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 96شجویان داروسازی ورودی دان مخاطبان:                                   گیاهان دارویی عملیعنوان درس: 

   واحد( 74/2دکتر مدرسی  -واحد 25/1نیا )دکتر شکوهی واحد عملی 99/3 واحد:و نوع  تعداد

 صبح 12تا  10ها شنبه پاسخگویی به سواالت فراگیر: ساعت

      16-18و  14-16ها ساعت شنبهو سه 16-18ها ساعت شنبهزمان ارائه درس: 

 نیاز نداردپیش نیاز:درس پیش               دکتر مسعود مدرسی -نیادکتر یلدا شکوهی مدرس:
 

 هدف کلی درس :

 و ماکروسکوپی در شناسایی سیستماتیک گیاهان داروییهای میکروسکوپی استفاده از روش -1

 آوری و تهیه هرباریوم گیاهان دارویینحوه جمع -2

 ع گیاهان دارویی کشورآشنایی با مناب -3

 آشنایی با مراکز هرباریوم گیاهان دارویی -4

 کروسکوپیهای میکروسکوپی و ماایجاد توانایی و شناسایی کیفی پودر گیاهان دارویی به کمک روش -5

شنایی با شکل ظاهری گیاهان دارویی موجود در بازار، آشنایی با اندامهای مختلف موجود در گیاه بعنوان شاخص آ -6

 شناسایی، یادگیری رده بندی گیاهان موجود
 

 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا
 آشنایی با مورفولوژی ریشه، ساقه و برگ گیاهان -1

 ها و مادگی()پرچم دارهای زایای گیاهان دانهاندامگل و اجزاء آن و ولوژی آشنایی با مورف -2

 داری گیاهان دانههاها و میوهآذینگلآشنایی با مورفولوژی انواع  -3

 شناسیآشنایی با اصول تاکسونومی و منابع علمی گیاه -4

 گذاری آنآشنایی با هرباریوم و نحوه پایه -5

 ختمی، حبوبات، خرزهره، گل سرخ و گل ساعتیگیاهان خانواده  آشنایی با مورفولوژی -6

 سداب، گزنه، نعناع و گل ستارگان آشنایی با مورفولوژی گیاهان خانواده -7

 خشخاش و کلم، زیرفون، گاوزبان، فرفیون، مورد آشنایی با مورفولوژی گیاهان خانواده -8

 چایمیمون و علفدانه، بارهنگ، گلشک، شاهزر تره،شاه آشنایی با مورفولوژی گیاهان خانواده -9

 زمینی و خرفهچتریان، سیببلوط هندی، آالله، بنفشه، سنجد، شاه آشنایی با مورفولوژی گیاهان خانواده -10

 پودیاسه، آسپیدیاسه و دم اسبالطیب، الله، چمن، آدیانتاسه، پلیسنبل آشنایی با مورفولوژی گیاهان خانواده -11

 چندین گیاه در سطح خانواده و گونه به روش ماکروسکوپیشناسایی  -12

 شناسایی چندین گیاه در سطح خانواده و گونه به روش ماکروسکوپی -13

 شناسایی گیاهان و تعیین گونه آنها به روش میکروسکوپی -14

 شناسایی گیاهان و تعیین گونه آنها به روش میکروسکوپی -15

 آنها به روش میکروسکوپیشناسایی گیاهان و تعیین گونه  -16

 



 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 جلسه اول -1

 آشنایی با مورفولوژی ریشه، ساقه و برگ گیاهان هدف کلی: •

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

 ساختار و نقش ریشه را در گیاهان بیان نماید. -1-1

 .بردبنام  مثال همراه با انواع ریشه را -1-2

 ها را از یکدیگر متمایز نماید.بصورت عملی انواع ریشه -1-3

 ساختار و نقش ساقه را در گیاهان بیان نماید. -1-4

 بندی نماید.های ساقه تقسیمگیاهان را بر حسب ویژگی -1-5

 نام ببرد. انواع ساقه را همراه با مثال -1-6

 کدیگر متمایز نماید.ها را از یبصورت عملی انواع ساقه -1-7

 د.را در گیاهان توضیح ده ساختار و نقش برگ -1-8

 ها را از جهت موقعیت نسبی بر روی ساقه تشخیص دهد.انواع برگ -1-9

 ها را بر روی ساقه تشخیص دهد.انواع آرایش برگ -1-10

 های تغییر شکل یافته را شناسایی نماید.انواع برگ -1-11

 

