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 پردیس 94شجویان داروسازی ورودی دان مخاطبان:                        نظری 2رماکوگنوزیفاعنوان درس: 

 صبح 12تا  10ا هشنبه ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:                          ینظرواحد  3 واحد:و نوع  تعداد

 دکتر مسعود مدرسی مدرس:           10-12ساعت ها شنبهو سهها بهیکشنزمان ارائه درس: 

 1فارماکوگنوزی  درس پیش نیاز:

 هدف کلی درس :

 منابع داروهای طبیعیآشنایی با  -1

 نهاطبیعی از لحاظ ساختار، پراکندگی و منابع آ و مواد دستجات مختلف ترکیباتآشنایی با  -2

 مواد طبیعیترکیبات و اثرات درمانی و موارد مصرف آشنایی با  -3
 

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

 آشنایی با ساختار، تنوع، منابع و کاربرد گلیکوزیدهای قلبی -1

 آشنایی با گیاهان دارویی حاوی گلیکوزیدهای قلبی -2

 هاپونینآشنایی با ساختار، تنوع، منابع و کاربرد سا -3

 آشنایی با ساختار، تنوع، منابع و کاربرد فنل گلیکوزیدها -4

 آشنایی با ساختار، تنوع، منابع و کاربرد فالونوئیدها -5

 هاآشنایی با ساختار، تنوع، منابع و کاربرد آنتوسیانین -6

 هاآشنایی با ساختار، تنوع، منابع و کاربرد کینون -7

 هاابع و کاربرد آنتراکینونآشنایی با ساختار، تنوع، من -8

 هاآشنایی با ساختار، تنوع، منابع و کاربرد کومارین -9

 هاآشنایی با ساختار، تنوع، منابع و کاربرد تانن -10

 هاساختار، تنوع، منابع و کاربرد گلیکوزیدهای سیانوژنیک و گلوکوزینوالتآشنایی با  -11

 هاها و لیگنینلیگنان ساختار، تنوع، منابع و کاربردبا آشنایی  -12

 دهایترپنوئ اتیکلآشنایی با  -13

 دهایو منوترپنوئ دهایترپنوئیهم آشنایی با ساختار، تنوع، منابع و کاربرد -14

 ادهیترپنوئیو د دهایترپنوئیسزکوئ آشنایی با ساختار، تنوع، منابع و کاربرد -15

 وئیدها و تتراترپنوئیدهاترپنتری آشنایی با ساختار، تنوع، منابع و کاربرد -16

 ها و استخراج اسانس اتیبا کل ییآشنا -17

 ها و کاربرد اسانس یو کم یفیکنترل کآشنایی با  -18

 آنها یاسانس یدار و محتوا شاخص اسانس اهانیبا گ ییآشنا - 19

 آنها )ادامه( یاسانس یدار و محتوا شاخص اسانس اهانیبا گ ییآشنا - 20

 مرتبط با آنها یعیو مواد طب ها نیرز تیر، تنوع، منابع و اهمبا ساختا ییآشنا - 21

 آشنایی با گیاهان سمی -22

 آشنایی با گیاهان ضدسرطان -23



 آشنایی با گیاهان ضدماالریا -24

 آشنایی با گیاهان آفت کش -25
 

 هداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 جلسه اول -1

 منابع و کاربرد گلیکوزیدهای قلبی آشنایی با ساختار، تنوع، هدف کلی: •

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

 اشاره نماید. استروئیدهای طبیعیفیزیولوژیک و دارویی به اهمیت  -1-1

 نماید.تشریح  ا از نظر ساختاریهسته استروئیدها ر -1-2

 را شرح بدهد.گلیکوزیدهای قلبی مسیر بیوسنتتیک  -1-3

 ذکر کند.باترسیم ساختار  هاییرا از لحاظ ساختاری بیان نموده و از هر گروه مثالگلیکوزیدهای قلبی بندی تقسیم -1-4

