
 
 دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس
 

 دانشجویان داروسازی در نیمسال ششم تحصیلی مخاطبان:                عملی 1فارماکوگنوزی عنوان درس : 
 11-11شنبه یک ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:                                                  1تعدادواحد:

 دکتر مهدی مجرب مدرس:             11-11و  11-11به شنزمان ارائه درس:   
                 نظری 1فارماکوگنوزی  پیش نیاز: س ودر

 
کسب مهارت در زمینه ی استخراج، شناسایی و تعیین مقدار ترکیبات گیاهی، آشنایی با مبانی  هدف کلی درس :

 ای گیاهیپژوهش در زمینه ی فارماکوگنوزی، آمادگی انجام کنترل داروه
 
 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا

 آشنایی با مقررات کار در آزمایشگاه و روش های مختلف عصاره گیری -1
 آشنایی با روشهای مختلف عصاره گیری -1
 ردیابی فالونوییدهاآشنایی با روش  -3
 ردیابی آنتوسیانین هاآشنایی با روش  -1
 آشنایی با روش تعیین مقدار اندیس تورم -5
 با روش اندازه گیری محتوای آب یا رطوبتآشنایی  -1
 تعیین مقدار خاکسترآشنایی با روش  -7
 استخراج و تعیین مقدار پکتینآشنایی با روش  -1
 آشنایی با روش ردیابی عمومی تانن ها -9

 آشنایی با روش ردیابی اختصاصی تانن ها -11
 آشنایی با روش ردیابی گلیکوزیدهای قلبی -11
 سیانوژنیکآشنایی با روش ردیابی گلیکوزیدهای  -11

 
 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:
 

 آشنایی با مقررات کار در آزمایشگاه و روش های مختلف عصاره گیری هدف کلی جلسه اول:
 

 اهداف ویژه جلسه اول:
 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 مقررات کار در آزمایشگاه آموزشی فارماکوگنوزی را بیان نماید.-1-1
 
 عصاره گیری را انجام دهد و بازده آنها را مقایسه کند.دو روش  -2-1
 

 یریمختلف عصاره گ یبا روشها ییآشنا :دومهدف کلی جلسه 
 :دوماهداف ویژه جلسه 

 
 در پایان دانشجو قادر باشد

 کند. سهیرا انجام دهد و بازده آنها را مقا یریدو روش عصاره گ -1-1
 
 
 

 دهاییفالونو یبایبا روش رد ییآشنا :سومهدف کلی جلسه 
 :سوماهداف ویژه جلسه 

 
 در پایان دانشجو قادر باشد

 فرآیند استخراج ترکیبات فالونوییدی را از نمونه ی گیاهی به انجام برساند.-1-1
 
 با انجام آزمایشهای مرتبط حضور دستجات فالونوییدها را در نمونه ارزیابی کند. -2-1
 



 ابی آنتوسیانین هاآشنایی با روش ردی :چهارمهدف کلی جلسه 
 

 :چهارماهداف ویژه جلسه 
 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 فرآیند استخراج آنتوسیانین ها را از نمونه ی گیاهی به انجام برساند. -1-1
 
 با انجام آزمایشهای مرتبط حضور آنتوسیانین ها را در نمونه ارزیابی کند. -2-1
 

 اندیس تورمآشنایی با روش تعیین مقدار  :پنجمهدف کلی جلسه 
 

 :پنجماهداف ویژه جلسه 
 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 اندیس تورم دو نمونه ی گیاهی را به روش مندرج در دو فارماکوپه تعیین نماید.-1-1
 
 نتایج به دست آمده را مقایسه و تفسیر نماید. -2-1
 

 رطوبت ایآب  یمحتوا یریبا روش اندازه گ ییآشنا :ششمهدف کلی جلسه 
 

 :ششمف ویژه جلسه اهدا
 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 محتوای آب دو نمونه ی گیاهی را به دو روش متفاوت تعیین کند. -1-1
 
 نتایج به دست آمده را مقایسه و تفسیر کند. -2-1
 

  مقدار خاکستر نییبا روش تع ییآشنا :هفتمهدف کلی جلسه 
 

 :هفتماهداف ویژه جلسه 
 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 ار خاکستر تام، خاکستر نامحلول در اسید و محلول در آب را تعیین نماید.مقد -1-1
 
 نتایج به دست آمده را مقایسه و تفسیر کند. -2-1
 

 آشنایی با روش استخراج و تعیین مقدار پکتین :هشتمهدف کلی جلسه 
 

 :هشتماهداف ویژه جلسه 
 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 ونه های گیاهی به انجام برساند.فرآیند استخراج پکتین را از نم -1-1
 
