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 بنام خدا

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 دانشکده داروسازی

 قالب نگارش طرح درس

 98-97دوم نیم سال: 

 داروسازی دکتری پیوسته دهدانشجویان ترم  مخاطبان:               داروسازی و طب سنتی عنوان درس:

 2و1 زیفارماکوگنو :درس پیش نیاز                   واحد نظری 2تعداد و نوع واحد: 

 محمد حسین فرزاییدکتر  مدرس:      8-12 پنج شنبه ها :ساعت مشاوره                 11-8شنبه ها  سهزمان ارائه درس: 
 
 

داروسازی سنتی و طب سنتی ایرانی داشته اصول کلی  با کافی آشنایی دانشجو درس ارائه پایان در میرود انتظار: هدف کلی درس

لور و بومی اقوام و مناطق مختلف ایران زمین را بشناسد. بعالوه دانشجویان با طب های مکمل و باشد و همچنین طب فولک

 جایگزین در جهان نیز آشنا شوند.

 

  هر جلسه اهداف کلی و اهداف ویژه 

 اهداف ویژه: عنوان مطلب جلسه

 در پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد:

تاریخچه طب سنتی ایرانی و  1

 اسالمی

 

 بطور کلی با تاریخچه پزشکی در ایران آشنا شود.( 1

بخشهای مختلف بیمارستانهای معروف را در دوره های ( 2

 مختلف تاریخی ایران  بیان کند

 دانشمندان مشهور در این زمینه را نام ببرد( 3

 

 

تاریخچه داروسازی سنتی ایرانی  2

 اسالمی

 ود.بطور کلی با تاریخچه داروسازی در ایران آشنا ش (1

 تاریخچه ساخت دارو در ایران را بیان کند (2

  دانشمندان مشهور در این زمینه را نام ببرد (3
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 شرح مختصری از مبانی طب سنتی را بیاموزد (1 مبانی طب سنتی و ارکان و مزاج 3

 ارکان را در طب سنتی یاد بگیرد (2

 مزاج را از منظر طب سنتی بیان کند (3

  

 ختلف را بشناسدمزاج های م (1  عالیم تشخیصی مزاجها 4

 ویژگیهای مزاج ها را برشمارد (2

 عالیم ظاهری هر یک از مزاج ها را بیاموزد (3

 سنتی عملکرد داروها در داروسازیآشنایی با اصول  (1 با داروسازی سنتی ایرانیآشنایی  5

 داروسازی سنتیآشنایی با اصول کلی  (2

 

اصول دارودرمانی در داروسازی  6

 سنتی

 درمانی در دارسازی سنتیآشنایی با اصول کلی دارو (1

 آشناییی با دارودرمانی منحصر بفرد در طب سنتی (2

اثرات داروهای مفرده در بدن از  7

  منظر داروسازی سنتی

آشنایی با اثرات کلی داروهای طبیعی از منظر داروسازی  (1

 سنتی

 آشنایی با افعال داروها در داروسازی سنتی (2

اصول مزاج شناسی داروها در  8

 تیداروسازی سن

 آشناییی با اصول مزاج شناسی داروهای سنتی (1

آشنایی با مزاج برخی داروهای معروف در داروسازی  (2

 سنتی

آشنایی با داروهای مرکب در  9

 داروسازی سنتی ایرانی

آشنایی با روش های ساخت داروهای مرکب در  (1

 داروسازی سنتی

آشنایی با برخی داروهای مرکب معروف در  (2

 داروسازی سنتی

اشکال دارویی خوراکی در  11

 داروسازی سنتی ایران

 آشنایی با نحوه ساخت داروهای سنتی خوراکی (1

 آشنایی با اجزای اصلی داروهای سنتی خوراکی (2
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آشنایی با برخی داروهای معروف خوراکی در داروسازی  (3

 سنتی

 

 اصول و تعریف حفظ الصحه در طب سنتی (1 حفظ الصحه 11

 در طب سنتیآشنایی با پیشگیری از بیماریها  (2

 

اشکال دارویی غیر خوراکی در  12

 داروسازی سنتی

آشنایی با انواع دسته های داروهای غیر خوراکی در  (1

 داروسازی سنتی

آشناییی با نحوه ساخت داروهای غیر خوراکی در  (2

 داروسازی سنتی 

آشناییی با نحوه عملکرد داروهای غیر خوراکی در  (3

 داروسازی سنتی 

 

دارورسانی به بافت آشنایی با اصول  13

 ها از منظر داروسازی سنتی

اصول کلی دارورسانی به ارگان های مختلف از آشنایی  (1

 منظر داروسازی سنتی

آشنایی با برخی از داروهای اصلی در زمینه دارورسانی به  (2

 ارگان ها در داروسازی سنتی

گیاه درمانی و گیاهان دارویی مورد  14

 استفاده در داروسازی و طب سنتی

 آشنایی اصول کلی گیاه درمانی بر اساس داروسازی سنتی (1

آشنایی با برخی گیاهان دارویی سنتی در داروسازی و  (2

 طب سنتی

 تعریف طب بومی و فولکلورآشنایی با  (1 طب بومی و فولکلور 15

آشنایی با اصطالحات اتنوفارماکولوژی، اتنومدیسین و  (2

 اتنوبوتانی

 ه غرب ایرانآشنایی با طب بومی مناطق مختلف بویژ (3

 
 

 منابع اصلی درس:
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 کتاب آشنایی با داروسازی سنتی. تالیف دکتر سلیمان افشاری پور .1

 کتاب آشنایی با طب سنتی ایران. تالیف دکتر محسن ناصری .2

 . مطالب کالسی3

 روش تدریس:

و بحث  سخنرانی، ارائه اسالید و انیمیشن های مرتبط با موضوع درس جهت تفهیم بهتر مطالب، پرسش و پاسخ

 گروهی

 رسانه های کمک آموزشی

 .ویدئو پروژکتور، وایت برد

 

 

 سنجش و ارزشیابی

 ساعت تاریخ نمره روش آزمون آزمون

 میان ترم
تشریحی و سواالت 

 مسئله
 وسط ترم 8

8-11 

 پایان ترم
سواالت تشریحی و 

 مسئله
 پایان ترم 12

8-11 

 

 مقررات درس و انتظارات از دانشجو:

 هومی بودن درس در این درس از دانشجویان انتظار می رود مقررات زیر را رعایت نمایند:توجه به مف با

 در همه جلسات حضور یافته و با دقت در مطالب، اشکاالت خود را مطرح نمایند. -1

 منابع درس مطالعه شود. -2
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