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 دکتر مسعود مدرسی :مدرس                11-16ها ساعت یکشنبه زمان ارائه درس:

 گیاهان دارویی درس پیش نیاز:

 هدف کلی درس :
 علم فارماکوگنوزیآشنایی با  -1

 منابع داروهای طبیعیآشنایی با  -2

 طبیعی از لحاظ ساختار، پراکندگی و منابع آنها وادو م 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 تاریخچه و کلیات علم فارماکوگنوزی -1

 منشاء گیاهی ارزش و اهمیت مصرف گیاهان دارویی و داروهای جدید باآشنایی با  -2
 آشنایی با ساختار، تنوع، منابع و کاربرد منوساکاریدها -3

 آشنایی با ساختار، تنوع، منابع و کاربرد اولیگوساکاریدها -1

 ها و موسیلاژهاساکاریدها، صمغآشنایی با ساختار، تنوع، منابع و کاربرد پلی -5

 آشنایی با کلیات لیپیدها  -6

 منابع و اهمیت اسیدهای چرب آشنایی با ساختار، تنوع، -7

 های ثابت شاخصآشنایی با منابع و اهمیت روغن -8

 هاها و مومآشنایی با ساختار، تنوع، منابع و اهمیت چربی -9

 آلکالوئیدهابندی دستهو  یی با کلیاتشناآ -10

 مشتق از اورنیتینآلکالوئیدهای  با شناییآ -11

  )ادامه( رنیتینمشتق از اوآلکالوئیدهای  با شناییآ -12

 دی هیدروکسی فنیل آلانین و یرزوینفنیل آلانین، ت، لیزینمشتق از آلکالوئیدهای  با شناییآ -13

 )ادامه( دی هیدروکسی فنیل آلانین و یرزوینمشتق از فنیل آلانین، تآلکالوئیدهای  با شناییآ -11

 تریپتوفانمشتق از آلکالوئیدهای  با شناییآ -15

 کالوئیدهای متفرقهآل با شناییآ -16

 

 هداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 جلسه اول -1

 کلیات علم فارماکوگنوزی تاریخچه و آشنایی با هدف کلی: •

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



 د.توضیح ده مختصری درباره تاریخچه علم فارماکوگنوزی -1-1

 .نام ببرد گذاری علم فارماکوگنوزی رادانشمندان مؤثر در پایه -1-2

 .بیان نمایدهای علمی وابسته به علم فارماکوگنوزی را دیگر شاخه -1-3

  تعاریف مختلف علم فارماکوگنوزی و دامنه دانش این علم را بیان نماید. -1-1

 کند. داروی خام را تعریف نموده و اهداف و راههای ارزشیابی مواد دارویی طبیعی را ذکر  -1-5

 

 جلسه دوم -2

 ارزش و اهمیت مصرف گیاهان دارویی و داروهای جدید با منشاء گیاهیآشنایی با  هدف کلی: •

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

 هایی را ذکر نماید.گیاه دارویی را تعریف نموده و مثال -2-1

 گیاهان دارویی را شرح دهد.  علل توجه جامعه بشری امروزی به استفاده از -2-2

 هایی از هر نمونه ذکر کند.چهار نقش اساسی منابع طبیعی در طب مدرن را بیان نموده و مثال -2-3

 هایی از اهمیت تجاری گیاهان دارویی در نظام دارویی جهانی اشاره نماید.به مثال -2-1

 بعنوان منابع طبیعی تهیه دارو را بیان نماید.علل عدم اطمینان خاطر صنایع داروسازی به سلسله گیاهان  -2-5

 را تعریف و به حوزه مطالعاتی آن اشاره نماید. Ethnopharmacologyعلم  -2-6

 مقایسه نماید. Ethnopharmacologyرا تعریف نموده و دامنه مطالعاتی آن را با  Ethnobotanyعلم  -2-7

 را توضیح دهد. سلسله مراتب فرآیند کشف دارو از منابع طبیعی -2-8

 هایی را بیان نماید.از داروهای جدید با منشاء گیاهی مثال -2-9

 های اولیه و ثانویه گیاهی را همراه با مثال شرح دهد.متابولیت -2-10

 هایی را بیان کند. اثر را ذکر نموده و مثالتفاوت میان ترکیبات فعال و ترکیبات بی -2-11

 

