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 بنام خذا

 دانطگاه ػلوم پسضکی کرهانطاه

 دانطکذه داروسازی

 قالب نگارش طرح درس

 

 

 

 

 

 هذف کلی درس: 

 دارٍّای هختلف.آؽٌایی با 

 

 هذف درس:

با ؽکل ظاّزی گیاّاى دارٍیی هَجَد در باسار، آؽٌایی با اًذاهْای هختلف هَجَد در گیاُ بعٌَاى ؽٌایی آ

 یاّاى هَجَدؽاخص ؽٌاعایی، یادگیزی ردُ بٌذی گ

 

 ) جهت هر جلسه یک هذف(اهذاف کلی جلسات: 

 ؽٌاعایی چٌذیي گیاُ در عطح خاًَادُ ٍ گًَِ بِ رٍػ هاکزٍعکَپی -1

 ؽٌاعایی چٌذیي گیاُ در عطح خاًَادُ ٍ گًَِ بِ رٍػ هاکزٍعکَپی -2

 ؽٌاعایی گیاّاى ٍ تعییي گًَِ آًْا بِ رٍػ هیکزٍعکَپی -3

 رٍػ هیکزٍعکَپی ؽٌاعایی گیاّاى ٍ تعییي گًَِ آًْا بِ -4

 ؽٌاعایی گیاّاى ٍ تعییي گًَِ آًْا بِ رٍػ هیکزٍعکَپی -5

 

 اهذاف ویژه رفتاری به تفکیک اهذاف کلی هر جلسه

 دکتزی دارٍعاسیداًؾجَیاى  هخاطباى:                       بیي الولل، ارٍیی عولیگیاّاى د ػنواى درس:

  (10-12ؽٌبِ ّا ) ساػت پاسخگویی به سواالت فراگیر:                                     عولیٍاحذ  1 تؼذاد و نوع واحذ:

 دکتز یلذا ؽکَّی ًیا ه دهنذه طرح درس:ارائ  ًذارد پیص نیاز:

  (جلغِ 5;  ٍاحذ 3/0) یلذا ؽکَّی ًیادکتز  هذرس:          (4-6ؽٌبِ ّا) ارائه درس:زهاى 

 جلغِ( 12ٍاحذ ;  7/0)دکتز هغعَد هذرعی 
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  جلسه اول

 ؽٌاعایی چٌذیي گیاُ در عطح خاًَادُ ٍ گًَِ بِ رٍػ هاکزٍعکَپیّذف کلی: 

 قادر خَاّذ بَداّذاف ٍیضُ: در پایاى ایي جلغِ داًؾجَ 

ّزی گیاُ )ریخت ؽٌاعی، رًگ، بَ، چؾایی ٍ لوغی( گیاّاى را در عطح خاًَادُ ٍ اس رٍی ؽکل ظا -1-1

 گًَِ ؽٌاعایی کٌذ.

اس رٍی ؽکل ٍ عاختواى بزگْا ٍ گلْای خؾک ؽذُ گیاّاى عطاری هَجَد در باسار آًْا را ؽٌاعایی  -1-2

 کٌٌذ.

 

 دوم جلسه 

 عکَپیؽٌاعایی چٌذیي گیاُ در عطح خاًَادُ ٍ گًَِ بِ رٍػ هاکزٍّذف کلی: 

 قادر خَاّذ بَداّذاف ٍیضُ: در پایاى ایي جلغِ داًؾجَ 

اس رٍی ؽکل ظاّزی گیاُ )ریخت ؽٌاعی، رًگ، بَ، چؾایی ٍ لوغی ( گیاّاى را در عطح خاًَادُ ٍ  -2-1

 گًَِ ؽٌاعایی کٌذ.

