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 بنام خدا

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 داروسازی دانشکده

 (97-98)نیمسال اول  ترمی طرح درس

 روزانه 94شجویان داروسازی ورودی دان مخاطبان:                         2عملی فارماکوگنوزیعنوان درس: 

 12-14 ساعتها شنبه واالت فراگیر:ساعت پاسخگویی به س                      واحد عملی 66/2 واحد:و نوع  تعداد

 مسعود مدرسیکتر د مدرس:     16-18 و 14-16 ها ساعتشنبهدو: زمان ارائه درس

 نظری 2 فارماکوگنوزی نیاز:درس پیش

 هدف کلی درس :
  استخراج ترکیبات طبیعی از گیاهانزمینه کسب مهارت در  -1

 گیاهان شناسایی ترکیبات طبیعی در زمینه کسب مهارت در  -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

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

 

 لی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(هداف کا

 کسب مهارت در زمینه استخراج اسید سیتریک از آبلیمو -1

 هاآنالیز کیفی مانکسب مهارت در زمینه  -2

 هازمینه آنالیز کمی مانکسب مهارت در  -3

 زمینه استخراج و تعیین مقدار نشاسته کسب مهارت در -4

 هاردیابی آنتراکینونکسب مهارت در زمینه  -5

 هاآنتراکینون گیریاندازه کسب مهارت در زمینه -6

 هاکسب مهارت در زمینه بررسی کیفی اسانس -7

 هاکسب مهارت در زمینه بررسی کمی اسانس -8

 با استخراج حالل به حالل اوژنول از اسانس میخک جداسازی کسب مهارت در زمینه -9

 هاآلکالوئید ردیابیکسب مهارت در زمینه  -10

 گیری آلکالوئیدهااندازهکسب مهارت در زمینه  -11

 هاهارت در زمینه ردیابی ساپونینکسب م -12

 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 جلسه اول -1

 کسب مهارت در زمینه استخراج اسید سیتریک از آبلیمو هدف کلی: •

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

 اختار و اهمیت اسیدهای آلی بویژه اسید سیتریک در گیاهان توضیح بدهد.پیرامون س -1-1

 شرح بدهد. را حاللیت و خصوصیات فیزیکوشیمیایی اسیدهای آلی بویژه اسید سیتریک -1-2
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 اسید سیتریک را توضیح بدهد. تهیههای مختلف روش -1-3

 د.به اهمیت و کاربرد اسید سیتریک در صنایع مختلف اشاره نمای -1-4

 روش استخراج آزمایشگاهی اسید سیتریک از آبلیمو را به دقت اجرا نماید. -1-5

 میزان درصد اسید سیتریک استخراج شده از آبلیمو را محاسبه نموده و گزارش نماید. -1-6

 

 جلسه دوم -2

 هاکسب مهارت در زمینه آنالیز کیفی مان هدف کلی: •

 :ر خواهد بوددانشجو در پایان جلسه قاد اهداف ویژه: •

 را شرح بدهد. هامانساختار، حاللیت و خصوصیات فیزیکوشیمیایی  -2-1

 د.ها توسط گیاهان و اهمیت آنها در طب سنتی اشاره نمایمان تولیدهای مختلف روشبه  -2-2

 را بیان کند.ها مانهای مختلف بررسی کیفی روش -2-3

 نماید. اجراها مانرسی کیفی بر کروماتوگرافی روی الیه نازک را جهت روش -2-4

 گزارش نماید. ها را در مقابل ترکیبات استانداردحاصل از آنالیز کیفی مان نتایج -2-5

 

 جلسه سوم -3

 هاکسب مهارت در زمینه آنالیز کمی مان هدف کلی: •

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

 ها توضیحاتی بدهد.شیمیایی مانصوص حاللیت و خصوصیات فیزیکودرخ -3-1

 نماید. ها اشارهگیری محتوای قندی ماناندازهها یا واکنشگرهای الزم جهت معرفبه  -3-2

 مان طبیعی را استخراج نماید.یک محتوای قندی موجود در  -3-3

 ها اجرا نماید.گیری محتوای قندی مانسنجی را جهت اندازهروش رنگ -3-4

 ان طبیعی را محاسبه نموده و نتایج را با اطالعات موجود در منابع علمی مقایسه نماید.محتوای قندی م -3-5