 جلسه سوم -3

 یی با ساختار، تنوع، منابع و کاربرد منوساکاریدهاآشنا هدف کلی: •

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

 ها را همراه با مثال توضیح دهد.بندی کربوهیدراتتقسیم -3-1

 منوساکاریدها را تعریف نموده و به نقش و اهمیت آنها در گیاهان اشاره نماید. -3-2

 ، با یکدیگر مورد مقایسه قرار دهد.دها را از لحاظ ساختاری نام برده و همراه با ذکر مثالانواع منوساکاری -3-3

 منابع اصلی تهیه و استخراج منوساکاریدها را همراه با روش استخراج توضیح دهد. -3-1

 کند. هایی را بیان نموده و به اثرات درمانی آنها اشاره از منوساکاریدهای مهم در داروسازی مثال -3-5

 

 جلسه چهارم -4

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

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

 اولیگوساکاریدها را تعریف نموده و به نقش و اهمیت آنها در گیاهان اشاره نماید. -1-1

 ، با یکدیگر مقایسه نماید.ساختاری نام برده و همراه با ذکر مثال انواع اولیگوساکاریدها را از لحاظ -1-2

 منابع اصلی تهیه و استخراج اولیگوساکاریدها را همراه با روش کار توضیح دهد. -1-3



 هایی را بیان نموده و به اثرات درمانی آنها اشاره کند.از اولیگوساکاریدهای مهم در داروسازی مثال -1-1

 

 جلسه پنجم -5

 ها و موسیلاژهاساکاریدها، صمغآشنایی با ساختار، تنوع، منابع و کاربرد پلی هدف کلی: •

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

 ساکاریدها را تعریف نموده و به نقش و اهمیت آنها در گیاهان اشاره نماید.پلی -5-1

 ، با یکدیگر مورد مقایسه قرار دهد.نام برده و همراه با ذکر مثال ساکاریدها را از لحاظ ساختاریانواع پلی -5-2

 ساکاریدها را همراه با روش کار توضیح دهد.منابع اصلی تهیه و استخراج پلی -5-3

 هایی را بیان نموده و به کاربرد آنها اشاره کند.ساکاریدهای مهم مورد استفاده در صنایع مختلف مثالاز پلی -5-1

 ها و موسیلاژها را همراه با مثال تعریف نماید. صمغ -5-5

 ها و موسیلاژها را از لحاظ ساختاری و نحوه تولیدشان در گیاه مقایسه نماید.صمغ -5-6

 ها و موسیلاژها را ذکر کند.کاربردهای مختلف صمغ -5-7

 ها و موسیلاژها برحسب ساختار توضیح دهد.بندی صمغدر مورد تقسیم -5-8

ا و موسیلاژهای معروف را نام برده، منابع طبیعی، روش تهیه، ساختار شیمیایی و کاربردهای اختصاصی آنها را هصمغ -5-9

 بیان نماید.

 

 جلسه ششم -6

 آشنایی با کلیات لیپیدها هدف کلی: •

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

 در مورد ساختار کلی لیپیدها توضیح بدهد. -6-1

 دستجات مختلف لیپیدها را نام ببرد. -6-2

 خصوصیات فیزیکوشیمیایی لیپیدها را بیان نماید. -6-3

 محتوای شیمیایی لیپیدها را تشریح نماید. -6-1

 های مهم مورد استفاده در شناسایی و کنترل کیفیت لیپیدها را نام برده و تعریف نماید.تست -6-5

 

 جلسه هفتم -7

 ساختار، تنوع، منابع و اهمیت اسیدهای چرب آشنایی با هدف کلی: •

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

 توضیحاتی را در مورد ساختار کلی اسیدهای چرب ارائه کند. -7-1

 خصوصیات فیزیکوشیمیایی اسیدهای چرب را بیان نماید. -7-2

 ماید.به پراکندگی اسیدهای چرب در منابع طبیعی اشاره ن -7-3

 نحوه نامگذاری اسیدهای چرب را توضیح داده و بتواند یک اسید چرب با نام مجهول را نامگذاری نماید. -7-1

 مسیر بیوسنتتیک اسیدهای چرب را شرح بدهد. -7-5

 

 جلسه هشتم -8

 های ثابت شاخصآشنایی با منابع و اهمیت روغن هدف کلی: •



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

 .های ثابت اشاره نمایدبه اهمیت و کاربرد روغن -8-1

 گیری از منابع طبیعی شاخص را شرح بدهد.نحوه روغن -8-2

 های ثابت را بیان نماید.بندی روغنتقسیم -8-3

ی های ثابت، منابع طبیعی شاخص حاوی آن دسته روغن را نام برده و در خصوص محتوااز هر دسته از روغن -8-1

 شیمیایی و کاربرد روغن آن منابع طبیعی توضیحاتی بدهد.

