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 بنام خدا

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 داروسازی دانشکده

 (97-98)نیمسال اول  ترمی طرح درس

 روزانه 93شجویان داروسازی ورودی دان مخاطبان:                          عملی فارماکوگنوزیعنوان درس: 

 12-14 ساعتها هشنب واالت فراگیر:ساعت پاسخگویی به س                      واحد عملی 32/5 واحد:و نوع  تعداد

 14-5/17و  5/8-12 ها ساعتچهارشنبهزمان ارائه درس: 

 واحد( 1/3) مسعود مدرسیدکتر  -واحد( 22/2مهدی مجرب )دکتر  مدرس:

 1فارماکوگنوزی نیاز:درس پیش

 هدف کلی درس :

  استخراج ترکیبات طبیعی از گیاهانزمینه کسب مهارت در  -1

 شناسایی ترکیبات طبیعی در گیاهان زمینه در کسب مهارت  -2

 تعیین مقدار ترکیبات طبیعی در گیاهانزمینه کسب مهارت در  -3

 گیاهیکسب مهارت در زمینه کنترل کیفی و کمی مواد  -4

 های تحقیقاتی در حوزه گیاهان داروییکسب مهارت در جهت انجام پروژه -5

 تولیدکننده داروهای گیاهی کسب مهارت در جهت فعالیت در کارخانجات -6

 

 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا
 ردیابی گلیکوزیدهای سیانوژنیکآشنایی با روش  -1

 هاکسب مهارت در زمینه ردیابی آنتوسیانین -2

 آشنایی با روش ردیابی فالونوئیدها -3

 گیری محتوای آب یا رطوبتآشنایی با روش اندازه -4

 هاای ردیابی تاننآشنایی با روشه -5

 هاآنتراکینون گیریو اندازه کسب مهارت در زمینه ردیابی -6

 آشنایی با روش تعیین مقدار خاکستر -7

 هاکسب مهارت در زمینه بررسی کیفی اسانس -8

 هاکسب مهارت در زمینه بررسی کمی اسانس -9

 هاآلکالوئید ردیابیکسب مهارت در زمینه  -10

 گیری آلکالوئیدهااندازهینه کسب مهارت در زم -11

 هاکسب مهارت در زمینه ردیابی ساپونین -12

 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 جلسه اول -1

 آشنایی با روش ردیابی گلیکوزیدهای سیانوژنیک هدف کلی: •

 :دانشجو در پایان جلسه قادر خواهد بود اهداف ویژه: •

 ی سیانوژنیک را از نمونه های گیاهی به انجام برساندفرآیند استخراج گلیکوزیدها -1-1



 

2 

 

 با انجام آزمایشهای مرتبط، حضور گلیکوزیدهای سیانوژنیک را در نمونه ارزیابی کند -2-1

 

 جلسه دوم -2

 هاکسب مهارت در زمینه ردیابی آنتوسیانین هدف کلی: •

 :دانشجو در پایان جلسه قادر خواهد بود اهداف ویژه: •

 ها را شرح بدهد.ار، حاللیت و خصوصیات فیزیکوشیمیایی آنتوسیانینساخت -1-2

 ها را توضیح بدهد.های مختلف استخراج آنتوسیانینروش -2-2

 ها را توضیح دهد.ردیابی آنتوسیانین روش -3-2

 ها را بیان نماید.ها یا واکنشگرهای الزم جهت ردیابی آنتوسیانینمعرف -4-2

 .ها را بر روی چند گیاه دارویی انجام داده و نتایج را گزارش نمایدوسیانینردیابی آنت روش -5-2

مشخص  سیانینبرحسب نتایج بدست آمده از آزمایشات، گیاهان مورد آزمایش را از لحاظ داشتن یا نداشتن آنتو -6-2

 نماید.