 را بیان نماید.گلیکوزیدهای قلبی خصوصیات فیزیکوشیمیایی  -1-5

 در طبیعت توضیح بدهد.گلیکوزیدهای قلبی پیرامون پراکندگی  -1-6

 ارائه کند.گلیکوزیدهای قلبی ارویی و کاربرد توضیحاتی را در مورد اثرات د -1-7
 

 جلسه دوم -2

 آشنایی با گیاهان دارویی حاوی گلیکوزیدهای قلبی هدف کلی: •

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

 .را نام ببردگلیکوزیدهای قلبی گیاهان دارویی مهم حاوی  -2-1

 اشاره نماید.قلبی  دگلیکوزیگیاهان دارویی مهم حاوی ات شیمیایی و کاربرد به اندام دارویی، محتوای ترکیب -2-2

 

 جلسه سوم -3

 هاآشنایی با ساختار، تنوع، منابع و کاربرد ساپونین هدف کلی: •

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

 ها را شرح بدهد.مسیر بیوسنتتیک ساپونین  -3-1

 هایی را ذکر کند.ها را از لحاظ ساختاری بیان نموده و از هر گروه مثالساپونینبندی تقسیم -3-2

 ها را بیان نماید.خصوصیات فیزیکوشیمیایی ساپونین -3-3

 ها در طبیعت توضیح بدهد.پیرامون پراکندگی ساپونین -3-4

 ها ارائه کند.توضیحاتی را در مورد اثرات دارویی و کاربرد ساپونین -3-5

ها را نام برده و به اندام دارویی، محتوای ترکیبات شیمیایی و کاربرد آنها اشاره گیاهان دارویی مهم حاوی ساپونین -3-6

 نماید.
 

 جلسه چهارم -4

 آشنایی با ساختار، تنوع، منابع و کاربرد فنل گلیکوزیدها هدف کلی: •

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

شوند ع مسیرهای بیوسنتتیک مرتبط با ترکیبات گلیکوزیدی را نام برده و دسته ترکیباتی که از هر مسیر بیوسنتز میانوا -4-1

 را ذکر نماید.



 تعریفی از گلیکوزیدها را بیان نموده و توضیحاتی را در خصوص انواع گلیکوزیدها ارائه نماید. -4-2

 هایی را همراه با اثرات دارویی آنها ذکر کند.ثالاز دستجات مختلف گلیکوزیدهای فنولی ساده م -4-3

گیاهان دارویی مهم حاوی ترکیبات گلیکوزیدی فنولی ساده را نام برده و به اندام دارویی، محتوای ترکیبات شیمیایی  -4-4

 و کاربرد آنها اشاره نماید.
 

 جلسه پنجم -5

 آشنایی با ساختار و تنوع فالونوئیدها هدف کلی: •

 :دانشجو در پایان جلسه قادر خواهد بود یژه:اهداف و •

 مسیر بیوسنتتیک فالونوئیدها را شرح بدهد. -5-1

 هایی را ذکر کند.بندی فالونوئیدها را از لحاظ ساختاری بیان نموده و از هر گروه مثالتقسیم -5-2

 خصوصیات فیزیکوشیمیایی فالونوئیدها را بیان نماید. -5-3

 فالونوئیدها در طبیعت توضیح بدهد.پیرامون پراکندگی  -5-4

 توضیحاتی را در مورد اثرات دارویی و کاربرد فالونوئیدها ارائه کند. -5-5

گیاهان دارویی مهم حاوی فالونوئیدها را نام برده و به اندام دارویی، محتوای ترکیبات شیمیایی و کاربرد آنها اشاره  -5-6

 نماید.

 

 جلسه ششم -6

 هاا ساختار، تنوع، منابع و کاربرد آنتوسیانینآشنایی ب هدف کلی: •

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

 ها را شرح بدهد.مسیر بیوسنتتیک آنتوسیانین  -6-1

 ها به تفضیل بیان نماید.مطالبی را درخصوص ساختار شیمیایی آنتوسیانین -6-2

 را بیان نماید. هاخصوصیات فیزیکوشیمیایی آنتوسیانین -6-3

 ها در طبیعت توضیح بدهد.پیرامون پراکندگی آنتوسیانین -6-4

 ها ارائه کند.توضیحاتی را در مورد اثرات دارویی و کاربرد آنتوسیانین -6-5

شاره ها را نام برده و به اندام دارویی، محتوای ترکیبات شیمیایی و کاربرد آنها اگیاهان دارویی مهم حاوی آنتوسیانین -6-6

 نماید.
 

