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آشنایی با کلیات دانش فارماکوگنوزی، داروهای گیاهی، کنترل گیاهان دارویی و آشنایی با  هدف کلی درس :

 ی داروسازیترکیبات طبیعی )کربوهیدرات ها، لیپیدها و آلکالوییدها( در حیطه 

 

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

 کلیات دانش فارماکوگنوزی و شناخت عمومی نسبت به کربوهیدراتهاآشنایی با  -1

 تک قندی ها و دوقندی ها و مشتقات ایشانآشنایی با  -1

 آشنایی با چند قندی ها و مشتقات ایشان -3

 چند قندی های به دست آمده از گیاهان عالیآشنایی با  -1

 شنایی با  کلیات و ساختمان شیمیایی آلکالوییدها آ -5

 کلیات ، ساختمان شیمیایی و موارد کاربرد آلکالوییهای مشتق شده از اورنی تینآشنایی با  -1

 کلیات ، ساختمان شیمیایی و موارد کاربرد آلکالوییهای مشتق شده از اورنی تینآشنایی با  -9

اربرد آلکالوییهای مشتق شده از لیزین، فنیل آالنین، تیروزین کلیات ، ساختمان شیمیایی و موارد کآشنایی با  -9

 و دی هیدروکسی فنیل آالنین

فنیل آالنین، تیروزین و دی آلکالوییهای مشتق شده از  کلیات ، ساختمان شیمیایی و موارد کاربردآشنایی با  -8

 هیدروکسی فنیل آالنین

 تریپتوفانالوییهای مشتق شده از کلیات ، ساختمان شیمیایی و موارد کاربرد آلکآشنایی با  -11

و برخی  کلیات ، ساختمان شیمیایی و موارد کاربرد آلکالوییهای مشتق شده از تریپتوفانآشنایی با  -11

 آلکالوییدهای متفرقه

 آشنایی با کلیات ، ساختمان شیمیایی و موارد کاربرد آلکالوییهای متقرقه -11

 آشنایی با هیدروکربن ها و مشتقات آنها -13

 اسیدها، الکل ها و استرهای طبیعیآشنایی با  -11

 آشنایی با فرآورده های طبیعی دارای اسیدها، الکل ها و استرها -15

 آشنایی با فرآورده های طبیعی دارای اسیدها، الکل ها و استرها -11

 

 

 



 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 

 می نسبت به کربوهیدراتهاکلیات دانش فارماکوگنوزی و شناخت عموآشنایی با  هدف کلی جلسه اول:

 اهداف ویژه جلسه اول:

 در پایان دانشجو قادر باشد

 تعریف فراگیری از دانش فارماکوگنوزی و سایر مفاهیم وابسته بیان کند. -1-1

 در خصوص نقش و دسته بندی کربوهیدراتها توضیح دهد. -1-2

 ین نماید.ساختار و ویژگیهای کلی تک قندی ها و دستجات اصلی آنها را تبی -1-3

 

 تک قندی ها و دوقندی ها و مشتقات ایشانبا  ییآشنا :دومهدف کلی جلسه 

 :دوماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد

مشتفات تک قندی دارای کاربرد در داروسازی را برشمارد و موارد دیگری مانند موارد کاربرد و منع مصرف آنها  -1-1

 را بیان نماید.

پراکنش، ساختارو  کاربرد اتی در خصوص و مشتقات آنها، توضیح دی های مهم طبیعیدو قنپس از معرف   -1-2

 ایشان ارائه کند.

 

 چند قندی ها و مشتقات ایشانبا  ییآشنا :سومهدف کلی جلسه 

 :سوماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد

تی در خصوص ساختار، اثرات و و سیکلودکسترین ها را معرفی کند و توضیحاالیگوساکاریدهای مهم  -1-1

 کاربردهای آنها بیان کند.

ضمن معرفی اولیه ی پلی ساکاریدها در خصوص مواردی مانند ساختار و اثرات فارماکولوژیک آنها بحث   -1-2

 نماید. 