 

 جلسه سوم -3

 آشنایی با روش ردیابی فالونوئیدها هدف کلی: •

 :شجو در پایان جلسه قادر خواهد بوددان اهداف ویژه: •

 یدی را از نمونه گیاهی به انجام برساندئفرآیند استخراج ترکیبات فالونو -1-3

 یدها را در نمونه ارزیابی کندئحضور دستجات فالونو ،با انجام آزمایشهای مرتبط -2-3

 

 جلسه چهارم -4

 گیری محتوای آب یا رطوبتآشنایی با روش اندازه هدف کلی: •

 :دانشجو در پایان جلسه قادر خواهد بود اهداف ویژه: •

 محتوای آب دو نمونه گیاهی را به دو روش متفاوت تعیین کند -1-4

 نتایج به دست آمده را مقایسه و تفسیر کند -2-4

 

 جلسه پنجم -5

 هاآشنایی با روشهای ردیابی تانن هدف کلی: •

 :اهد بوددانشجو در پایان جلسه قادر خو اهداف ویژه: •

 فرآیند استخراج تانن ها را از نمونه های گیاهی انجام دهد -1-5

 با انجام آزمایشهای مرتبط، حضور تانن ها را در نمونه ارزیابی نماید -2-5

 ندا برگزیبا ارزیابی و تفسیر نتایج به دست آمده از روشهای ردیابی عمومی تانن ها نمونه های مناسب ر -3-5

 نندکنه تعیین در نمو ایشهای ردیابی اختصاصی تانن ها، انواع تا نن های کندانسه و قابل هیدرولیز رابا انجام آزم -4-5

 

 مششجلسه  -6

 هاگیری آنتراکینونکسب مهارت در زمینه ردیابی و اندازه هدف کلی: •

 :دانشجو در پایان جلسه قادر خواهد بود اهداف ویژه: •
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 را شرح بدهد. هاآنتراکینونیکوشیمیایی ساختار، حاللیت و خصوصیات فیز -1-6

 را توضیح بدهد.ها آنتراکینونهای مختلف استخراج روش -2-6

 را توضیح دهد.ها آنتراکینونردیابی  هایروش -3-6

 را بیان نماید.ها آنتراکینونها یا واکنشگرهای الزم جهت ردیابی معرف -4-6

 د.گیاه دارویی انجام داده و نتایج را گزارش نمای یکی را بر روها آنتراکینونروش ردیابی  دو -5-6

ر قایسه قرامدیگر مورد با یک را در مورد ماده گیاهی آزمایش شده،ها آنتراکینونروش ردیابی  دونتایج بدست آمده از  -6-6

 داده و نتیجه را گزارش کند.

 ها را توضیح دهد.اساس آزمایش تعیین مقدار آنتراکینون -7-6

 ها را بیان نماید.ها یا واکنشگرهای الزم جهت تعیین مقدار آنتراکینونرفمع -8-6

 Bسنوزید  ا برحسبرهای موجود در برگ سنا را انجام داده و میزان این ترکیبات آزمایش تعیین مقدار آنتراکینون -9-6

 محاسبه نماید.

ه و نتیجه ایسه نمودلمی، مقعستاندارد ذکر شده در منابع گیری شده در برگ سنا را با مقادیر امیزان آنتراکینون اندازه -10-6

 را گزارش کند.

 

 مهفتجلسه  -7

 آشنایی با روش تعیین مقدار خاکستر هدف کلی: •

 :دانشجو در پایان جلسه قادر خواهد بود اهداف ویژه: •

 مقدار خاکستر تام، خاکستر نامحلول در اسید و محلول در آب را تعیین نماید. -1-7

 نتایج به دست آمده را مقایسه و تفسیر کند. -2-7

 

 تمشجلسه ه -8

 هاکسب مهارت در زمینه بررسی کیفی اسانس هدف کلی: •

 :دانشجو در پایان جلسه قادر خواهد بود اهداف ویژه: •

 بدهد. توضیحها حاللیت و خصوصیات فیزیکوشیمیایی اسانس در مورد -1-8

 ها توضیح بدهد.اسانس درخصوص محتوای ترکیبات شیمیایی -2-8

 بدهد. شرحها را های مختلف استخراج اسانسروش -3-8

 ها را بیان کند.های مختلف بررسی کیفی اسانسروش -4-8

 اید.دار اجرا نمگیاه اسانسچند به منظور جداسازی اسانس از با حالل را  استخراج روش -5-8

ورد مها، سانسابر روی الیه نازک، در مقابل ترکیبات شاخص آن های بدست آمده را به روش کرماتوگرافی اسانس -6-8

 آنالیز قرار داده و نتایج را گزارش کند.