 

 جلسه نهم -9

 هاها و مومآشنایی با ساختار، تنوع، منابع و اهمیت چربی هدف کلی: •

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

 ها مطالبی بیان نماید.مختصری در مورد ساختار چربی -9-1

ها، محتوای شیمیایی و خصوص ویژگیهای مورد استفاده در حوزه داروسازی را نام برده و در مهمترین چربی -9-2

 کاربرد آنها توضیح دهد.

 ها اشاره نماید.به ساختار کلی موم -9-3

 ها بیان نموده و به کاربرد آنها اشاره نماید.مطالبی پیرامون پراکندگی و خصوصیات فیزیکوشیمیایی موم -9-1

ها، محتوای شیمیایی و کاربرد های مورد استفاده در حوزه داروسازی را نام برده و در خصوص ویژگیین موممهمتر -9-5

 آنها توضیح دهد.

 

 جلسه دهم -11

 آلکالوئیدهابندی دستهو  یی با کلیاتشناآ هدف کلی: •

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

 .توضیحاتی بدهدکالوئیدها آل کلی ساختار در خصوص -10-1

 مطالبی در زمینه پراگندکی آلکالوئیدها در طبیعت ذکر نماید. -10-2

 به اثرات بیولوژیک، فارماکولوژیک و اهمیت دارویی آلکالوئیدها اشاره نماید. -10-3

 خصوصیات فیزیکوشیمیایی آلکالوئیدها را توضیح دهد. -10-1

 ها را نام برده و هر یک را بطور اختصار شرح بدهد.انواع روشهای استخراج آلکالوئید -10-5

 گذاری آنها را با ذکر مثال بیان نماید.های ردیابی آلکالوئیدها را نام برده و نحوه ناممعرف -10-6

 هایی را ذکر نماید.بندی آلکالوئیدها را بیان نموده و از هر گروه مثالدستهنحوه  -10-7

 سنتتیک آلکالوئیدها توضیح بدهد.مختصری در خصوص مسیر بیو -10-8

 

 جلسه یازدهم -11

 مشتق از اورنیتینآلکالوئیدهای  با شناییآ هدف کلی: •

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

 شوند را نام ببرد.ایی که از اورنیتین مشتق میآلکالوئیدها یا دسته آلکالوئیده -11-1

ای گروه تروپان را نام برده و در مورد ساختمان کلی و مسیر بیوسنتز آنها آلکالوئیدهمتعلق به ترکیبات شاخص  -11-2

 بطور اختصار توضیاتی بدهد.



 ا را نام ببرد.آلکالوئیدهای گروه تروپان اشاره نموده و گیاهان شاخص حاوی این نوع آلکالوئیدهبه اثرات دارویی  -11-3

 

 جلسه دوازدهم -12

  )ادامه( مشتق از اورنیتینآلکالوئیدهای  با ناییشآ هدف کلی: •

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

 در خصوص ساختار کوکائین، مسیر بیوسنتتیک، اثرات و گیاهان حاوی این ترکیب توضیحاتی بدهد. -12-1

ده و در مورد ساختمان کلی و مسیر بیوسنتز آنها ای گروه پیرولیزیدین را نام برآلکالوئیدهترکیبات شاخص متعلق به  -12-2

 بطور اختصار توضیاتی بدهد.

 ا را نام ببرد.آلکالوئیدهای گروه پیرولیزیدین اشاره نموده و گیاهان شاخص حاوی این نوع آلکالوئیدهبه اثرات  -12-3

 

 زدهمسیجلسه  -13

 دی هیدروکسی فنیل آلانین و یرزوینن، تفنیل آلانی، لیزینمشتق از آلکالوئیدهای  با شناییآ هدف کلی: •

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

 شوند را نام ببرد.ین مشتق میکه از لیزایی آلکالوئیده -13-1

 در خصوص ساختار لوبلین، مسیر بیوسنتتیک، اثرات و گیاهان حاوی این ترکیب توضیحاتی بدهد. -13-2

ای مشتق شده از لیزین، مسیر بیوسنتتیک، اثرات و گیاهان حاوی این ترکیب آلکالوئیدهسایر  در خصوص ساختار -13-3

 مطالبی بیان نماید.

