

(TBL) 

 مسئله  حل بر مبتنی یادگیری

(PBL)          
 

  یادگیری

مبتنی بر  

 سناریو

  کالس

 وارونه

 در سامانه  آموزش مجازی

نوید )پادکست، اسالید، 

جزوه و فایل متنی، محتوای 

 چند رسانه ای، فیلم(

  استفاده از دانشجویان در

تدریس )تدریس توسط 

 همتایان(

 بازی  موارد سایر 

 نام لطفاً)

--( ببرید

----- 

 :درس میتقو

 نام درس

 مسئول درس

  یادگیری یهاتیفعال

  

و شرح وظایف نام 

 (TAکمک مدرس )

 جلسه مبحث عنوان نام استاد تاریخ ارائه یادگیری-یاددهی روش

خود 

 آزمون

اتاق 

بحث 

 )فروم(

  تکلیف

دکتر فاطمه    

  فرجادمند

بارگذاری تکالیف در 

 سامانه نوید 

طبق برنامه 

شروع کالس 

 ها 

سخنرانی 

 تعاملی

مروری بر تاریخ طب و 

 داروسازی سنتی 

1 

دکتر فاطمه    

 فرجادمند

بارگذاری تکالیف در 

 سامانه نوید

طبق برنامه 

شروع کالس 

 ها

سخنرانی 

 تعاملی

 2 ایرانیمبانی طب 

دکتر فاطمه    

 فرجادمند

بارگذاری تکالیف در 

 سامانه نوید

طبق برنامه 

شروع کالس 

 ها

سخنرانی 

 تعاملی

مبانی داروسازی  

 سنتی

3 
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دکتر فاطمه    

 فرجادمند

بارگذاری تکالیف در 

 سامانه نوید

طبق برنامه 

شروع کالس 

 ها

سخنرانی 

 تعاملی

 4 تغذیه در طب سنتی

بارگذاری تکالیف در  دکتر زرگران   

 سامانه نوید

طبق برنامه 

شروع کالس 

 ها

سخنرانی 

تدریس  /تعاملی

ر گروه دعملی 

 های کوچک

 فرموالسیون تا ایده از

و  ایرانی طب در

 های ایده استخراج

 متون از دارو ساخت

 داروسازی و پزشکی

 ایرانی طب در
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بارگذاری تکالیف در  م سلطانیاکتر بهرد   

 سامانه نوید

طبق برنامه 

شروع کالس 

 ها

سخنرانی 

تدریس  /تعاملی

عملی در گروه 

 های کوچک

 طب در دارو تا غذا از

 فرموالسیون و ایرانی

 داروها-غذا

6 

بارگذاری تکالیف در  دکتر رحیمی   

 سامانه نوید

طبق برنامه 

شروع کالس 

 ها

سخنرانی 

تدریس  /تعاملی

عملی در گروه 

 های کوچک

 مفرده برخی با آشنایی

 و سنتی طب های

 آنها شناسایی روشهای

(1) 