 

 جلسه چهارم -4

 استخراج و تعیین مقدار نشاستهکسب مهارت در زمینه  هدف کلی: •

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

 را شرح بدهد. نشاستهساختار، حاللیت و خصوصیات فیزیکوشیمیایی  -4-1

 شاره نماید.امهمترین منابع تهیه نشاسته  هب -4-2

 د.در صنایع مختلف اشاره نماینشاسته به اهمیت و کاربرد  -4-3

 را به دقت اجرا نماید. تازه زمینیسیباز نشاسته روش استخراج آزمایشگاهی  -4-4

 را محاسبه نموده و گزارش نماید.تازه  زمینیسیباستخراج شده از نشاسته میزان درصد  -4-5

 با مقادیر ارائه شده در منابع علمی مقایسه کند.را  استخراج و تعیین مقدار نشاستهاز آزمایش  آمدهنتایج بدست -4-6

 

 جلسه پنجم -5

 هاکسب مهارت در زمینه ردیابی آنتراکینون هدف کلی: •

 :دانشجو در پایان جلسه قادر خواهد بود اهداف ویژه: •
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 را شرح بدهد.ها ساختار، حاللیت و خصوصیات فیزیکوشیمیایی آنتراکینون -5-1

 ها را توضیح بدهد.های مختلف استخراج آنتراکینونروش -5-2

 ها را توضیح دهد.ردیابی آنتراکینون هایروش -5-3

 ها را بیان نماید.ها یا واکنشگرهای الزم جهت ردیابی آنتراکینونمعرف -5-4

 ده و نتایج را گزارش نماید.ها را بر روی یک گیاه دارویی انجام دادو روش ردیابی آنتراکینون -5-5

ها را در مورد ماده گیاهی آزمایش شده، با یکدیگر مورد مقایسه قرار نتایج بدست آمده از دو روش ردیابی آنتراکینون -5-6

 داده و نتیجه را گزارش کند.

 

 مششجلسه  -6

 هاگیری آنتراکینونکسب مهارت در زمینه اندازه هدف کلی: •

 :و در پایان جلسه قادر خواهد بوددانشج اهداف ویژه: •

 ها را توضیح دهد.اساس آزمایش تعیین مقدار آنتراکینون -6-1

 ها را بیان نماید.ها یا واکنشگرهای الزم جهت تعیین مقدار آنتراکینونمعرف -6-2

 Bرا برحسب سنوزید های موجود در برگ سنا را انجام داده و میزان این ترکیبات آزمایش تعیین مقدار آنتراکینون -6-3

 محاسبه نماید.

گیری شده در برگ سنا را با مقادیر استاندارد ذکر شده در منابع علمی، مقایسه نموده و نتیجه میزان آنتراکینون اندازه -6-4

 را گزارش کند.

 

 مهفتجلسه  -7

 هاکسب مهارت در زمینه بررسی کیفی اسانس هدف کلی: •

 :لسه قادر خواهد بوددانشجو در پایان ج اهداف ویژه: •

 ها توضیح بدهد.در مورد حاللیت و خصوصیات فیزیکوشیمیایی اسانس -7-1

 ها توضیح بدهد.درخصوص محتوای ترکیبات شیمیایی اسانس -7-2

 ها را شرح بدهد.های مختلف استخراج اسانسروش -7-3

 ها را بیان کند.های مختلف بررسی کیفی اسانسروش -7-4

 دار اجرا نماید.راج با حالل را به منظور جداسازی اسانس از چند گیاه اسانساستخ روش -7-5

ها، مورد های بدست آمده را به روش کرماتوگرافی بر روی الیه نازک، در مقابل ترکیبات شاخص آن اسانساسانس -7-6

 آنالیز قرار داده و نتایج را گزارش کند.