 

 منهجلسه  -9

 هاکسب مهارت در زمینه بررسی کمی اسانس هدف کلی: •

 :دانشجو در پایان جلسه قادر خواهد بود اهداف ویژه: •

 ها را شرح بدهد.های مختلف استخراج اسانسروش -1-9

 دار را توضیح دهد.های مختلف بررسی کمی محتوای اسانسی گیاهان اسانسروش -2-9

 ها را بیان نماید.های مختلف بررسی کمی محتوای شیمیایی اسانسروش -3-9
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 ند.کدار را به روش تقطیر جداسازی نموده و محتوای اسانسی گیاه را محاسبه یک گیاه اسانساسانس  -4-9

ده و قایسه نمومع علمی، گیری شده را با مقادیر استاندارد ذکر شده در منابماده گیاهی اندازه اسانسیمیزان محتوای  -5-9

 نتیجه را گزارش کند.

-زهی انداسنجمقدار درصد ترکیب شاخص موجود در اسانس استخراج شده از گیاه مورد آزمایش را به روش رنگ -6-9

 ش کند.گزاررا گیری نموده و نتیجه 

ایسه علمی، مق ر منابعدگیری شده در اسانس مورد آزمایش را با مقادیر استاندارد ذکر شده میزان درصد ترکیب اندازه -7-9

 نموده و نتیجه را بیان نماید.

 

 مدهجلسه  -10

 هاآلکالوئیدکسب مهارت در زمینه ردیابی  هدف کلی: •

 :د بوددانشجو در پایان جلسه قادر خواه اهداف ویژه: •

 ها را شرح بدهد.لکالوئیدساختار، حاللیت و خصوصیات فیزیکوشیمیایی آ -1-10

 را توضیح بدهد. هاآلکالوئیدهای مختلف استخراج روش -2-10

 را توضیح دهد. هاآلکالوئیدردیابی  هایروش -3-10

 را بیان نماید. هاآلکالوئیدها یا واکنشگرهای الزم جهت ردیابی معرف -4-10

 را بر روی یک گیاه دارویی انجام داده و نتایج را گزارش نماید. هاآلکالوئیدردیابی  -5-10

 

 جلسه یازدهم -11

 گیری آلکالوئیدهاکسب مهارت در زمینه اندازه هدف کلی: •

 :دانشجو در پایان جلسه قادر خواهد بود اهداف ویژه: •

 هد.های مختلف استخراج آلکالوئیدها را شرح بدروش -1-11

 گیاهان را توضیح دهد. آلکالوئیدیهای مختلف بررسی کمی محتوای روش -2-11

 اید.قدار نممحتوای آلکالوئیدی تام دانه قهوه را به روش سوکسله استخراج نموده و به روش وزنی تعیین م -3-11

لمی، ر منابع عدکر شده ذاستاندارد گیری شده در دانه قهوه را با مقادیر میزان درصد محتوای آلکالوئیدی تام اندازه -4-11

 مقایسه نموده و نتیجه را بیان نماید.

 هایدانه شده از تست مورکساید را جهت ردیابی آلکالوئیدهای پورینی، بر روی محتوای آلکالوئیدی تام استخراج -5-11

 قهوه انجام دهد.

 

 جلسه دوازدهم -12

 اهکسب مهارت در زمینه ردیابی ساپونین هدف کلی: •

 :دانشجو در پایان جلسه قادر خواهد بود اهداف ویژه: •

 ها را شرح بدهد.ساختار، حاللیت و خصوصیات فیزیکوشیمیایی ساپونین -1-12

 ها را توضیح بدهد.های مختلف استخراج ساپونینروش -2-12

 ها را توضیح دهد.ردیابی ساپونین هایروش -3-12

 ها را بیان نماید.جهت ردیابی ساپونینها یا واکنشگرهای الزم معرف -4-12

 د.زارش نمایگها را بر روی چند گیاه دارویی انجام داده و نتایج را های ردیابی ساپونیندو روش از روش -5-12
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شخص ونین مبرحسب نتایج بدست آمده از آزمایشات، گیاهان مورد آزمایش را از لحاظ داشتن یا نداشتن ساپ -6-12

 نماید.