ضمن معرفی پلی ساکاریدها ی به دست آمده از باکتری ها و قارچ ها در خصوص مواردی مانند منابع زیستی،   -1-3

 اختار، شیوه ی تهیه و کاربردهای آنها بحث نماید.س

ضمن معرفی پلی ساکاریدها ی به دست آمده از گیاهان پست در خصوص مواردی مانند منابع زیستی، ساختار،   -1-4

 شیوه ی تهیه و کاربردهای آنها بحث نماید.

 

 یچند قندی های به دست آمده از گیاهان عالآشنایی با  :چهارمهدف کلی جلسه 

 :چهارماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد

ضمن معرفی پلی ساکاریدها ی همگن به دست آمده از گیاهان عالی در خصوص مواردی مانند منابع زیستی،  -1-1

 ساختار، شیوه ی تهیه و کاربردهای آنها بحث نماید.

وص مواردی مانند منابع زیستی، ضمن معرفی پلی ساکاریدها ی ناهمگن به دست آمده از گیاهان عالی در خص -1-2

 ساختار، شیوه ی تهیه و کاربردهای آنها بحث نماید.



 کلیات و ساختمان شیمیایی آلکالوییدهاآشنایی با  :پنجمهدف کلی جلسه 

 :پنجماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 تعریفی از آلکالوییدها و دستجات و پراکنش زیستی آنها ارائه نماید. -1-1

و نقش های احتمالی زیستی  ، آزمون های تشخیص، روش های استخراجوصیات فیزیکوشیمیاییخص -1-2

 .آلکالوییدها را برشمارد

 

 کلیات ، ساختمان شیمیایی و موارد کاربرد آلکالوییهای مشتق شده از اورنی تین با  ییآشنا :ششمهدف کلی جلسه 

 :ششماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 لوییدهای این دسته را به شکل کلی بشناسد.آلکا -1-1

 ساخت زیستی آلکالوییدهای تروپان را توضیح دهد. -1-2

 توضیحاتی درباره ی برگ تاتوره و آلکالوییدهای اصلی آن همراه با کاربردها بیان کند. -1-3

 توضیحاتی درباره ی برگ بنگ دانه و آلکالوییدهای اصلی آن همراه با کاربردها ارائه نماید. -1-4

 

 کلیات ، ساختمان شیمیایی و موارد کاربرد آلکالوییهای مشتق شده از اورنی تینبا  ییآشنا :هفتملی جلسه هدف ک

 :هفتماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد

توضیحاتی درباره ی شابیزک، دوبویزیا و اسکوپولیا و آلکالوییدهای اصلی آن همراه با کاربردها  بیان  -1-1

 کند.

 اره ی برگ کوکا و آلکالوییدهای اصلی آن همراه با کاربردها ارائه نماید.توضیحاتی درب -1-2

 درباره ی برگ تنباکو و آلکالوییدهای اصلی آن همراه با کاربردها توضیح دهد. -1-3

 درباره ی آلکالوییدهای پیرولیزیدینی همراه با اثرات مهم آنها  بحث نماید. -1-4

 

ن شیمیایی و موارد کاربرد آلکالوییهای مشتق شده از لیزین، فنیل کلیات ، ساختماآشنایی با  :هشتمهدف کلی جلسه 

 آالنین، تیروزین و دی هیدروکسی فنیل آالنین

 :هشتماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد

درباره ی لوبلیا، لوبلیای هندی، پوست انار، فلفل، لیکوپود، جارو و آلکالوییدهای اصلی آن همراه با  -1-1

 العاتی ارائه نماید.کاربردها اط

توضیحاتی درباره ی اندام دارویی افدرا، چای حبشی و آلکالوییدهای اصلی آن همراه با کاربردها   -1-2

 بیان کند.

در خصوص خشخاش، تریاک و پاپاوراتم و آلکالوییدهای اصلی آن همراه با کاربردها و ساخت  -1-3

 زیستی  بحث نماید.