 جلسه هفتم -7

 هاآشنایی با ساختار، تنوع، منابع و کاربرد کینون هدف کلی: •

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

 ها را شرح بدهد.مسیر بیوسنتتیک کینون  -7-1

 را ذکر کند. هاییها را از لحاظ ساختاری بیان نموده و از هر گروه مثالبندی کینونتقسیم -7-2

 ها را بیان نماید.خصوصیات فیزیکوشیمیایی کینون -7-3

 ها در طبیعت توضیح بدهد.پیرامون پراکندگی کینون -7-4

 ها ارائه کند.توضیحاتی را در مورد اثرات دارویی و کاربرد کینون -7-5

ی ترکیبات شیمیایی و کاربرد آنها اشاره ها را نام برده و به اندام دارویی، محتواگیاهان دارویی مهم حاوی کینون -7-6

 نماید.



 

 جلسه هشتم -8

 هاآشنایی با ساختار، تنوع، منابع و کاربرد آنتراکینون هدف کلی: •

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

 ها را شرح بدهد.مسیر بیوسنتتیک آنتراکینون  -8-1

 هایی را ذکر کند.ز لحاظ ساختاری بیان نموده و از هر گروه مثالها را ابندی آنتراکینونتقسیم -8-2

 ها را بیان نماید.خصوصیات فیزیکوشیمیایی آنتراکینون -8-3

 ها در طبیعت توضیح بدهد.پیرامون پراکندگی آنتراکینون -8-4

 ها ارائه کند.توضیحاتی را در مورد اثرات دارویی و کاربرد آنتراکینون -8-5

ها را نام برده و به اندام دارویی، محتوای ترکیبات شیمیایی و کاربرد آنها اشاره ن دارویی مهم حاوی آنتراکینونگیاها -8-6

 نماید.
 

 جلسه نهم -9

 هاآشنایی با ساختار، تنوع، منابع و کاربرد کومارین هدف کلی: •

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

 ها را شرح بدهد.یک کومارینمسیر بیوسنتت  -9-1

 هایی را ذکر کند.ها را از لحاظ ساختاری بیان نموده و از هر گروه مثالبندی کومارینتقسیم -9-2

 ها را بیان نماید.خصوصیات فیزیکوشیمیایی کومارین -9-3

 ها در طبیعت توضیح بدهد.پیرامون پراکندگی کومارین -9-4

 ها ارائه کند.دارویی و کاربرد کومارین توضیحاتی را در مورد اثرات -9-5

ها را نام برده و به اندام دارویی، محتوای ترکیبات شیمیایی و کاربرد آنها اشاره گیاهان دارویی مهم حاوی کومارین -9-6

 نماید.
 

 جلسه دهم -10

 هاآشنایی با ساختار، تنوع، منابع و کاربرد تانن هدف کلی: •

 :ایان جلسه قادر خواهد بوددانشجو در پ اهداف ویژه: •

 ها را شرح بدهد.مسیر بیوسنتتیک تانن  -10-1

 هایی را ذکر کند.ها را از لحاظ ساختاری بیان نموده و از هر گروه مثالبندی تاننتقسیم -10-2

 ها را بیان نماید.خصوصیات فیزیکوشیمیایی تانن -10-3

 بدهد.ها در طبیعت توضیح پیرامون پراکندگی تانن -10-4

 ها ارائه کند.توضیحاتی را در مورد اثرات دارویی و کاربرد تانن -10-5

ها را نام برده و به اندام دارویی، محتوای ترکیبات شیمیایی و کاربرد آنها اشاره گیاهان دارویی مهم حاوی تانن -10-6

 نماید.
 