 جلسه دوم -2

 ها و مادگی()پرچم دارهای زایای گیاهان دانهآشنایی با مورفولوژی گل و اجزاء آن و اندام :هدف کلی •

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

 د.ساختار گل را توضیح ده -2-1

 اجزاء سازنده گل را در گیاهان شناسایی نماید. -2-2

 .ها شناسایی نمایدگلبرگ ها را از لحاظ آرایش مختلفانواع گل -2-3

 ها را تشخیص دهد.های مختلف پرچمآرایش -2-4

 های یک گل را تعیین نماید.تعداد برچه -2-5

 ها را از لحاظ موقعیت تخمدان شناسایی نماید.انواع گل -2-6

 های نامنظم متمایز نماید.های منظم را از گلگل -2-7

 

 جلسه سوم -3

 دارهای گیاهان دانهها و میوهآذینولوژی انواع گلآشنایی با مورف هدف کلی: •

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

 دار بیان نماید.ها را در گیاهان گلآذینانواع گل -3-1

 دار تشخیص دهد.آذین را در گیاهان گلنوع گل -3-2

 دار بیان نماید.ها را در گیاهان گلانواع میوه -3-3

 دار تشخیص دهد.نوع میوه را در گیاهان گل -3-4

 

 جلسه چهارم -4



 شناسیآشنایی با اصول تاکسونومی و منابع علمی گیاه هدف کلی: •

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

 بندی گیاهان را تشریح نماید.اصول رده -4-1

 بندی را بیان نماید.معیارهای رده -4-2

 شناسی را نام ببرد.ابع مهم گیاهمن -4-3

 شناسی را نشان دهد.استفاده از منابع مهم گیاهصحیح نحوه  -4-4

 شناسی و با استفاده از شناسه تعیین نماید.نام علمی گیاهان را به کمک کتب گیاه -4-5

 

 جلسه پنجم -5

 گذاری آنآشنایی با هرباریوم و نحوه پایه هدف کلی: •

 :جو در پایان جلسه قادر خواهد بوددانش اهداف ویژه: •

 شناسی بیان نماید.هرباریوم را تعریف نموده و نقش آن را در توسعه و پیشرفت علم گیاه -5-1

 توضیح دهد. را های هرباریومیاصول تهیه برگه -5-2

 یک برگه هرباریومی تهیه نماید. -5-3

 

 جلسه ششم -6

 واده ختمی، حبوبات، خرزهره، گل سرخ و گل ساعتیآشنایی با مورفولوژی گیاهان خان هدف کلی: •

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

 گیاهان خانواده ختمی از جمله پنیرک و ختمی را شناسایی نماید. -6-1

 نماید.، گون و خارشتر را شناسایی الملکبیان، اکلیلگیاهان خانواده حبوبات از جمله یونجه زرد، شیرین -6-2

 را شناسایی نماید. خرزهرهاز جمله  خرزهرهگیاهان خانواده  -6-3

 را شناسایی نماید. ولیک و نسترنسرخاز جمله  گل سرخگیاهان خانواده  -6-4

 ی را شناسایی نماید.از جمله گل ساعت گل ساعتیگیاهان خانواده  -6-5

 

 تمفجلسه ه -7

 واده سداب، گزنه، نعناع و گل ستارگانآشنایی با مورفولوژی گیاهان خان هدف کلی: •

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

 گیاهان خانواده سداب از جمله سداب را شناسایی نماید. -7-1

 را شناسایی نماید.گزنه  از جمله گیاهان خانواده گزنه -7-2

را  کوهی، آویشن، اسطوخودوس و رزماریبادرنجبویه، چایگلی، از جمله نعناع، پونه، مریم گیاهان خانواده نعناع -7-3

 شناسایی نماید.