 

 تمشجلسه ه -8

 هاینه بررسی کمی اسانسکسب مهارت در زم هدف کلی: •

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

 ها را شرح بدهد.های مختلف استخراج اسانسروش -8-1

 دار را توضیح دهد.های مختلف بررسی کمی محتوای اسانسی گیاهان اسانسروش -8-2

 ن نماید.ها را بیاهای مختلف بررسی کمی محتوای شیمیایی اسانسروش -8-3

 دار را به روش تقطیر جداسازی نموده و محتوای اسانسی گیاه را محاسبه کند.اسانس یک گیاه اسانس -8-4
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گیری شده را با مقادیر استاندارد ذکر شده در منابع علمی، مقایسه نموده و میزان محتوای اسانسی ماده گیاهی اندازه -8-5

 نتیجه را گزارش کند.

-سنجی اندازهیب شاخص موجود در اسانس استخراج شده از گیاه مورد آزمایش را به روش رنگمقدار درصد ترک -8-6

 گیری نموده و نتیجه را گزارش کند.

گیری شده در اسانس مورد آزمایش را با مقادیر استاندارد ذکر شده در منابع علمی، مقایسه میزان درصد ترکیب اندازه -8-7

 نموده و نتیجه را بیان نماید.

 

 منهجلسه  -9

 استخراج حالل به حالل اکسب مهارت در زمینه جداسازی اوژنول از اسانس میخک ب هدف کلی: •

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

 اساس روش استخراج حالل به حالل در جداسازی ترکیبات را بیان نماید. -9-1

 حالل به حالل قابل جداسازی هستند اشاره نماید. به وبژگی ترکیباتی که به روش استخراج -9-2

 روش جداسازی اسانس غنچه گل میخک را توضیح داده و ترکیبات شاخص موجود در این اسانس را نام ببرد. -9-3

 به واکنشگرهای الزم جهت جداسازی اوژنول از اسانس میخک با استخراج حالل به حالل اشاره نماید. -9-4

 جداسازی اوژنول از اسانس میخک با استخراج حالل به حالل را بطور عملی اجرا کند.روش  -9-5

 میزان درصد اوژنول جداسازی شده را محاسبه نماید. -9-6

میزان خلوص اوژنول جداسازی شده را به روش کروماتوگرافی روی الیه نازک در مقابل ترکیب استاندارد بررسی  -9-7

 د.نموده و نتایج را گزارش کن

 

 مدهجلسه  -10

 هاکسب مهارت در زمینه ردیابی آلکالوئید هدف کلی: •

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

 ها را شرح بدهد.ساختار، حاللیت و خصوصیات فیزیکوشیمیایی آلکالوئید -10-1

 ها را توضیح بدهد.های مختلف استخراج آلکالوئیدروش -10-2

 ها را توضیح دهد.ردیابی آلکالوئید هایروش -10-3

 ها را بیان نماید.ها یا واکنشگرهای الزم جهت ردیابی آلکالوئیدمعرف -10-4

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

 

 جلسه یازدهم -11

 اگیری آلکالوئیدهکسب مهارت در زمینه اندازه هدف کلی: •

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

 های مختلف استخراج آلکالوئیدها را شرح بدهد.روش -11-1

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

 ی تعیین مقدار نماید.محتوای آلکالوئیدی تام دانه قهوه را به روش سوکسله استخراج نموده و به روش وزن -11-3

گیری شده در دانه قهوه را با مقادیر استاندارد ذکر شده در منابع علمی، میزان درصد محتوای آلکالوئیدی تام اندازه -11-4

 مقایسه نموده و نتیجه را بیان نماید.
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های ز دانهشده ا تخراجتست مورکساید را جهت ردیابی آلکالوئیدهای پورینی، بر روی محتوای آلکالوئیدی تام اس -11-5

 گزارش کند.اده و نتایج را قهوه انجام د

 

 دوازدهمجلسه  -12

 هاکسب 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 -12-1

 ها را توضیح بدهد.ینهای مختلف استخراج ساپونروش -12-2

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

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

 ها را بر روی چند گیاه دارویی انجام داده و نتایج را گزارش نماید.های ردیابی ساپونیندو روش از روش -12-5

یج بدست آمده از آزمایشات، گیاهان مورد آزمایش را از لحاظ داشتن یا نداشتن ساپونین مشخص برحسب نتا -12-6

 نماید.