 جلسه یازدهم -11

 هاد گلیکوزیدهای سیانوژنیک و گلوکوزینوالتآشنایی با ساختار، تنوع، منابع و کاربر هدف کلی: •

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



 ها را شرح بدهد.مسیر بیوسنتتیک گلیکوزیدهای سیانوژنیک و گلوکوزینوالت  -11-1

 یان نماید.ها به تفضیل بمطالبی را درخصوص ساختار شیمیایی گلیکوزیدهای سیانوژنیک و گلوکوزینوالت -11-2

 ها را بیان نماید.خصوصیات فیزیکوشیمیایی گلیکوزیدهای سیانوژنیک و گلوکوزینوالت -11-3

 ها در طبیعت توضیح بدهد.پیرامون پراکندگی گلیکوزیدهای سیانوژنیک و گلوکوزینوالت -11-4

 ها ارائه کند.ینوالتتوضیحاتی را در مورد اثرات دارویی و کاربرد گلیکوزیدهای سیانوژنیک و گلوکوز -11-5

ها را نام برده و به اندام دارویی، محتوای گیاهان دارویی مهم حاوی گلیکوزیدهای سیانوژنیک و گلوکوزینوالت -11-6

 ترکیبات شیمیایی و کاربرد آنها اشاره نماید.
 

 جلسه دوازدهم -12

 هانها و لیگنیآشنایی با ساختار، تنوع، منابع و کاربرد لیگنان هدف کلی: •

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

 ها را شرح بدهد.ها و لیگنینمسیر بیوسنتتیک لیگنان  -12-1

 هایی را ذکر کند.ها را از لحاظ ساختاری بیان نموده و از هر گروه مثالبندی لیگنانتقسیم -12-2

 تفضیل بیان نماید.ها به مطالبی را درخصوص ساختار شیمیایی لیگنین -12-3

 ها را بیان نماید.ها و لیگنینخصوصیات فیزیکوشیمیایی لیگنان -12-4

 ها در طبیعت توضیح بدهد.ها و لیگنینپیرامون پراکندگی لیگنان -12-5

 ها ارائه کند.ها و لیگنینتوضیحاتی را در مورد اثرات دارویی و کاربرد لیگنان -12-6

ها را نام برده و به اندام دارویی، محتوای ترکیبات ها و لیگنینع طبیعی مهم حاوی لیگنانگیاهان دارویی و مناب -12-7

 شیمیایی و کاربرد آنها اشاره نماید.
 

 زدهمسیجلسه  -13

 دهایترپنوئ اتیکلآشنایی با  هدف کلی: •

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

 را شرح بدهد. ادهیترپنوئمسیر بیوسنتتیک  -13-1

 کر کند.را ذ هاییرا از لحاظ ساختاری بیان نموده و از هر گروه مثال دهایترپنوئبندی تقسیم -13-2

 را بیان نماید. دهایترپنوئخصوصیات فیزیکوشیمیایی  -13-3

 در طبیعت توضیح بدهد. دهایترپنوئپیرامون پراکندگی  -13-4

 ارائه کند. دهایترپنوئو کاربرد  در مورد اثرات دارویی کلی توضیحاتی -13-5
 

 جلسه چهاردهم -14

 دهایو منوترپنوئ دهایترپنوئیهمآشنایی با ساختار، تنوع، منابع و کاربرد  هدف کلی: •

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

 ی اشاره نماید.دیو منوترپنوئی دیترپنوئیهمبه چند ترکیب شاخص  -14-1

 داشته باشد.ی را از روی ساختار دیو منوترپنوئی دیترپنوئیهمتوانایی تشخیص و شناسایی ترکیبات  -14-2

 را بیان نماید.ی دیو منوترپنوئی دیترپنوئیهمترکیبات خصوصیات فیزیکوشیمیایی  -14-3

 نماید. در طبیعت بیانی دیو منوترپنوئی دیترپنوئیهمترکیبات مطالبی پیرامون پراکندگی  -14-4

 ارائه کند.ی دیو منوترپنوئی دیترپنوئیهمترکیبات توضیحاتی را در مورد اثرات دارویی و کاربرد  -14-5



را نام برده و به اندام دارویی، ی دیو منوترپنوئی دیترپنوئیهمترکیبات گیاهان دارویی و منابع طبیعی مهم حاوی  -14-6

 ه نماید.محتوای ترکیبات شیمیایی و کاربرد آنها اشار

 

 دهمنزاپجلسه  -5

 ادهیترپنوئیو د دهایترپنوئیسزکوئآشنایی با ساختار، تنوع، منابع و کاربرد  هدف کلی: •