قاصد، افسنطین، خارمریم و بهار، کاسنی، گلبومادران، بابونه گاوی، همیشهاز جمله گیاهان خانواده گل ستارگان  -7-4

 را شناسایی نماید.کنگرفرنگی 

 

 مشتهجلسه  -8

 انواده کلم، زیرفون، گاوزبان، فرفیون، مورد و خشخاشآشنایی با مورفولوژی گیاهان خ هدف کلی: •



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

 کشیش، قدومه، خاکشیر شیرین و خاکشیر تلخ را شناسایی نماید.گیاهان خانواده کلم از جمله کیسه -8-1

 گیاهان خانواده زیرفون از جمله زیرفون را شناسایی نماید. -8-2

 بان اروپایی، گل گاوزبان بدل و گل گاوزبان ایرانی را شناسایی نماید.زگیاهان خانواده گاوزبان از جمله گل گاو -8-3

 گیاهان خانواده فرفیون از جمله کرچک و فرفیون سروی را شناسایی نماید. -8-4

 گیاهان خانواده مورد از جمله مورد و اوکالیپتوس را شناسایی نماید. -8-5

 اهان خانواده خشخاش از جمله شقایق و خشخاش را شناسایی نماید.گی -8-6

 

 همنجلسه  -9

 چایمیمون و علفتره، زرشک، شاهدانه، بارهنگ، گلخانواده شاهآشنایی با مورفولوژی گیاهان  هدف کلی: •

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

 تره را شناسایی نماید.شاه تره از جملهگیاهان خانواده شاه -9-1

 را شناسایی نماید. زرشک و زرشک زینتیگیاهان خانواده زرشک از جمله  -9-2

 گیاهان خانواده شاهدانه از جمله شاهدانه و رازک را شناسایی نماید. -9-3

 ای را شناسایی نماید.گیاهان خانواده بارهنگ از جمله اسفرزه، بارهنگ و بارهنگ سرنیزه -9-4

 میمون از جمله گل انگشتانه و خرگوشک را شناسایی نماید.گیاهان خانواده گل -9-5

 را شناسایی نماید. علف چایگیاهان خانواده علف چای از جمله  -9-6

 

 جلسه دهم -10

 زمینی و خرفهبلوط هندی، چتریان، سیبآالله، بنفشه، سنجد، شاه آشنایی با مورفولوژی گیاهان خانواده هدف کلی: •

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

 درقفا را شناسایی نماید.دانه، آالله و زبانگیاهان خانواده آالله از جمله آدونیس، سیاه -10-1

 رنگ را شناسایی نماید.گیاهان خانواده بنفشه از جمله بنفشه معطر و بنفشه سه -10-2

 را شناسایی نماید. ت سنجددرخاز جمله  سنجدگیاهان خانواده  -10-3

 را شناسایی نماید. بلوط هندیشاهاز جمله  بلوط هندیشاهگیاهان خانواده  -10-4

 را شناسایی نماید. رازیانه و گلپراز جمله  چتریانگیاهان خانواده  -10-5

 را شناسایی نماید. تاتوره و بذرالبنجاز جمله  زمینیسیبگیاهان خانواده  -10-6

 را شناسایی نماید. خرفهاز جمله  خرفهخانواده  گیاهان -10-7

 

 زدهمیاجلسه  -11

 پودیاسه، آسپیدیاسه و دم اسبالطیب، الله، چمن، آدیانتاسه، پلیآشنایی با مورفولوژی گیاهان سنبل هدف کلی: •

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

 را شناسایی نماید. الطیبسنبلالطیب از جمله گیاهان خانواده سنبل -11-1

 را شناسایی نماید. کالغک و صبر زردگیاهان خانواده الله از جمله  -11-2

 را شناسایی نماید. جودوسر، چمن گندمی و یوکاگیاهان خانواده چمن از جمله  -11-3

 شناسایی نماید. را پرسیاوشگیاهان خانواده آدیانتاسه از جمله  -11-4



 را شناسایی نماید. بسپایکپودیاسه از جمله گیاهان خانواده پلی -11-5

 را شناسایی نماید. نرسرخسگیاهان خانواده آسپیدیاسه از جمله  -11-6

 گیاهان خانواده دم اسب از جمله دم اسب را شناسایی نماید. -11-7

 

 زدهمدواجلسه  -12

 در سطح خانواده و گونه به روش ماکروسکوپیشناسایی چندین گیاه  هدف کلی: •

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

از روی شکل ظاهری گیاه )ریخت شناسی، رنگ، بو، چشایی و لمسی( گیاهان را در سطح خانواده و گونه شناسایی  -12-1

 کند.

 عطاری موجود در بازار آنها را شناسایی کنند.از روی شکل و ساختمان برگها و گلهای خشک شده گیاهان  -12-2

 

 دهمسیزجلسه  -13

 شناسایی چندین گیاه در سطح خانواده و گونه به روش ماکروسکوپی هدف کلی: •

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

ر سطح خانواده و گونه شناسایی از روی شکل ظاهری گیاه )ریخت شناسی، رنگ، بو، چشایی و لمسی( گیاهان را د -13-1

 کند.

