
 
 داروسازی دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس
 

 دکترای حرفه ای داروسازی هفتمدانشجویان ترم  مخاطبان:                        نظری 2فارماکوگنوزی عنوان درس :   

روزهای زوج  ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:           (56/1)2تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(    
 11-15ساعت 

 مدرس: 55-56سال تحصیلی  اولهرهفته نیمسال شنبه  دوروزهای  15لغایت  11ساعت زمان ارائه درس:   
 مهدی مجرب

 گیاهان دارویی پیش نیاز: س ودر

 
 یادگیری ساختار شیمیایی و طبقه بندی مواد موجود در گیاهان و آشنایی با تاثیر زیستی آنها هدف کلی درس :

 
 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا

 را فرا گیرد. هوموگلیکان هاو کاربردهای ساختمان شیمیایی  دانشجو باید کلیات، -1
 
 را فرا گیرد. هتروگلیکان هادانشجو باید کلیات، ساختمان شیمیایی و کاربردهای  -2
 
 ها را فرا گیرد.دانشجو باید کلیات، ساختمان شیمیایی و کاربردهای هتروگلیکان  -3
 
 دانشجو باید کلیات، ساختمان شیمیایی و کاربردهای گلیکوزیدهای فنلی را فرا گیرد. -1
 
 دانشجو باید کلیات، ساختمان شیمیایی و کاربردهای گلیکوزیدهای فنلی را فرا گیرد. -6
 
 د.دانشجو باید کلیات، ساختمان شیمیایی و کاربردهای گلیکوزیدهای فنلی را فرا گیر -5
 
 دانشجو باید  اطالعاتی ازآنتراکینونها و برخی گیاهان دارویی حاوی آنها را فرا گیرد. -7
 
 دانشجو باید کلیات، ساختمان شیمیایی و کاربردهای فالونوییدها را فرا گیرد. -8
 
 دانشجو باید اطالعاتی از فالونوییدها و برخی گیاهان دارویی حاوی آنها را فرا گیرد. -5
 

 را فرا گیرد. تانن هااطالعاتی از برخی گیاهان دارویی حاوی  دانشجو باید -11
 

 را فرا گیرد.آنها برخی گیاهان دارویی حاوی ساپونین ها و اطالعاتی از  دانشجو باید -11
 

 دانشجو باید کلیات، ساختمان شیمیایی و کاربردهای گلیکوزیدهای قلبی را فرا گیرد. -12
 

عاتی از گلیکوزیدهای سیانوژنیک و گلوکزینوالتها و برخی گیاهان دارویی حاوی آنها را فرا اطال دانشجو باید -13
 گیرد.

 
 را فرا گیرد. لیگنانها و لیگنینهاکلیات ، ساختمان شیمیایی و موارد کاربرد دانشجو باید  -11

 
 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 
 ساختمان شیمیایی و کاربردهای هوموگلیکان ها را فرا گیرد. دانشجو باید کلیات،هدف کلی جلسه اول: 

 :اولاهداف ویژه جلسه 
 در پایان دانشجو قادر باشد

 و مثالهایی از آنها همراه با پراکنش بیان نماید. گلیکانهاوموتعریفی از ه -1-1
 توضیح دهد. ساختار و کاربرد سلولز را همراه با منابع اصلی استخراج آن  -1-2
 نشاسته را همراه با منابع اصلی استخراج آن  توضیح دهد. ساختار و کاربرد -1-3
 ساختار و کاربرد دکستران را همراه با منابع اصلی استخراج آن  توضیح دهد. -1-4
 ساختار و کاربرد فروکتان ها را همراه با منابع اصلی استخراج آن  توضیح دهد. -1-5

 
 



 کاربردهای هتروگلیکان ها را فرا گیرد.دانشجو باید کلیات، ساختمان شیمیایی و هدف کلی جلسه دوم: 
 :دوماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 و مثالهایی از آنها همراه با پراکنش بیان نماید. تروگلیکانهااز هتعریفی  -1-1
 را همراه با منابع اصلی استخراج آن توضیح دهد. کتیراساختار و کاربرد  -1-2
 توضیح دهد. منابع اصلی استخراج آنهمراه با و کاربرد آکاسیا را  ساختار -1-3
 ساختار و کاربرد صمغ قاطی را همراه با منابع اصلی استخراج آن توضیح دهد. -1-4
 ساختار و کاربرد صمغ کارایا را همراه با منابع اصلی استخراج آن توضیح دهد. -1-5
 ساختار و کاربرد صمغ گوار را همراه با منابع اصلی استخراج آن توضیح دهد. -1-6
 ربرد صمغ گزانتان را همراه با منابع اصلی استخراج آن توضیح دهد.ساختار و کا -1-7
 اندام دارویی اسفرزه و کاربرد آن را بیان کند. -1-8
 