 

اختمان شیمیایی و موارد کاربرد آلکالوییهای مشتق شده از فنیل آالنین، کلیات ، سآشنایی با  :نهمهدف کلی جلسه 



 تیروزین و دی هیدروکسی فنیل آالنین

 :نهماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد

همراه با  هاتوضیحاتی درباره ی سرپنتاری، بولدو، هیدراستیس و کالومبا و آلکالوییدهای اصلی آن -1-1

  .ارائه کندکاربردها 

،  ایپکا کوانا، آلکالوییدهای  Annona squamosa اطالعاتی درباره ی کورار،  بالد روت،  -1-2

Amaryllidaceae.دانه و بنه ی سورنجان و آلکالوییدهای اصلی آنها همراه با کاربردها  بیان نماید ، 

 

  

 کلیات ، ساختمان شیمیایی و موارد کاربرد آلکالوییهای مشتق شده از تریپتوفانآشنایی با  :دهمهدف کلی جلسه 

 :دهماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد

توضیحاتی درباره ی ارگو، لوبیای کاالبار و نوکس ومیکا و آلکالوییدهای اصلی آنها همراه با کاربردها  -1-1

 ارائه نماید.

 آلستونیا و آلکالوییدهای اصلی آن همراه با کاربردها ی آنها بحث کند. درباره ی یاسمن زرد، راولفیا، -1-2

توضیحاتی درباره ی یوهیمبه، آسپیدوسپرما، پروانش و آلکالوییدهای اصلی آنها همراه با کاربردها بیان  -1-3

 نماید.

 

ق شده از تریپتوفان و کلیات ، ساختمان شیمیایی و موارد کاربرد آلکالوییهای مشتآشنایی با  :یازدهمهدف کلی جلسه 

 برخی آلکالوییدهای متفرقه

 :یازدهماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد

توضیحاتی درباره ی میتراجینا، اونکاریا، پروانش کبیر، پروانش صغیر و گنه گنه و آلکالوییدهای اصلی  -1-1

 آنها همراه با کاربردها  بیان نماید.

 یدینی همراه با کاربردها مطالبی ارائه کند.درباره ی آلکالوییدهای ایندولیز -1-2

 درباره ی برگ ژابوراندی و آلکالوییدهای اصلی آن همراه با کاربردها  بحث کند. -1-3

 

 کلیات ، ساختمان شیمیایی و موارد کاربرد آلکالوییهای متفرقهآشنایی با  :دوازدهمهدف کلی جلسه 

 :دوازدهماهداف ویژه جلسه 

 ددر پایان دانشجو قادر باش

توضیحاتی درباره ی آلکالوییدهای پورینی و پیریدینی احیا شده همراه با منابع گیاهی و کاربردها بیان  -1-1

 نماید.

 .بحث کنددرباره ی آلکالوییدهای ترپنوییدی همراه با منابع گیاهی و کاربردها  -1-2

 .کند ارائه توضیحاتی درباره ی آلکالوییدهای استروییدی همراه با منابع گیاهی و کاربردها  -1-3

 

 آشنایی با هیدروکربن ها و مشتقات آنها :سیزدهمهدف کلی جلسه 

 :سیزدهماهداف ویژه جلسه 



 در پایان دانشجو قادر باشد

 تعریفی کلی از هیدروکربنها و پراکنش زیستی آنها ارائه نماید. -1-1

 ساخت زیستی اسیدهای طبیعی، دسته بندی و اثرات زیستی آنها را مورد بحث قرار دهد. -1-1

 

 آشنایی با اسیدها، الکل ها و استرهای طبیعی :چهاردهمکلی جلسه هدف 

 :چهاردهماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 انواع دستجات ساختمانی و پراکنش زیستی اسیدهای طبیعی را توضیح دهد. -1-1

 انواع دستجات ساختمانی و پراکنش زیستی الکل های طبیعی را توضیح دهد. -1-2

 طبیعی موجود در منابع زیستی را برشمارد و چگونگی ساخت لیپیدها را توضیح دهد. دستجات استرهای -1-3

 

 آشنایی با فرآورده های طبیعی دارای اسیدها، الکل ها و استرها :پانزدهم هدف کلی جلسه 

 :پانزدهم اهداف ویژه جلسه

 در پایان دانشجو قادر باشد

 ها را برشمارد. آزمون های کمی جهت ارزیابی روغن های ثابت و چربی -1-1

محتویات، ویژگیها و اثرات برخی فرآورده های طبیعی مانند تمر هندی، مان، بنزوئین، بالسام ها و برخی روغن  -1-2

 های ثابت دارای کاربرد در داروسازی مانند بادام، نارگیل، پنبه دانه و زیتون را را توضیح دهد. 