7 

بارگذاری تکالیف در  دکتر ساداتی   

 سامانه نوید

طبق برنامه 

شروع کالس 

 ها

سخنرانی 

تدریس  /تعاملی

عملی در گروه 

 های کوچک

 و تداخالت تقلبات،

 مصرف مالحظات

 دارویی گیاهان

8 

بارگذاری تکالیف در  دکتر رحیمی   

 سامانه نوید

طبق برنامه 

شروع کالس 

 ها

سخنرانی 

تدریس  /تعاملی

عملی در گروه 

 های کوچک

 در دارویی اشکال

 سنتی داروسازی

9 

بارگذاری تکالیف در  دکتر بهرام سلطانی   

 سامانه نوید

طبق برنامه 

شروع کالس 

 ها

سخنرانی 

تدریس  /تعاملی

 اشکال فرموالسیون

 در موضعی دارویی

 طب

10 
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عملی در گروه 

 های کوچک

 ایرانی

بارگذاری تکالیف در  دکتر بهرام سلطانی   

 سامانه نوید

طبق برنامه 

شروع کالس 

 ها

سخنرانی 

تدریس  /تعاملی

عملی در گروه 

 های کوچک

 اشکال فرموالسیون

 ایرانی طب در خوراکی

11 

بارگذاری تکالیف در  دکتر ساداتی   

 سامانه نوید

طبق برنامه 

شروع کالس 

 ها

سخنرانی 

تدریس  /تعاملی

عملی در گروه 

 های کوچک

 و استانداردسازی

 های کنترل

 و فیزیکوشیمیایی

 قوانین با آشنایی

 بر حاکم

 طبیعی های فراورده

 سنتی و

12 

بارگذاری تکالیف در  لطانیدکتر بهرام س   

 سامانه نوید

طبق برنامه 

شروع کالس 

 ها

سخنرانی 

تدریس  /تعاملی

عملی در گروه 

 های کوچک

 داروخانه با آشنایی

 سنتی های

13 

بارگذاری تکالیف در  دکتر رضایی زاده   

 سامانه نوید

طبق برنامه 

شروع کالس 

 ها

سخنرانی 

تدریس  /تعاملی

عملی در گروه 

 های کوچک

 مبانی و تلفیقی طب

 ایرانی طب در درمان

14 

        15 

        16 

        17 

 

 توضیحات:
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 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 میان ترم پایان ترم پروژه

سامانه 

 آزمون

 شفاهی/

 عملی

سامانه  کتبی

 آزمون

 شفاهی/

 عملی

سامانه  کتبی

 آزمون

 شفاهی/

 عملی

 کتبی

سهم        20    

 نمره

زمان        دقیقه 30    

 برگزاری

 حات:توضی

ذکر نمایید. )مواردی چون نمره آزمون، برای هر استاد به صورت جداگانه بندی دقیق ارزشیابی نهایی دانشجو را ها و بارممالكلطفا 

  پیش بینی شده(حضور و غیاب در کالسهای آنالین، تکالیف و سایر فعالیتهای 

 با عالمت * مشخص گردد. آزمون(، سامانه کتبی، شفاهی/عملیآزمون )نوع برگزاری 

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

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

 :کتب( الف      

 . فرجادمند فریبا رحیمی، روجا اردکانی، شمس رضا محمد :بازنویسی و تصحیح .عقیلی حسین محمد .االدویه مخزن .1

 1387 تهران آرنگ، سبز انتشارات تهران، درمانی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

2. Heber D. PDR for herbal medicine. 4th edition. Montvale :Thomson healthcare Inc, 2007. 

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

 ی گیالن کاظم محمد تالیف ناصری، الصحه حفظ .4

 همکاران و ناصری محسن دکتر .ایران سنتی طب کلیات بر مروری ..5

 طب تحقیقات مرکز.همکاران و مصدق محمود ترجمه بهداشت؛ سازمان دارویی، گیاهان کیفیت کنترل روشهای ..6

 بهشتی شهید درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، مفردات و سنتی

 چوگان انتشارات .پور افشاری سلیمان دکتر .ایران سنتی دارویی اشکال و داروسازی مبانی با آشنایی.7

 :مقاالت( ب      

 فرجادمند، فاطمه اردکانی، شمس رضا محمد رحیمی، روجا :تحقیق و تصحیح المومنین، تحفه تنکابنی، مومن محمد سید. 1

 و العربیه العلوم تاریخ معهد العجاب، للعجب الجامع و االلباب اولی تذکره عمراالنطاکی، بن داود .2 1386 شهر، نشر موسسه

 مجلد ،.ق.ه 1417 االسالمیه،

 االول،

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

1371 

 تایپی نسخه واالغذیه، االدویه لمفردات جامع مالقی، 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 .ایران گیاهي فارماكوپه تدوین كمیته مولف دهکردی؛ قاسمي نصرهللا طرح مجری ایران، گیاهي فارماكوپه . 9
ندرما بهداشت، وزارت  1381 دارو، و غذا معاونت پزشکي، آموزش و 
10. Quality control methods for medicinal plant materials. World Health Organization. Geneva: 

World Health Organization, 201. 

11. USP, BP, Chinese pharmacopeia, Unani pharmacopeia,… 