اس رٍی ؽکل ٍ عاختواى داًِ، هیَُ،  پَعت ٍ عزؽاخِ خؾک ؽذُ گیاّاى عطاری هَجَد در باسار  -2-2

 اعایی کٌٌذ.آًْا را ؽٌ

 

 سومجلسه  

 ؽٌاعایی گیاّاى ٍ تعییي گًَِ آًْا بِ رٍػ هیکزٍعکَپی: کلی ّذف

 بَد خَاّذ قادر داًؾجَ پایاى در: ٍیضُ اّذاف

 .با تْیِ الم اس پَدر گیاُ ٍ یافتي ؽاخص ّای گیاُ، ؽٌاعایی گیاُ در عطح گًَِ -3-1

 زیکَم یا کزک هضزط، کزیغتالؽٌاعایی بزگ گیاُ عٌا با ؽاخصْای: رٍسًِ پاراعیتیک، ت -3-2

 ؽٌاعایی بزگ گیاُ هزین گلی با ؽاخصْای: رٍسًِ دیاعیتیک، تزیکَم یا کزک ؽالقی. -3-3
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ؽٌاعایی گل بابًَِ با ؽاخصْای: پَلي تزی پَرات، پاراًؾین یغک دار، علَلْای بزجغتِ کاللِ، یاختِ  -3-4

 تزؽحی ٍ کزیغتال.

 تزیکَم ؽالقی، کزیغتال ٍ اًذٍتغیَم.ؽٌاعایی گل پٌیزک با ؽاخصْای: پَلي پلی پَرات،  -3-5

 

 چهارمجلسه 

 ؽٌاعایی گیاّاى ٍ تعییي گًَِ آًْا بِ رٍػ هیکزٍعکَپی: کلی ّذف

 بَد خَاّذ قادر داًؾجَ پایاى در: ٍیضُ اّذاف

 .با تْیِ الم اس پَدر گیاُ ٍ یافتي ؽاخص ّای گیاُ، ؽٌاعایی گیاُ در عطح گًَِ -4-1

اخصْای: اپیذرم حاٍی هَعیالص، علَلْلی عٌگفزؽی ٍ حلقَی، علَلْای ؽٌاعایی داًِ کتاى با ؽ -4-2

 پاراًؾیوی هغش حاٍی داًِ رٍغي ٍ ًؾاعتِ.

ؽٌاعایی هیَُ فلفل با ؽاخصْای: پزیکارپ حاٍی علَلْای اعتاًغل، حفزُ ّای تزؽحی ٍ بافت  -4-3

 اًذٍکارپ ٍ هیَُ حاٍی پاراًؾین دارای رٍغي ٍ ًؾاعتِ.

اًیغَى با ؽاخصْای: اپیذرم پزیکارپ دارای کزکْای غیز تزؽحی، علَلْای تختِ فزؽی ٍ  ؽٌاعایی هیَُ -4-4

 حفزُ ّای تزؽحی ٍ پاراًؾین حاٍی رٍغي، ًؾاعتِ ٍ کزیغتال.

 

 پنجنجلسه 

 ؽٌاعایی گیاّاى ٍ تعییي گًَِ آًْا بِ رٍػ هیکزٍعکَپی: کلی ّذف

 بَد خَاّذ قادر داًؾجَ پایاى در: ٍیضُ اّذاف

 .تْیِ الم اس پَدر گیاُ ٍ یافتي ؽاخص ّای گیاُ، ؽٌاعایی گیاُ در عطح گًَِبا  -5-1

با ؽاخصْای: کزک طپاًچِ ای، رٍسًِ دیاعیتیک، بافت اعکلزاًؾین عاقِ،  ؽٌاعایی اًذام َّایی آٍیؾي -5-2

 اپیذرم گلبزگ ٍ پَلي ّگشاکَلپات.

 ٍسًِ قلَُ ای، کزیغتال رٍست ٍ آًٍذ.دم اعب با ؽاخصْای: رؽٌاعایی اًذام َّایی  -5-3

 ریؾِ ؽیزیي بیاى با ؽاخصْای: کزیغتال عَسًی، آًٍذ چَبی هٌقَط، ًؾاعتِ ٍ بافت چَبی.ؽٌاعایی  -5-4
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پَعت دارچیي با ؽاخصْای: علَلْای دٍکی، علَلْای اعتاًغل، کزیغتال عَسًی، ًؾاعتِ ٍ ؽٌاعایی  -5-5

 علَلْای حاٍی اعاًظ.