موجود در آنها با یکدیگر  برحسب نتایج بدست آمده از آزمایشات، گیاهان مورد آزمایش را از لحاظ میزان ساپونین -12-7

 مورد مقایسه قرار داده و نتیجه را گزارش کند.

 

 منابع:

1. Ikan, R. Natural Products: A Laboratory Guide. Academic Press, San Diego. 1991. 

2. Trease and Evans Pharmacognosy. William Charles Evans, George Edward Trease (Authors). WB 

Saunders. 2009. 
3. Harborne, JB. Phytochemical Methods. Chapman & Hall, London. 1989. 

4. 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

 ائه دستور کار انجام آزمایشات بصورت کتبیار -4

 پرسش و پاسخ -5

 های الزم به آنها نظارت مستمر مدرس در طول انجام آزمایشات بر عملکرد فراگیران و ارائه راهنمایی -6

 

 وسایل آموزشی :

 و پوینتر ژکتوروویدئو پر -1

 بردو ماژیک وایت بردتخته وایت -2

 شیشه آالت آزمایشگاهی -3

 واد گیاهی الزمم -4

 مواد شیمیایی الزم -5

 

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22William+Charles+Evans%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22George+Edward+Trease%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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 سنجش و ارزشیابی

 سهم از نمره کل آزمون روش آزموننام 

 )بر حسب درصد(

 ساعت تاریخ

کوئیز و آزمون 

 پایان ترم

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

جلسات آزمایشگاه 

و آزمون پایان ترم 

 پایان دورهدر 

کوئیز هر جلسه در 

جلسه  ابتدای همان

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

یه جلسات در کل در طول ترم 25-20%

 آموزشی درس

 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

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

 رعایت اصول نظم و آرامش بر سر کلیه جلسات آموزشی -2

 برداری از نکات مهم درسییاداشت -3

 مشارکت در مباحث دو طرفه میان مدرس و فراگیران -4

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

 دستور کاربا دقیق آزمایشات مطابق  تالش در جهت انجام -6

 عمل مناسب در انجام آزمایشاتداشتن سرعت -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

 و پایان ترم کوئیزهای شرکت در آزمون -11
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 روزانه داروسازی( 94) 2 عملی فارماکوگنوزی جدول زمانبندی درس

 16-18و  14-16ها ساعت شنبهدو روز و ساعت جلسه:
 

 مدرسنام  موضوع جلسه تاریخ جلسه

 دکتر مدرسی راج اسید سیتریک از آبلیمواستخ 26/6/97 1

 دکتر مدرسی هاآنالیز کیفی مان 2/7/97 2

 دکتر مدرسی هاآنالیز کمی مان 9/7/97 3

 دکتر مدرسی و تعیین مقدار نشاستهاستخراج  16/7/97 4

 دکتر مدرسی هاآنالیز کیفی آنتراکینون 23/7/97 5

 دکتر مدرسی هاآنالیز کمی آنتراکینون 30/7/97 6

 دکتر مدرسی هاکیفی اسانس آنالیز 7/8/97 7

 دکتر مدرسی هاکمی اسانس آنالیز 14/8/97 8

 دکتر مدرسی جداسازی اوژنول از اسانس میخک با استخراج حالل به حالل 21/8/97 9

 دکتر مدرسی آلکالوئیدها کیفی آنالیز 12/9/97 10

 دکتر مدرسی آلکالوئیدهاکمی  آنالیز 19/9/97 11

 دکتر مدرسی هاردیابی ساپونین 26/9/97 12
 

 