 

 دانشجو باید کلیات، ساختمان شیمیایی و کاربردهای هتروگلیکان ها را فرا گیرد.هدف کلی جلسه سوم: 
 :سوماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 کاربردهای آنها فرا گیرد.روش تهیه و همراه با  آلژیناتهااطالعاتی از  -1-1
 همراه با روش تهیه و موارد کاربرد ارائه کند. آگارتوضیحاتی کلی در مورد  -1-2
 ساختار و کاربرد کاراژینان را همراه با منابع اصلی استخراج آن توضیح دهد. -1-3
 اصلی استخراج آن توضیح دهد.ساختار و کاربرد آگار دانمارکی را همراه با منبع  -1-4
 کاربردهای آنها فرا گیرد.ساختار و  درباره ی پکتینهااز اطالعاتی  -1-5
 توضیح مختصری در خصوص پنتوزانها ارائه نماید. -1-6
 در ارائه ی مطالب مکتوب تکمیلی ارائه شده توسط مدرس پیش از کالس درس مشارکت نماید. -1-7

 
 

 ساختمان شیمیایی و کاربردهای گلیکوزیدهای فنلی را فرا گیرد.دانشجو باید کلیات، هدف کلی جلسه چهارم: 
 :چهارماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد
فرا  مختصری از ساختار شیمیایی بخش قندی گلیکوزیدها، انواع گلیکوزیدها، نقش و دسته بندی آنان را -1-1

 گیرد.
 ارائه کند. بیوسنتز گلیکوزیدها راتوضیحاتی کلی در مورد  -1-2
 تعریفی از ترکیبات فنلی و مسیرهای بیوسنتتیک کلی موجود برای آنها بیان کند. -1-3
 تعدادی از دستجات ترکیبات فنلی مورد توجه در داروسازی را معرفی نماید. -1-4
 ساختار شیمیایی ترکیبات فنلی گیاهی را تشخیص دهد. -1-5
 

 و کاربردهای گلیکوزیدهای فنلی را فرا گیرد.دانشجو باید کلیات، ساختمان شیمیایی هدف کلی جلسه پنجم: 
 :پنجماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 فرا گیرد. مسیر بیوسنتز ترکیبات فنلی )مسیر اسید شیکیمیک( رااطالعاتی از  -1-1
 ارائه کند. فنلهای ساده و اسیدهای فنلی مشتق اسیدهای بنزوییک و سینامیکتوضیحاتی کلی در مورد  -1-2
 هایی از گیاهان حاوی فنلهای ساده را همراه با کاربردهای آنها معرفی کند. نمونه -1-3
 نمونه هایی از گیاهان حاوی مشتقات اسید کافئیک را همراه با کاربردهای آنها معرفی کند. -1-4
 

 :ششمهدف کلی جلسه 
 دانشجو باید کلیات، ساختمان شیمیایی و کاربردهای گلیکوزیدهای فنلی را فرا گیرد.

 :ششماهداف ویژه جلسه 
 در پایان دانشجو قادر باشد

 از گیاهان حاوی مشتقات اسید سالیسیلیک را همراه با کاربردهای آنها معرفی کند. نمونه هایی -1-1
 شرح دهد. همراه با مثالهایی از گیاهان حاوی آنها و کاربردهایشان را کلیات گلیکوزیدهای آلدهیدی -1-2
 ائه شده توسط مدرس پیش از کالس درس مشارکت نماید.در ارائه ی مطالب مکتوب تکمیلی ار -1-3
 

 :هفتمهدف کلی جلسه 
 دانشجو باید اطالعاتی ازآنتراکینونها و برخی گیاهان دارویی حاوی آنها را فرا گیرد.