شوند را نام مشتق می دی هیدروکسی فنیل آلانین و یرزوینفنیل آلانین، تایی که از آلکالوئیدها یا دسته آلکالوئیده -13-1

 ببرد.

ای گروه پروتوآلکالوئید را نام برده و در مورد ساختمان کلی و مسیر بیوسنتز ئیدهآلکالوترکیبات شاخص متعلق به  -13-5

 آنها بطور اختصار توضیاتی بدهد.

 ا را نام ببرد.آلکالوئیدهاشاره نموده و گیاهان شاخص حاوی این نوع پروتوآلکالوئیدها به اثرات دارویی  -13-6

 

 جلسه چهاردهم -14

 )ادامه( دی هیدروکسی فنیل آلانین و مشتق از فنیل آلانین، تیرزوینیدهای آلکالوئ با شناییآ هدف کلی: •

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

ایزوکینولین را نام برده و در مورد ساختمان کلی و مسیر  بنزیلای گروه آلکالوئیدهمتعلق به  ترکیبات شاخص -11-1

 تی بدهد.بیوسنتز آنها بطور اختصار توضیا

ا را نام آلکالوئیدهاشاره نموده و گیاهان شاخص حاوی این نوع ایزوکینولین  بنزیلای گروه آلکالوئیدهبه اثرات  -11-2

 ببرد.

ای گروه تتراهیدروایزوکینولین را نام برده و در مورد ساختمان کلی و مسیر آلکالوئیدهترکیبات شاخص متعلق به  -11-3

 ر توضیاتی بدهد.بیوسنتز آنها بطور اختصا

ا را نام آلکالوئیدهای گروه تتراهیدروایزوکینولین اشاره نموده و گیاهان شاخص حاوی این نوع آلکالوئیدهبه اثرات  -11-1

 ببرد.

ای خانواده نرگس را نام برده و در مورد ساختمان کلی و مسیر بیوسنتز آنها آلکالوئیدهترکیبات شاخص متعلق به  -11-5

 ضیاتی بدهد.بطور اختصار تو



 ا را نام ببرد.آلکالوئیدهای خانواده نرگس اشاره نموده و گیاهان شاخص حاوی این آلکالوئیدهبه اثرات  -11-6

ای گروه فنتیل ایزوکینولین را نام برده و در مورد ساختمان کلی و مسیر آلکالوئیدهترکیبات شاخص متعلق به  -11-7

 بیوسنتز آنها بطور اختصار توضیاتی بدهد.

 ا را نام ببرد.آلکالوئیدهای گروه فنتیل ایزوکینولین اشاره نموده و گیاهان شاخص حاوی این نوع آلکالوئیدهبه اثرات  -11-8
 

 دهمنزاپجلسه  -15

 تریپتوفانمشتق از آلکالوئیدهای  با شناییآ هدف کلی: •

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

 شوند را نام ببرد.مشتق می تریپتوفانکه از  اییآلکالوئیده -15-1

ای گروه ارگوت را نام برده و در مورد ساختمان کلی و مسیر بیوسنتز آنها آلکالوئیدهترکیبات شاخص متعلق به  -15-2

 بطور اختصار توضیاتی بدهد.

 ا را نام ببرد.الوئیدهآلکای گروه ارگوت اشاره نموده و گیاهان شاخص حاوی این نوع آلکالوئیدهبه اثرات  -15-3

توضیحاتی داده و  کینین و کینیدین،بلاستین، وین ،کریستینویندر خصوص ساختار استریکنین، رزرپین، یوهیمبین،  -15-1

 .بیان نماید ات رامسیر بیوسنتتیک، اثرات و گیاهان حاوی این ترکیب

 

 همشانزدجلسه  -16

 آلکالوئیدهای متفرقه با شناییآ هدف کلی: •

 :دانشجو در پایان جلسه قادر خواهد بود هداف ویژه:ا •

 ای گروه ایندولیزیدین را نام ببرد.آلکالوئیدهترکیبات شاخص متعلق به  -16-1

ای گروه ایمیدازول را نام برده و در مورد ساختمان کلی و مسیر بیوسنتز آنها آلکالوئیدهترکیبات شاخص متعلق به  -16-2

 بطور اختصار توضیاتی بدهد.