 میزان پکتین موجود در نمونه را تعیین نماید. -2-1
 

 آشنایی با روش ردیابی عمومی تانن ها :نهمهدف کلی جلسه 
 

 :نهماهداف ویژه جلسه 
 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 فرآیند استخراج تانن ها را از نمونه های گیاهی انجام دهد. -1-1
 
 با انجام آزمایشهای مرتبط، حضور تانن ها را در نمونه ارزیابی نماید. -2-1
 

 آشنایی با روش ردیابی اختصاصی تانن ها :دهمهدف کلی جلسه 



 
 :دهماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 را برگزیند.با ارزیابی و تفسیر نتایج به دست آمده از روشهای ردیابی عمومی تانن ها نمونه های مناسب  -1-1
 
انواع تا نن های کندانسه و قابل هیدرولیز را در نمونه تعیین با انجام آزمایشهای ردیابی اختصاصی تانن ها، -2-1

 کنند.
 آشنایی با روش ردیابی گلیکوزیدهای قلبی :یازدهمهدف کلی جلسه 

 
 :یازدهماهداف ویژه جلسه 

 
 در پایان دانشجو قادر باشد

 یدهای قلبی را از نمونه های گیاهی به انجام برساند.فرآیند استخراج گلیکوز -1-1
 
 با انجام آزمایشهای مرتبط، حضور گلیکوزیدهای قلبی را در نمونه ارزیابی کند. -2-1

 آشنایی با روش ردیابی گلیکوزیدهای سیانوژنیک :دوازدهمهدف کلی جلسه 
 

 :دوازدهماهداف ویژه جلسه 
 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 د استخراج گلیکوزیدهای سیانوژنیک را از نمونه های گیاهی به انجام برساند.فرآین-1-1
 
 با انجام آزمایشهای مرتبط، حضور گلیکوزیدهای سیانوژنیک را در نمونه ارزیابی کند.-2-1
 
 

           Natural Products, A laboratory guide. Ikan R, Academic Press, Sanمنابع:
 Diego, The latest edition 
Trease and Evans Pharmacognosy. Evans WC, Saunders, Edinburg,The 
latest edition 

 
 سخنرانی، پرسش و پاسخ، کار عملی  روش تدریس:

 
 تخته سفید، دستگاههای آزمایشگاهی  وسایل آموزشی :

 
 سنجش و ارزشیابی 

سهم از نمره کل)بر حسب  روش       آزمون
 درصد(

 ساعت تاریخ 

   22 کتبی  گزارش کار

آزمون پایان 
 ترم

 12:66 -11:66 1/16/79 06 کتبی 

حضور فعال در 
 کالس

ارزیابی 
 مدرس 

22   

 
 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 تمالی به آموزش دانشکده گزارش خواهد شد.غیبت و تاخیر اح
 استفاده از تلفن همراه در آزمایشگاه ممنوع است.

 زمانی اجرای آزمایش ها در صورت محدودیت ماده ی اولیه وجود دارد.  امکان جابجایی
 
 
 

 دانشکده: EDOنام و امضای مدرس:             نام و امضای مدیر گروه:                نام و امضای مسئول

 ارسال : تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ

 



 1فارماکوگنوزی عملی  جدول زمانبندی درس                           

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

 

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

آشنایی با مقررات کار در آزمایشگاه و روش های  42/6/79 1
 تلف عصاره گیریمخ

 دکتر مهدی مجرب

 آشنایی با روشهای مختلف عصاره گیری 11/6/79 4

 
 دکتر مهدی مجرب

 آشنایی با روش ردیابی فالونوییدها 9/9/79 1

 
 دکتر مهدی مجرب

 آشنایی با روش ردیابی آنتوسیانین ها 12/9/79 2

 
 دکتر مهدی مجرب

 ورمآشنایی با روش تعیین مقدار اندیس ت 41/9/79 5

 
 دکتر مهدی مجرب

 آشنایی با روش اندازه گیری محتوای آب یا رطوبت 42/9/79 6

 
 دکتر مهدی مجرب

 آشنایی با روش تعیین مقدار خاکستر  5/2/79 9

 
 دکتر مهدی مجرب

 آشنایی با روش استخراج و تعیین مقدار پکتین 14/2/79 2

 
 دکتر مهدی مجرب

 می تانن هاآشنایی با روش ردیابی عمو 17/2/79 7

 
 دکتر مهدی مجرب

 آشنایی با روش ردیابی اختصاصی تانن ها 11/7/79 11

 
 دکتر مهدی مجرب

 آشنایی با روش ردیابی گلیکوزیدهای قلبی 19/7/79 11

 
 دکتر مهدی مجرب

 آشنایی با روش ردیابی گلیکوزیدهای سیانوژنیک 42/7/79 14

 
 دکتر مهدی مجرب

 