 :هفتماهداف ویژه جلسه 
 



 در پایان دانشجو قادر باشد
 
 .بیان کندرا آنان ساخت زیستی  راههایو  گلیکوزیدهای آنتراکینونی، اثر فارماکولوژیک آنهااز  کلیاتی -1-1
 فرا گیرد. ساختارهای اصلی آنتراکینونها رااطالعاتی از  -1-2

 و Cascara sagrada  ،Frangula  ،Aloe ،Rhubarb ، Sennaاجزای تشکیل دهنده و آثار اطالعاتی از  -1-3
 فرا گیرد. Cassiaنیامهای 

 و کاربردهایشان بیان کند. اطالعاتی از نفتوکینونها همراه با مثالهایی از آنان -1-4
 
 

 :هشتمهدف کلی جلسه 
 دانشجو باید کلیات، ساختمان شیمیایی و کاربردهای فالونوییدها را فرا گیرد.

 :هشتماهداف ویژه جلسه 
 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 فرا گیرد.را  کلیات فالونوییدها، ساختارها و پراکنش آناناطالعاتی از  -1-1
 فالونوییدها را بیان کند.برخی خواص زیستی  -1-2
 فرا گیرد. موارد مصرف گیاهان حاوی فالونویید و مهمترین فالونوییدهای بازاراطالعاتی از  -1-3
اطالعاتی از برخی " گیاهانی که بخشی از اثرات آنها احتماال مربوط به فالونوییدهایشان باشد"  -1-4

 بیان نماید.
 

 :نهمهدف کلی جلسه 
 فالونوییدها و برخی گیاهان دارویی حاوی آنها را فرا گیرد.دانشجو باید اطالعاتی از 

 :نهماهداف ویژه جلسه 
 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 

 فرا گیرد. ایزوفالونوییدها و اثرات زیستی آنهااطالعاتی از  -1-1
 .نئوفالونوییدها و گیاهان حاوی نئوفالونویید بیان کند روتنوییدها،اطالعاتی از  -1-2
 مکتوب تکمیلی ارائه شده توسط مدرس پیش از کالس درس مشارکت نماید.در ارائه ی مطالب  -1-3

 
 :دهمهدف کلی جلسه 

 دانشجو باید اطالعاتی از برخی گیاهان دارویی حاوی تانن ها را فرا گیرد.
 :دهماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 فرا گیرد.را  تانن ها کلیات اطالعاتی از -1-1
 و پاره ای مالحظات مرتبط بیان کند.دسته بندی تانن ها، ساختارهای آنان  اطالعاتی از -1-2
 فرا گیرد. خواص زیستی و مهمترین گیاهان حاوی تانن رااطالعاتی از  -1-3

 
 :یازدهمهدف کلی جلسه 

 دانشجو باید اطالعاتی از ساپونین ها و برخی گیاهان دارویی حاوی آنها را فرا گیرد.
 باشددر پایان دانشجو قادر 
 همراه با کاربردهای آنان فرا گیرد.را ساپونین ها  کلیاتاطالعاتی از  -1-1
 دسته بندی ساختاری ساپونین ها را همراه با پراکنش زیستی توضیح دهد. -1-2
شیرین بیان و جین سنگ بیان توضیحاتی درباره ی برخی منابع زیستی آنان همچون  -1-3

 کند.
توسط مدرس پیش از کالس درس در ارائه ی مطالب مکتوب تکمیلی ارائه شده  -1-4

 مشارکت نماید.
 

 :دوازدهمهدف کلی جلسه 
 دانشجو باید کلیات، ساختمان شیمیایی و کاربردهای گلیکوزیدهای قلبی را فرا گیرد.

 :دوازدهماهداف ویژه جلسه 
 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 مقدمات و کلیاتی از گلیکوزیدهای قلبی بیان کند. -1-1



 را فرا گیرد.گلیکوزیدهای قلبی و ساختمان شیمیایی آنان پراکنش زیستی  -1-2
 را فرا گیرد. مکانیسم اثرات فارماکولوژیک آنان -1-3
 برخی منابع شناخته شده ی گلیکوزیدهای قلبی را فرا گیرد. -1-4
 

 :سیزدهمهدف کلی جلسه 
حاوی آنها را فرا  دانشجو باید اطالعاتی از گلیکوزیدهای سیانوژنیک و گلوکزینوالتها و برخی گیاهان دارویی