 

 :هنابغ

 گیاّاى ؽفابخؼ، ّادی  ی زاف َگ ات زٍه ٍ ک  یَ پ ک زٍع ک ی ه  رٍػ ِ  ب  ی اّ ی گ  ی َاد دارٍی ه  ی ای اعٌ  ٍ ؽ ِ  شی ج ت ،

 .ؽزیعت مصوصا

 Trease and Evans pharmacognosy, Evans and William Charles, 2002  
 

 روش تذریس: 

 عفیذ ِتخت رٍی ًَؽتي -

 رٍی هیش هؾاّذُ گیاّاى دارٍیی چیذُ ؽذُ -

 اًجام آسهایؾات عولی )تْیِ الم ٍ هؾاّذُ با هیکزٍعکَپ(-

 پاعخ ٍ پزعؼ-

 

 رسانه های کوک آهوزضی

 پزٍصکتَر ٍیذئَ-

 عفیذ تختِ-

 هیکزٍعکَپ -

 

 سنجص و ارزیابی

 عاعت تاریخ ًوزُ رٍػ آسهَى آسهَى

 آسهَى پایاى تزم

آسهَى هاکزٍعکَپی)هؾاّذُ  -

 گیاّاى باسار ٍ ؽٌاعایی(

هیکزٍعکَپی)هؾاّذُ آسهَى  -

 

 6:  ؽکَّی ًیادکتز 
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الم سیز هیکزٍعکَپ ٍ 

 ؽٌاعایی اًذام گیاُ ٍ گًَِ گیاُ(

 

 هقررات درس و انتظارات از دانطجو:

ٍ تَجِ بِ هحذٍدیت سهاًی ٍ  اس داًؾجَیاى گزاهی اًتظار هی رٍد کِ با تَجِ بِ اّویت درط ٍ تعذاد ٍاحذ

 ؽذى ایي درط بِ ًکات سیز تَجِ ٍافز ًوایٌذ: فؾزدگی هطالب جْت ّزچِ بْتز بزگشار

 حضَر هٌظن ٍ دقیق در کالط -1

 رعایت قَاًیي آسهایؾگاُ جْت بْتز بزگشار ؽذى کالط  -2

 دقیق آسهایؾات عولی جْت یادگیزی بْتز اًجام   -3

 

 جذول زهانبنذی درس

 ٍ عیاُ، پزعؼ تخت رٍی پاٍرپَیٌت، ًَؽتي اس اعتفادُرٍػ تذریظ:  -4-6ؽٌبِ ّا رٍس ٍ عاعت جلغِ: 

 عیاُ ٍیذئَ پزٍصکتَر، تختِ: آهَسؽی کوک ٍعیلِ -پاعخ

 

 ردیف ػنواى هبحث نام هذرس تاریخ

 1 ریخت ؽٌاعی دکتز هذرعی 17/11/94

 2 ریخت ؽٌاعی دکتز هذرعی 24/11/94

 3 ریخت ؽٌاعی دکتز هذرعی 1/12/94

 4 ًام گذاری علوی گیاّاى دکتز هذرعی 8/12/94

 5 اصَل ردُ بٌذی گیاّاى هذرعیدکتز  15/12/94

 6 آؽٌایی با ّزباریَم دکتز هذرعی 22/12/94

 7 آؽٌایی با گًَِ ّای گیاّی دکتز هذرعی 14/1/95
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 8 آؽٌایی با گًَِ ّای گیاّی دکتز هذرعی 21/1/95

 9 آؽٌایی با گًَِ ّای گیاّی دکتز هذرعی 28/1/95

 10 آؽٌایی با گًَِ ّای گیاّی دکتز هذرعی 4/2/95

 11 آؽٌایی با گًَِ ّای گیاّی دکتز هذرعی 11/2/95

 12 آؽٌایی با گًَِ ّای گیاّی دکتز هذرعی 18/2/95

 13 گیاّاى دارٍیی هَجَد در باسار)عطاری ّا( دکتز ؽکَّی ًیا  25/2/95

 14 گیاّاى دارٍیی هَجَد در باسار)عطاری ّا( دکتز ؽکَّی ًیا 1/3/95

 15 در ؽٌاعی گیاّاى دارٍئی حاٍی بزگ ٍ گلپَ دکتز ؽکَّی ًیا 8/3/95

 16 پَدر ؽٌاعی گیاّاى دارٍئی حاٍی داًِ ٍ هیَُ دکتز ؽکَّی ًیا )تعطیل رعوی( 15/3/95

 17 پَدر ؽٌاعی گیاّاى دارٍئی حاٍی پَعت ٍ ریؾِ دکتز ؽکَّی ًیا 22/3/95

 

 


