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 درس یکل فیتوص

ترین و اجزاي اساسی درمان بشر از نظري، جهت آشنایی دانشجویان دوره داروسازي عمومی با یکی از قدیمیواحد گیاهان دارویی  
هاي علمی طبقه بندي موجودات زنده، در دوران حاضر، روشگذشته تا به حال طراحی شده است. در این درس، با جایگاه این منابع 

با کاربردهاي درمانی آن ها هایی از نمونههایی از اصول طبقه بندي و چند خانواده مهم گیاهی با از جمله گیاهان، و همچنین مثال
 آشنا خواهیم شد. 

 منديمحورهاي توان/ یکل فاهدا

 هاي مهم داروییبرخی از گونهمبانی طبقه بندي گیاهان، یافتن قدرت شناسایی خانواده هاي مهم گیاهی و آشنایی دانشجویان با 
  و جهان ایران

 منديی/ زیرمحورهاي هر تواناختصاص اهداف

 رود که فراگیر:پس از پایان این درس انتظار می

 ا جایگاه گیاهان دارویی در دنیاي امروز آشنا شده باشدب -1

 طبقه بندي موجودات زنده و به خصوص گیاهان را فرا بگیرد اصول -2

 تفاوت هاي اساسی در مسیر تکامل گیاهان را بشناسد -3

 مبانی طبقه بندي گیاهان در گروه هاي مختلف را بداند -4

 با روش شناسایی چند خانواده مهم گیاهی (به خصوص از منظر دارویی) آشنا شود -5

 برخی از گونه هاي گیاهان دارویی را بداند.اندام دارویی و کاربرد  -6
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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 ...)

 ایفاي نقش هاي کوچکبحث در گروه 
 

 یاکتشاف يریادگی
 شده تیهدا

 تیم بر مبتنی یادگیري               
(T BL) 

یادگیري مبتنی بر   (PBL)مسئله  حل بر مبتنی یادگیري
 سناریو

  کالس
 وارونه

 در سامانه  آموزش مجازي
نوید (پادکست، اسالید، 

جزوه و فایل متنی، 
محتواي چند رسانه اي، 

 فیلم)

استفاده از دانشجویان در تدریس (تدریس  
 توسط همتایان)

 نام لطفاً( موارد سایر بازي 
 -------) ببرید

 درس میتقو

 شناسائی گیاهان داروئی عملی

 وزیریانمسئول درس: دکتر 

 هاي یادگیريفعالیت
 

 جلسه عنوان مبحث نام استاد تاریخ ارائه یادگیري-روش یاددهی

آزمون 
 (کوئیز)

 تکلیف
گزارش 

 کار

   
 سخنرانی تعاملی 

 )(پرسش و پاسخ و کوئیز
16/11/1401  

دکتر 
 وزیریان

 1 دارویی در دنیاي امروز جایگاه گیاهان

   
 سخنرانی تعاملی 

 )(پرسش و پاسخ و کوئیز
23/11/1401  

دکتر 
 وزیریان

 ينامگذار و ياصول طبقه بند
 موجودات زنده
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 سخنرانی تعاملی 

 )(پرسش و پاسخ و کوئیز
30/11/1401 

دکتر 
 وزیریان

و  هاجلبکگونه هاي مهم دارویی از 
 + نهانزادان آوندي هاقارچ
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 سخنرانی تعاملی 

 )(پرسش و پاسخ و کوئیز
07/12/1401  

دکتر 
 وزیریان

 4 گونه هاي مهم دارویی از بازدانگان

   
 سخنرانی تعاملی 

 )(پرسش و پاسخ و کوئیز
14/12/1401  

دکتر 
 وزیریان

 5 )1ریخت شناسی گیاهی (

   
+ بحث در گروه هاي کوچک  بازي

 + همیاري
21/12/1401  

دکتر 
 توفیقی

 مروري بر شناسایی گیاهان 
 هاي گیاهی پرجمعیتخانواده

6 

   
 سخنرانی تعاملی 

 )(پرسش و پاسخ و کوئیز
20/01/1402  

دکتر 
 وزیریان

 7 )2( ریخت شناسی گیاهی
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 سخنرانی تعاملی 

 )(پرسش و پاسخ و کوئیز
27/01/1402  

دکتر 
 وزیریان

 مهم دارویی از  گیاهان
 اي هاتک لپه

8 

   
آموزش مجازي در سامانه نوید 

 (محتواي چند رسانه اي)
3/02/1402 

دکتر 
 وزیریان

 مهم دارویی از  گیاهان
 اي هاي بدون گلبرگدولپه

9 

   
 سخنرانی تعاملی 

 )(پرسش و پاسخ و کوئیز
10/02/1402  

دکتر 
 وزیریان

 مهم دارویی از  گیاهان
 )1( اي هاي جدا گلبرگدولپه
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 سخنرانی تعاملی 

 )(پرسش و پاسخ و کوئیز
17/02/1402  

دکتر 
 وزیریان

 مهم دارویی از  گیاهان
 )2( اي هاي جدا گلبرگدولپه
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 سخنرانی تعاملی 

 )(پرسش و پاسخ و کوئیز
24/02/1402  

دکتر 
 وزیریان

 مهم دارویی از  گیاهان
 )3( اي هاي جدا گلبرگدولپه
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 سخنرانی تعاملی 

 )(پرسش و پاسخ و کوئیز
31/02/1402 

دکتر 
 وزیریان

 مهم دارویی از  گیاهان
 )1( اي هاي پیوسته گلبرگدولپه
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 سخنرانی تعاملی 

 )(پرسش و پاسخ و کوئیز
0 7/0 3/1 40 2 

دکتر 
 وزیریان

 مهم دارویی از  گیاهان
 )2( پیوسته گلبرگاي هاي دولپه

14 

   
 سخنرانی تعاملی 

 
21/0 3/1 40 2 

دکتر 
 توفیقی

 اي بر کاربرد گیاهان دارویی مقدمه
 )1ها (در بیماري

15 

   
 سخنرانی تعاملی 

 
28/0 3/1 40 2 

دکتر 
 توفیقی

 اي بر کاربرد گیاهان دارویی مقدمه
 )2ها (در بیماري
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 تاریخ قرمز رنگ در تقویم، تعطیل است -

 دانشجو یابیارز روش

 داروئی عملی گیاهان شناسائی

 وزیریانمسئول درس: دکتر 

 فعالیت هاي یادگیري
 (تکالیف، فروم، خودآزمون)

 کوئیز پایان ترم
 

 حضوري حضوري

 سهم نمره 10 10 (نمره تشویقی) 1

به  تشویقی مازادبه صورت نمره 

اضافه  6گروه هاي برتر در جلسه 
 می شود.

 سهم بخش دکتر وزیریان نمره 5/7

نمره سهم بخش دکتر توفیقی  5/2

 (دو جلسه آخر)

ه و ب میانه کالس کوئیزها در
 انجام  صورت آنالین

می شود. هر کوییز بسته به 
نمره تخصیص یافته به آن 

 ارزش گذاري شده است.

 توضیحات
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