هب انم خدا

طرح درس فارماکوگنوزی ()2
نيمسال دوم سال تحصيلي 94-95

دانشکده داروسازی و علوم دارویي – دانشگاه علوم پسشکي اصفهان

شمبرٌ درس314407 :

تعداد ياحدٍ 3 :احد ًظری

مسئًل درس :دکتر هسعَد صادقی دیٌاًی

محل برگساري :کالس شْید رداًی پَر

مدرسیه  :دکتر هسعَد صادقی دیٌاًی ،دکتر بْساد ذٍالفقاری ،دکتر افساًِ یگداًِ

زمبن برگساري :شٌبِ ّا ساعت 9 -10
چْارشٌبِ ّا ساعت 10-12

هدف کلي:
 -1آشٌایی داًشجَیاى با هْوتریي هتابَلیتْای ثاًَیِ گیاّی
 -2آشٌایی داًشجَیاى با هْوتریي هَارد استفادُ هتابَلیتْای ثاًَیِ گیاّی در صٌایع دارٍسازی ،تْیِ دارٍّای گیاّی ٍ ...
 -2آشٌائی داًشجَیاى با هْوتریي هٌابع هتابَلیتْای ثاًَیِ گیاّی

اهداف جسیي:
داًشجَ در پایاى ایي درس بایستی بتَاًد:
 -1هتابَلیت ّای ثاًَیِ زیر را شٌاختِ ٍ در هَرد آًْا تعریف ،کلیات ،ساختواى شیویایی ،اثرات فارهاکَلَشیک،کاربردّای
دارٍیی -صٌعتی ،هٌابع ٍ فرآٍردُ ّای دارٍیی هْن گیاّاى هربَطِ را بداًد :
 ترکیبات فٌَلیک (لیگٌاى ّا ،پلی فٌلْا ،فالًٍَئیدّا ،کَهاریي ّا ،بٌسٍکیٌَى ّاً ،فتَکیٌَى ّا ،آًتراکیٌَى ّا) آلکالَییدّا ترپٌَییدّا گلیکَزیدّا (گلیکَزیدّای سیاًَشًیک ،گلَکَز ایٌَالتْا ،گلیکَزیدّای قلبی ،ساپًَیي ّا) -2هْوتریي هحصَالت اقتصادی ٍ دارٍیی گیاّی در کشَر را بشٌاسد.

سرفصل مطالب

ردیف

مدرس

1

گلیکَزیدّای فٌلیک ،فٌیل پرٍپاًَیید ّا ،لیگٌاى ّا

دکتر صادقی دینانی

2

ترکیبات پلی کتاید آرٍهاتیک ،پلی فٌلْا ()1

دکتر صادقی دینانی

3

پلی فٌل ّا ()2

دکتر صادقی دینانی

4

فالًٍَئیدّا ()1

دکتر صادقی دینانی

5

فالًٍَئیدّا ()2

دکتر صادقی دینانی

6

فالًٍَلیگٌاى ّا ،کَهاریي ّا ،فَراًَکَهاریي ّا کرٍهَى ّا ،گساًتَى ّا

دکتر صادقی دینانی

7

گلیکَزیدّای سیاًَشًیک ،گلَکس ایٌَالت ّا

دکتر صادقی دینانی

8

ترپٌَییدّا (دی ترپي ّا ،تری ترپي ّا ،پلی ترپي ّا)

دکتر ذوالفقاری

9

ساپًَیي ّا ()1

دکتر ذوالفقاری

10

ساپًَیي ّا ()2

دکتر ذوالفقاری

11

گلیکَزید ّای قلبی

دکتر ذوالفقاری

12

بٌسٍکیٌَى ّاً ،فتَکیٌَى ّا ،آًتراکیٌَى ّا

دکتر یگدانه

13

آلکالَییدّا ()1

دکتر یگدانه

14

آلکالَییدّا ()2

دکتر یگدانه

15

آلکالَییدّا ()3

دکتر یگدانه

16

آلکالَییدّا ()4

دکتر یگدانه

17

آلکالَییدّا ()5

دکتر یگدانه

تاریخ برگساری
1394/11/10
1394/11/14
1394/11/17
1394/11/21
1394/11/24
1394/11/28
1394/12/1
1394/12/5
1394/12/8
1394/12/12
1394/12/15
1394/12/19
1394/12/22
1394/12/26
1395/1/14
1395/1/18
1395/1/21
1395/1/25
1395/1/28
1395/2/1
1395/2/4
1395/2/8
1395/2/11
1395/2/15
1395/2/18
1395/2/22
1395/2/25
1395/2/29
1395/3/1
1395/3/5
1395/3/8
1395/3/12
*

1395/3/15

1395/3/19

تبریخ امتحبن ميبن ترم :شىبٍ 1395/2/11
وًع ارزشيببي :امتحبن تشریحي ي تستي  4گسیىٍ اي ،فعبليت کالسي

*

شىبٍ  1395/3/15تعطيل مي ببشد کٍ بب َمبَىگي قبلي کالس جبراوي برگسار مي گردد.

وحًٌ برخًرد بب غيبت مطببق بب دستًر العمل معبيوت محترم آمًزشي خًاَد بًد.

مىببع :

 -1آئیٌِ چی ،یعقَب .هفردات پسشکی ٍ گیاّاى دارٍئی ایراى ،اًتشارات داًشگاُ تْراى ،تْراى ،آخریي چاپ.
 -2فارهاکَگٌَزی تریس ٍ اٍاًس .ترجوِ دکتر سلیواى افشاری پَر ،اًتشارات داًشگاُ علَم پسشکی اصفْاى ،اصفْاى  ،جلد .2 ٍ 1

) Evans WC. Trease and Evans Pharmacognosy. W. B. SAUNDERS, London )last edition
 Robbers JA, Speedie MK, Tyler VE. Pharmacognosy and Pharmacobiotechnology. Williams and
(Wilkins, Baltimore )last edition
) Dewick PM. Medicinal Natural Products, A Biosynthetic Approach. Wiley, UK. )last edition

«با آرزوی موفقیت»