گیاهان عطاری موجود در بازار آنها را شناسایی شکل و ساختمان دانه، میوه، پوست و سرشاخه خشک شده  از روی -13-2

 کنند.

 

 دهمچهارجلسه  -14

 شناسایی گیاهان و تعیین گونه آنها به روش میکروسکوپی هدف کلی: •

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

 با تهیه الم از پودر گیاه و یافتن شاخص های گیاه، شناسایی گیاه در سطح گونه. -14-1

 شناسایی برگ گیاه سنا با شاخصهای: روزنه پاراسیتیک، تریکوم یا کرک مضرس، کریستال -14-2

 ک شالقی.شناسایی برگ گیاه مریم گلی با شاخصهای: روزنه دیاسیتیک، تریکوم یا کر -14-3

شناسایی گل بابونه با شاخصهای: پولن تری پورات، پارانشیم یسک دار، سلولهای برجسته کالله، یاخته ترشحی و  -14-4

 کریستال.

 شناسایی گل پنیرک با شاخصهای: پولن پلی پورات، تریکوم شالقی، کریستال و اندوتسیوم. -14-5

 

 نزدهمپاجلسه  -15

 تعیین گونه آنها به روش میکروسکوپیشناسایی گیاهان و  هدف کلی: •

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

 با تهیه الم از پودر گیاه و یافتن شاخص های گیاه، شناسایی گیاه در سطح گونه. -15-1

ارانشیمی مغز شناسایی دانه کتان با شاخصهای: اپیدرم حاوی موسیالژ، سلولهلی سنگفرشی و حلقوی، سلولهای پ -15-2

 حاوی دانه روغن و نشاسته.

شناسایی میوه فلفل با شاخصهای: پریکارپ حاوی سلولهای استانسل، حفره های ترشحی و بافت اندوکارپ و میوه  -15-3



 حاوی پارانشیم دارای روغن و نشاسته.

ولهای تخته فرشی و حفره شناسایی میوه انیسون با شاخصهای: اپیدرم پریکارپ دارای کرکهای غیر ترشحی، سل -15-4

 های ترشحی و پارانشیم حاوی روغن، نشاسته و کریستال.

 

 دهمشانزجلسه  -16

 شناسایی گیاهان و تعیین گونه آنها به روش میکروسکوپی هدف کلی: •

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

 ، شناسایی گیاه در سطح گونه.با تهیه الم از پودر گیاه و یافتن شاخص های گیاه -16-1

شناسایی اندام هوایی آویشن با شاخصهای: کرک طپانچه ای، روزنه دیاسیتیک، بافت اسکلرانشیم ساقه، اپیدرم  -16-2

 گلبرگ و پولن هگزاکولپات.

 شناسایی اندام هوایی دم اسب با شاخصهای: روزنه قلوه ای، کریستال روزت و آوند. -16-3

 شیرین بیان با شاخصهای: کریستال سوزنی، آوند چوبی منقوط، نشاسته و بافت چوبی. شناسایی ریشه -16-4

شناسایی پوست دارچین با شاخصهای: سلولهای دوکی، سلولهای استانسل، کریستال سوزنی، نشاسته و سلولهای  -16-5

 حاوی اسانس.

 

 منابع:
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 سنجش و ارزشیابی

 سهم از نمره کل آزمون روش آزموننام 

 )بر حسب درصد(

 ساعت تاریخ

 توافقی با فراگیران توافقی با فراگیران %25/31 ی )تستی و تشریحی(امتحان کتب ترمآزمون میان 

ارایه گزارش کار و جواب  کارگزارش

 آزمایشات بصورت کتبی

 در ساعت کالس در طول ترم 625/15%

عملی و ماکروسکوپی  - آزمون پایان ترم

 های هرباریومی()شناسایی نمونه

ماکروسکوپی )مشاهده  عملی و -

 و شناسایی( گیاهان بازار

میکروسکوپی  عملی و -

)مشاهده الم زیر میکروسکوپ و 

 شناسایی اندام گیاه و گونه گیاه(

5/37% 

 

81/7% 

 

81/7% 

 توافقی با فراگیران

 