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

 د.نام ببری دیترپنوئیو د یدیترپنوئیسزکوئچند ترکیب شاخص  -15-1

 ی را از روی ساختار داشته باشد.دیترپنوئیو د یدیترپنوئیسزکوئکیبات توانایی تشخیص و شناسایی تر -15-2

 را بیان نماید.ی دیترپنوئیو د یدیترپنوئیسزکوئترکیبات خصوصیات فیزیکوشیمیایی  -15-3

 در طبیعت بیان نماید.ی دیترپنوئیو د یدیترپنوئیسزکوئترکیبات مطالبی پیرامون پراکندگی  -15-4

 ارائه کند.ی دیترپنوئیو د یدیترپنوئیسزکوئ ترکیبات را در مورد اثرات دارویی و کاربردتوضیحاتی  -15-5

را نام برده و به اندام دارویی، ی دیترپنوئیو د یدیترپنوئیسزکوئ ترکیبات گیاهان دارویی و منابع طبیعی مهم حاوی -15-6

 محتوای ترکیبات شیمیایی و کاربرد آنها اشاره نماید.
 

 ه شانزدهمجلس -16

 ترپنوئیدها و تتراترپنوئیدهاآشنایی با ساختار، تنوع، منابع و کاربرد تری هدف کلی: •

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

 نام ببرد. ترپنوئیدی و تتراترپنوئیدیچند ترکیب شاخص تری -16-1

 را از روی ساختار داشته باشد. و تتراترپنوئیدیترپنوئیدی تریتوانایی تشخیص و شناسایی ترکیبات  -16-2

 را بیان نماید. ترپنوئیدی و تتراترپنوئیدیتریترکیبات خصوصیات فیزیکوشیمیایی  -16-3

 در طبیعت بیان نماید. ترپنوئیدی و تتراترپنوئیدیتریترکیبات مطالبی پیرامون پراکندگی  -16-4

 ارائه کند. ترپنوئیدی و تتراترپنوئیدیتریترکیبات کاربرد توضیحاتی را در مورد اثرات دارویی و  -16-5

را نام برده و به اندام دارویی،  ترپنوئیدی و تتراترپنوئیدیتریترکیبات گیاهان دارویی و منابع طبیعی مهم حاوی  -16-6

 محتوای ترکیبات شیمیایی و کاربرد آنها اشاره نماید.
 

 جلسه هفدهم -17

 ها و استخراج اسانس اتیلبا ک ییآشنا هدف کلی: •

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

 .دینما انیها ب جامع از اسانس فیتعر کی -17-1

 .دیاشاره نما یعیها در منابع طب اسانس یبه پراکندگ - 17-2

 ها ارائه کند.  اسانس ییایمیرا در مورد ساختار ش یحاتیتوض -17-3

 .دینما انیها را ب اسانس ییایمیکوشیزیف اتیخصوص - 17-4

 . دینما رستها را فه اسانس تیو کم تیفیعوامل مؤثر در ک - 17-5

 دهد. حیرا بطور اختصار توض کیها را نام برده و هر  مختلف استخراج اسانس یروشها - 17-6

 دهد. قرار سهیمورد مقا گریکدیها را با  مختلف استخراج اسانس یروشها بیو معا ایمزا -17-7

 .دینما ینامگذار امختلف آن ر ینموده و قسمتها میکلونجر را ترس یریگ دستگاه اسانس کیشکل شمات -17-8

 



 جلسه هجدهم -18

 ها و کاربرد اسانس یو کم یفیکنترل کآشنایی با  هدف کلی: •

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

 ها را نام ببرد. اسانس یکم و یفیف کنترل کروش های مختل -18-1

 .دیها را فهرست نما اسانس یو کم یفیدر کنترل ک یمورد بررس یپارامترها  -18-2

 ها اشاره کند. اسانس یدرمان یو کاربردها کیبه اثرات فارماکولوژ -18-3

 .دینما انیها ب اسانس ینگهدار طیو شرا تیدر خصوص سم ینکات -18-4

 

 جلسه نوزدهم -19

 آنها یاسانس یدار و محتوا شاخص اسانس اهانیبا گ ییآشنا :هدف کلی •

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

 .دیآنها را ذکر نما یمملو از اسانس را نام برده و نام علم یاهیگ یهامهمترین خانواده  -19-1