 گیرد.
 :سیزدهماهداف ویژه جلسه 

 
 در پایان دانشجو قادر باشد

 را فرا گیرد. گلوکزینوالتها،هیدرولیز و سمیت آنانکلیات  -1-1
توضیحاتی درباره ی منابع زیستی گلوکزینوالتها مانند خردل های هندی، سیاه و سفید، ترب  -1-2

 سیاه، خاکشیر و الدن ارائه کند.
 فرا گیرد.گیاهان گوگرد دار شامل سیر و پیاز همراه با کاربردهایشان درباره ی  مطالبی -1-3
 مطالبی درباره ی گلیکوزیدهای سیانوژنیک، هیدرولیز و سمیت آنان را فرا گیرد. -1-4
توضیحاتی درباره ی منابع زیستی گلیکوزیدهای سیانوژنیک مانند گیالس وحشی و هسته های  -1-5

 زردآلو ارائه کند.
 

 :چهاردهملسه هدف کلی ج
 دانشجو باید کلیات ، ساختمان شیمیایی و موارد کاربرد لیگنانها و لیگنینها را فرا گیرد.

 :چهاردهماهداف ویژه جلسه 
 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 کلیاتی از لیگنانها همراه با دستجات ساختاری ایشان بیان کند. -1-1
خار مریم، شیزاندرا، فیالنتوس و  نانها هچونبرخی منابع زیستی لیگتوضیحاتی درباره ی  -1-2

 همراه با کاربردها فرا گیرد. پودوفیل
 کلیاتی از لیگنینها همراه با مشخصات ساختاری ایشان بیان کند. -1-3

 
 

 منابع:

 فارماکوگنوزی تریز و اوانس -1
 تایلرو فارماکوبیوتکنولوژی فارماکوگنوزی  -2

 
 

 روش تدریس:

 سخنرانی، پرسش و پاسخبهره گیری از نرم افزار پاور پوینت، 
 

 وسایل آموزشی :

 رایانه، پروژکتور، تخته سفید 

 
 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ  سهم از نمره کل)بر حسب درصد( روش       آزمون

 - - - - کوئیز

% چهار 44 ترم آزمون میان 
 گزینه ای

 % تشریحی56
 

00/19 3/8/95 13-14 

% چهار 44 آزمون پایان ترم
 گزینه ای

 % تشریحی56

00/70 25/10/95 15-13:30 

ثبت حضور و  در کالس حضور
غیاب و 

مشارکت فعال 
ارائه مطالب در 

00/11   



تکلیف شده از 
 سوی مدرس

 
 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 

 حضور منظم و دقیق در کالس  -1
 شرکت در آزمون میان ترم در تاریخ و ساعت یاد شده -2
 مقررات آموزشیرعایت آیین نامه ها و  -3
 
 

 دانشکده: EDOنبم و امضبی مدرس:             نبم و امضبی مدیر گروه:                نبم و امضبی مسئول

 تبریخ تحویل:                          تبریخ ارسبل:                                   تبریخ ارسبل :

 



 1فارماکوگنوزی  جدول زمانبندی درس                                      

 (11تا  11شنبه )ساعت دو روز و ساعت جلسه :                                   

 
 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

 مهدی مجرب (هوموگلیکانهاها )کربوهیدارت 6:/6/8 4

 مهدی مجرب (هتروگلیکانهاها )کربوهیدارت 6:/23/8 5

 مهدی مجرب (هتروگلیکانهاها )کربوهیدارت 6:/8/:2 6

 مهدی مجرب (2فنل گلیکوزیدها ) 6:/37/8 7

 مهدی مجرب (3فنل گلیکوزیدها ) 6:/4/9 8

 مهدی مجرب (4) فنل گلیکوزیدها 6:/21/9 9

 مهدی مجرب هاآنتراکینون  6:/28/9 :

 مهدی مجرب (2) فالونویید ها 6:/:/2 22

 مهدی مجرب (3فالونویید ها ) )تعطیل( 6:/:/9 23

 مهدی مجرب تانن ها 6:/:/26 24

 مهدی مجرب هاساپونین 6:/:/33 25

 مهدی مجرب گلیکوزیدهای قلبی 6:/:/:3 26

 مهدی مجرب هاگلیکوزیدهای سیانوشنیک، گلوکسینوالت 6:/7/21 27

 مهدی مجرب هاها و لیگنانلیگنین 6:/24/21 28

 