 ا را نام ببرد.آلکالوئیدهای گروه ایمیدازول اشاره نموده و گیاهان شاخص حاوی این نوع آلکالوئیدهبه اثرات  -16-3

ای گروه پورین را نام برده و در مورد ساختمان کلی و مسیر بیوسنتز آنها بطور آلکالوئیدهترکیبات شاخص متعلق به  -16-1

 اختصار توضیاتی بدهد.

 ا را نام ببرد.آلکالوئیدهای گروه پورین اشاره نموده و گیاهان شاخص حاوی این نوع کالوئیدهآلبه اثرات  -16-5

ای گروه پیریدین احیاء شده را نام برده و در مورد ساختمان کلی و مسیر آلکالوئیدهترکیبات شاخص متعلق به  -16-6

 بیوسنتز آنها بطور اختصار توضیاتی بدهد.

ا را نام آلکالوئیدهی گروه پیریدین احیاء شده اشاره نموده و گیاهان شاخص حاوی این نوع اآلکالوئیدهبه اثرات  -16-7

 ببرد.

ای ترپنوئیدی را نام برده و در مورد ساختمان کلی و مسیر بیوسنتز آنها بطور آلکالوئیدهترکیبات شاخص متعلق به  -16-8

 اختصار توضیاتی بدهد.

 ا را نام بب.آلکالوئیدهی اشاره نموده و گیاهان شاخص حاوی این نوع ای ترپنوئیدآلکالوئیدهبه اثرات  -16-9

ای استروئیدی را نام برده و در مورد ساختمان کلی و مسیر بیوسنتز آنها آلکالوئیدهترکیبات شاخص متعلق به  -16-10

 بطور اختصار توضیاتی بدهد.

 ا را نام بب.آلکالوئیدهشاخص حاوی این نوع ای استروئیدی اشاره نموده و گیاهان آلکالوئیدهبه اثرات  -16-11
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 (المللبین 95 ورودی دانشجویان داروسازی) نظری 1 فارماکوگنوزی جدول زمانبندی درس

 14-16ها ساعت یکشنبه اعت جلسه:روز و س

 مدرسنام  موضوع جلسه تاریخ جلسه

 دکتر مدرسی فارماکوگنوزی و کلیاتتاریخچه  21/6/98 1

 - ارزش و اهمیت مصرف گیاهان دارویی 31/6/98 2

 داروهای جدید با منشاء گیاهی

 دکتر مدرسی

 رسیدکتر مد ساختار، تنوع، منابع و کاربرد منوساکاریدها 7/7/98 3

 دکتر مدرسی ساختار، تنوع، منابع و کاربرد اولیگوساکاریدها 11/7/98 1

 دکتر مدرسی ها و موسیلاژهاساکاریدها، صمغساختار، تنوع، منابع و کاربرد پلی 21/7/98 5

 دکتر مدرسی کلیات لیپیدها 28/7/98 6

 دکتر مدرسی ساختار، تنوع، منابع و اهمیت اسیدهای چرب 5/8/98 7

 دکتر مدرسی های ثابت شاخصمنابع و اهمیت روغن 12/8/98 8

 دکتر مدرسی هاها و مومساختار، تنوع، منابع و اهمیت چربی 19/8/98 9

 دکتر مدرسی آلکالوئیدهابندی دستهو  کلیات 26/8/98 10

 دکتر مدرسی مشتق از اورنیتینآلکالوئیدهای  3/9/98 11

 — ترمآزمون میان 10/9/98 —

 دکتر مدرسی )ادامه( مشتق از اورنیتینآلکالوئیدهای  17/9/98 12

 دی هیدروکسی  و یرزوینفنیل آلانین، ت، لیزینمشتق از آلکالوئیدهای  21/9/98 13

 فنیل آلانین

 دکتر مدرسی

 دی هیدروکسی و یرزوینفنیل آلانین، ت مشتق ازآلکالوئیدهای  1/10/98 11

 )ادامه( فنیل آلانین

 دکتر مدرسی

 دکتر مدرسی تریپتوفانمشتق از آلکالوئیدهای  8/10/98 15

 دکتر مدرسی آلکالوئیدهای متفرقه 15/10/98 16

 

 