 توافقی با فراگیران

 

 توافقی با فراگیران

 توافقی با فراگیران

 

 توافقی با فراگیران

 

 توافقی با فراگیران

تکالیف 

اختیاری یا 

درسی  سؤاالت

 اختیاری

 اندریافت پاسخ از فراگیر

 بصورت کتبی یا شفاهی

5+% 

)بصورت بارم 

تشویقی و مازاد بر 

 %(100نمره 

در کلیه جلسات  در طول ترم

 آموزشی درس

 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

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

 مش بر سر کلیه جلسات آموزشیرعایت اصول نظم و آرا -2
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 های هرباریومیرعایت اصول صحیح کار با برگه -6

 رعایت اصول صحیح کار با میکروسکوپ -7

های عملی در سر کلیه جلسات آموزشی )چون این درس، دارای جلسات مروری گیری آموزشتالش در جهت فرا -8

های میکروسکوپی داده  های گیاهی و المهای هرباریومی، نمونهباشد. البته به دانشجویان اجازه عکسبرداری از برگهنمی

 شود(  می

 ترمترم و پایانهای میانشرکت در آزمون -9

 دانشکده: EDO:             نام و امضای مدیر گروه:                نام و امضای مسئولنام و امضای مدرس

 تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :



 96دانشجویان داروسازی ورودی  گیاهان دارویی عملی جدول زمانبندی درس

 16-18و  14-16 ها ساعتشنبهو سه 16-18 ها ساعتشنبه جلسه: روز و ساعت

 مدرسنام  موضوع جلسه تاریخ جلسه

 )جبرانی( 20/11/97 1

23/11/97 

 دکتر مدرسی مورفولوژی ریشه، ساقه و برگ گیاهان

2 27/11/97 

30/11/97 

 دکتر مدرسی دارهای زایای گیاهان دانهمورفولوژی گل و اجزاء آن و اندام

3 4/12/97 

7/12/97 

 دکتر مدرسی دارهای گیاهان دانهها و میوهآذینمورفولوژی انواع گل

4 11/12/97 

14/12/97 

 دکتر مدرسی شناسیاصول تاکسونومی و منابع علمی گیاه

5 18/12/97 

21/12/97 

 دکتر مدرسی گذاری آنهرباریوم و نحوه پایه

6 25/12/97 

28/12/97 

 واده ختمی، حبوبات، خرزهره، گل سرخ و مورفولوژی گیاهان خان

 گل ساعتی

 دکتر مدرسی

7 17/1/98 

20/1/98 

 دکتر مدرسی مورفولوژی گیاهان خانواده سداب، گزنه، نعناع و گل ستارگان

8 24/1/98 

27/1/98 

مورفولوژی گیاهان خانواده کلم، زیرفون، گاوزبان، فرفیون، مورد و 

 خشخاش

 دکتر مدرسی

 انی()جبر 31/1/98 9

3/2/98 

    تره، زرشک، شاهدانه، بارهنگ، مورفولوژی گیاهان خانواده شاه

 چایمیمون و علفگل

 دکتر مدرسی

10 7/2/98 

10/2/98 

بلوط هندی، مورفولوژی گیاهان خانواده آالله، بنفشه، سنجد، شاه

 زمینی و خرفهچتریان، سیب

 دکتر مدرسی

11 14/2/98 

17/2/98 

     الطیب، الله، چمن، آدیانتاسه،خانواده سنبلمورفولوژی گیاهان 

 پودیاسه، آسپیدیاسه و دم اسبپلی

 دکتر مدرسی

12 21/2/98 

24/2/98 

شناسایی چندین گیاه در سطح خانواده و گونه به روش 

 ماکروسکوپی

 نیاشکوهیدکتر 

13 28/2/98 

31/2/98 

شناسایی چندین گیاه در سطح خانواده و گونه به روش 

 سکوپیماکرو

 نیادکتر شکوهی

14 4/3/98 

7/3/98 

 نیادکتر شکوهی شناسایی گیاهان و تعیین گونه آنها به روش میکروسکوپی

15 11/3/98 

 )جبرانی( 14/3/98

 نیادکتر شکوهی شناسایی گیاهان و تعیین گونه آنها به روش میکروسکوپی

16 18/3/98 

21/3/98 

 نیادکتر شکوهی روش میکروسکوپیشناسایی گیاهان و تعیین گونه آنها به 

 

 