گر ا با یکدیدر آنه موجود سب نتایج بدست آمده از آزمایشات، گیاهان مورد آزمایش را از لحاظ میزان ساپونینبرح -7-12

 مورد مقایسه قرار داده و نتیجه را گزارش کند.

 

 منابع:
1. Harborne, JB. Phytochemical Methods. Chapman & Hall, London. 1989. 

2. Robinson, T. The Organic Constituents of Higher Plants. Cordus Press, New Ahmerst. 1983. 

 

 روش تدریس:

 سخنرانی -1

 استفاده از پورپوینت -2

 وایت بورد نوشتن بر روی -3

 ارائه دستور کار انجام آزمایشات بصورت کتبی -4

 پرسش و پاسخ -5

 نها آهای الزم به ائه راهنمایینظارت مستمر مدرس در طول انجام آزمایشات بر عملکرد فراگیران و ار -6

 

 وسایل آموزشی :

 و پوینتر ژکتوروویدئو پر -1

 بردو ماژیک وایت بردتخته وایت -2

 شیشه آالت آزمایشگاهی -3

 مواد گیاهی الزم -4

 مواد شیمیایی الزم -5

 

 سنجش و ارزشیابی

 سهم از نمره کل آزمون روش آزموننام 

 )بر حسب درصد(

 ساعت تاریخ

و آزمون کوئیز 

 پایان ترم

کوئیزها بر سر  %40-50 امتحان کتبی )تشریحی(

جلسات آزمایشگاه 

و آزمون پایان ترم 

 پایان دورهدر 

کوئیز هر جلسه در 

ابتدای همان جلسه 

و آزمون پایان ترم 

 در پایان دوره

گزارش کار هر  %25-40 تحویل بصورت کتبی گزارش کار

جلسه در جلسه 

بعد تحویل داده 

 شودمی

تحویل گزارش 

کار هر جلسه در 

ابتدای جلسه 

 بعدی

کیفیت رفتار 

 آموزشی

کنترل رفتار آموزشی دانشجو 

 در سر جلسات آزمایشگاه

در کلیه جلسات  در طول ترم 25-20%

 آموزشی درس
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 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 منظم همراه با روپوش بر سر کلیه جلسات آموزشیمرتب و حضور  -1

 یت اصول نظم و آرامش بر سر کلیه جلسات آموزشیرعا -2

 برداری از نکات مهم درسییاداشت -3

 مشارکت در مباحث دو طرفه میان مدرس و فراگیران -4

 رعایت کامل اصول ایمنی کار در آزمایشگاه و استفاده از مواد شیمیایی -5

 دستور کاربا دقیق آزمایشات مطابق  تالش در جهت انجام -6

 عمل مناسب در انجام آزمایشاتسرعت داشتن -7

 تالش در جهت ثبت دقیق نتایج آزمایشات -8

 تعیین شده تنظیم دقیق و به موقع گزارش کارها و تحویل آنها در زمان مناسب -9

 تکالیف اختیاری و داوطلبانهتالش در جهت انجام  -10

 کوئیزهای شرکت در آزمون -11
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 روزانه داروسازی( 93) عملی یفارماکوگنوز جدول زمانبندی درس

 14-5/17و  5/8-12ها ساعت چهارشنبه روز و ساعت جلسه:
 

 مدرسنام  موضوع جلسه تاریخ جلسه

 مجربدکتر  ردیابی گلیکوزیدهای سیانوژنیک 4/7/97 1

 دکتر مدرسی هاردیابی آنتوسیانین 11/7/97 2

 مجربدکتر  فالونوئیدهاردیابی  18/7/97 3

 مجربدکتر  یا رطوبت گیری محتوای آبدازهان 25/7/97 4

 مجربدکتر  هاردیابی تانن 2/8/97 5

 دکتر مدرسی هاآنتراکینون بررسی کیفی و کمی 9/8/97 6

 مجرب دکتر تعیین مقدار خاکستر 23/8/97 7

 دکتر مدرسی هابررسی کیفی اسانس 14/9/97 8

 دکتر مدرسی هابررسی کمی اسانس 21/9/97 9

 دکتر مدرسی ردیابی آلکالوئیدها 28/9/97 10

 دکتر مدرسی بررسی کمی آلکالوئیدها 5/10/97 11

 دکتر مدرسی هاردیابی ساپونین 12/10/97 12
 

 