 

 عی دارای اسیدها، الکل ها و استرهاآشنایی با فرآورده های طبی :شانزدهم هدف کلی جلسه 

 :شانزدهماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد

محتویات، ویژگیها و اثرات برخی روغن های ثابت دارای کاربرد در داروسازی مانند دانه ی شلغم روغنی،  -1-1

 ا توضیح دهد.را ر هیدنوکارپوسو گل مغربی گلرنگ، کنجد، سویا، آفتابگردان، کاکائو، ذرت، کرچک، 

 در خصوص النولین و مومهای گیاهی و جانوری توضیحاتی ارائه نماید. -1-2
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Pharmacognosy, Phytochemistry, Medicinal Plants. Bruneton J, Intercept Ltd., The latest 

edition.  
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 1فارماکوگنوزی عملی  جدول زمانبندی درس                          

 19 -11و  11-11شنبه ساعت  روز و ساعت جلسه :                     

 

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

 دکتر مهدی مجرب بوهیدراتهاکلیات کر -پیش درآمد 22/2/97 1

 تک قندی ها و دوقندی ها 2/7/97 2

 

 دکتر مهدی مجرب

 چند قندی ها 9/7/97 3

 

 دکتر مهدی مجرب

 چند قندی ها 12/7/97 4

 

 دکتر مهدی مجرب

 دکتر مهدی مجرب کلیات و ساختمان شیمیایی آلکالوییدها 23/7/97 3

کاربرد  کلیات ، ساختمان شیمیایی و موارد 38/7/97 2

 آلکالوییهای مشتق شده از اورنی تین

 دکتر مهدی مجرب

کلیات ، ساختمان شیمیایی و موارد کاربرد   7/0/97 7

 آلکالوییهای مشتق شده از اورنی تین

 دکتر مهدی مجرب

کلیات ، ساختمان شیمیایی و موارد کاربرد  14/0/97 0

ن آلکالوییهای مشتق شده از لیزین، فنیل آالنین، تیروزی

 و دی هیدروکسی فنیل آالنین

 دکتر مهدی مجرب

کلیات ، ساختمان شیمیایی و موارد کاربرد  21/0/97 9

آلکالوییهای مشتق شده از فنیل آالنین، تیروزین و دی 

 هیدروکسی فنیل آالنین

 دکتر مهدی مجرب

 مجرب یدکتر مهد آزمون میان ترم 7/9/97 18

و موارد کاربرد  ییایمی، ساختمان ش اتیکل 12/9/97 11

 پتوفانیمشتق شده از تر یهاییآلکالو

 مجرب یدکتر مهد

و موارد کاربرد  ییایمی، ساختمان ش اتیکل 19/9/97 12

 یو برخ پتوفانیمشتق شده از تر یهاییآلکالو

 متفرقه یدهاییآلکالو

 مجرب یدکتر مهد

و موارد کاربرد  ییایمی، ساختمان ش اتیکل 22/9/97 13

 تفرقهم یدهاییآلکالو

 مجرب یدکتر مهد

 آشنایی با هیدروکربن ها و مشتقات آنها 3/18/97 14

 
 مجرب یدکتر مهد

 آشنایی با اسیدها، الکل ها و استرهای طبیعی 18/18/97 13

 
 مجرب یدکتر مهد



آشنایی با فرآورده های طبیعی دارای اسیدها، الکل ها و  17/18/97 12

 استرها

 

 مجرب یدکتر مهد

آشنایی با فرآورده های طبیعی دارای اسیدها، الکل ها و  جبرانی 17

 استرها

 

 مجرب یدکتر مهد

 