اندام را نام برده و  باشند یکه مملو از اسانس م انیمهم از خانواده نعناع و چتر اهیچند گعلمی و عمومی نام  - 19-2

 .دینما ستیآنها را ل یو کاربرد درمان ، اثرات دارویییاسانس باتیترک یمحتوادارویی، 

 

 جلسه بیستم -20

 آنها )ادامه( یاسانس یدار و محتوا شاخص اسانس اهانیبا گ ییآشنا هدف کلی: •

 :واهد بوددانشجو در پایان جلسه قادر خ اهداف ویژه: •

 یمحتوااندام دارویی، را نام برده و  باشندیکه مملو از اسانس م یمهم از خانواده سداب و کاسن اهگی چند نام -20-1

 . دینما ستیآنها را ل یکاربرد درمان ی، اثرات دارویی واسانس باتیترک

اندام دارد را نام برده و  یبستگ یسانسا یواآنها به محت یمتفرقه و مهم که اثرات درمان ییدارو اهانیگ انیاز م -20-2

 . دینما بیانآنها را  یکاربرد درمان ی، اثرات دارویی واسانس باتیترک یمحتوادارویی، 

 

 جلسه بیست و یکم -21

 مرتبط با آنها یعیو مواد طب ها نیرز تیبا ساختار، تنوع، منابع و اهم ییآشنا هدف کلی: •

 :ه قادر خواهد بوددانشجو در پایان جلس اهداف ویژه: •

 ارائه کند. ها نیرز ییایمیرا در مورد ساختار ش یحاتیتوض -21-1

 هستند. یچگونه مواد ها نیکه اولئورز دینما انیب - 21-2

 .دیاشاره نما یعیدر منابع طب ها نیرز یبه پراکندگ -21-3

 .دینما انیرا ب ها نیرز ییایمیکوشیزیف اتیخصوص - 21-4

را نام برده و به  باشندیم تیاهم یدارا یفارماکوگنوز ثیکه از ح هامرتبط به آن یعیو مواد طب ها نیرز نیمهمتر -21-5

 آنها اشاره کند. ییو کاربرد دارو ، اثراتهینحوه ته

 

 جلسه بیست و دوم -22

 آشنایی با گیاهان سمی هدف کلی: •

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



 ع ترکیبات سمی با منشاء گیاهی اشاره نماید.به انوا -22-1

 نام علمی و عمومی مهمترین گیاهان حاوی ترکیبات سمی را نام ببرد. -22-2

 عوارض ناشی از گیاهان سمی را بیان نماید. -22-3

   از کاربردهای گیاهان سمی، به مواردی اشاره نماید. -22-4

 

 جلسه بیست و سوم -23

 ضد سرطاناهان آشنایی با گی هدف کلی: •

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

 به انواع ترکیبات ضد سرطان با منشاء گیاهی اشاره نماید. -23-1

 مهمترین گیاهان حاوی ترکیبات ضد سرطان را نام ببرد.نام علمی، عمومی و اندام دارویی -22-2

 اشاره نماید.   ، به مواردیضد سرطاناز کاربردهای گیاهان  -22-3

 

 جلسه بیست و چهارم -24

 آشنایی با گیاهان ضدماالریا هدف کلی: •

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

 با منشاء گیاهی اشاره نماید.ضدماالریا به انواع ترکیبات  -24-1

 را نام ببرد.ماالریا ضدمهمترین گیاهان حاوی ترکیبات علمی، عمومی و اندام دارویی  نام -24-2

 ، به مواردی اشاره نماید.  ضدماالریااز کاربردهای گیاهان  -24-3

 

 جلسه بیست و پنجم -25

 آشنایی با گیاهان آفت کش هدف کلی: •

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

 با منشاء گیاهی اشاره نماید.آفت کش  به انواع ترکیبات -25-1

 را نام ببرد.آفت کش مهمترین گیاهان حاوی ترکیبات  و اندام دارویی عمومی ،ام علمین -25-2

 ، به مواردی اشاره نماید.  گیاهان آفت کش از کاربردهای -25-3
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 روش تدریس:

 سخنرانی -1

 استفاده از پورپوینت -2

 وایت بورد وینوشتن بر ر -3

 پرسش و پاسخ -4
 

 وسایل آموزشی :

 و پوینتر ژکتوروویدئو پر -1

 بردوایت و ماژیک بردتخته وایت -2

 

 سنجش و ارزشیابی

 سهم از نمره کل آزمون روش آزموننام 

 )بر حسب درصد(

 ساعت تاریخ

 10-12 27/1/98 %40-50 )تستی و تشریحی( کتبی ترمآزمون میان 

 30/10-30/12 15/4/98 %50-60 کتبی )تستی و تشریحی( آزمون پایان ترم

تکالیف اختیاری یا 

سؤاالت درسی 

 اختیاری

 اندریافت پاسخ از فراگیر

 بصورت کتبی یا شفاهی

5+% 

)بصورت بارم تشویقی 

 %(100و مازاد بر نمره 

در کلیه جلسات  در طول ترم

 آموزشی درس

 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 سر کلیه جلسات آموزشی درمنظم مرتب و  حضور -1

 نظم و آرامش بر سر کلیه جلسات آموزشیرعایت اصول  -2

 توجه هوشیارانه به مطالب ارائه شده توسط مدرس -3

 برداری از نکات مهم درسییاداشت -4

 مشارکت در مباحث دو طرفه میان مدرس و فراگیران -5

 وطلبانهتالش در جهت انجام تکالیف اختیاری و دا -6

  های کوئیزشرکت در آزمون -7

 ترمترم و پایانهای میانشرکت در آزمون -7

 

 

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

 تاریخ ارسال :        تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                           



 (پردیس 94دانشجویان داروسازی ورودی نظری ) 2فارماکوگنوزی  جدول زمانبندی درس

 10-12 هاشنبهو سه هاشنبهیک روز و ساعت جلسه:

 مدرسنام  موضوع جلسه تاریخ جلسه

 دکتر مدرسی کلیات استروئیدها و گلیکوزیدهای قلبی 14/11/97 1

 دکتر مدرسی قلبیگلیکوزیدهای  16/11/97 2

 دکتر مدرسی هاساپونین 21/11/97 3

 دکتر مدرسی گلیکوزیدهای فنولی 23/11/97 4

 دکتر مدرسی فالونوئیدها 28/11/97 5

 دکتر مدرسی هاآنتوسیانین 30/11/97 6

 دکتر مدرسی هاکینون 5/12/97 7

 دکتر مدرسی هاآنتراکینون 7/12/97 8

 ر مدرسیدکت هاکومارین 12/12/97 9

 دکتر مدرسی هاتانن 14/12/97 10

 دکتر مدرسی هاگلیکوزیدهای سیانوژنیک و گلوکوزینوالت 19/12/97 11

 دکتر مدرسی هاها و لیگنینلیگنان 21/12/97 12

 دکتر مدرسی دهایترپنوئ اتیکل 18/1/98 13

 دکتر مدرسی دهایو منوترپنوئ دهایترپنوئیهم 20/1/98 14

 دکتر مدرسی ادهیترپنوئیو د دهایترپنوئیسزکوئ 25/1/98 15

 ― ترمامتحان میان 27/1/98 ―

 دکتر مدرسی ترپنوئیدها و تتراترپنوئیدهاتری 1/2/98 16

 دکتر مدرسی هاکلیات و استخراج اسانس 3/2/98 17

 دکتر مدرسی هاکنترل کیفی و کمی و کاربرد اسانس 8/2/98 18

 دکتر مدرسی دار و محتوای اسانسی آنهااسانسگیاهان شاخص  10/2/98 19

 دکتر مدرسی دار و محتوای اسانسی آنها )ادامه(گیاهان شاخص اسانس 15/2/98 20

 دکتر مدرسی ها و مواد طبیعی مرتبط با آنهارزین 17/2/98 21

 دکتر مدرسی گیاهان سمی 22/2/98 22



 دکتر مدرسی گیاهان ضدسرطان 24/2/98 23

 دکتر مدرسی گیاهان ضدماالریا 29/2/98 24

 دکتر مدرسی کشگیاهان آفت 31/2/98 25

 

 


