دانشگاه علوم پزشكي همدان
دانشكده داروسازي
توانمندي هاي گروه فارماکوگنوزي و بیوتكنولوژي دارویي

مقدمه :
با توجه به اهميت علم داروهاي گياهي در داروسازي نوين و اهميت آموزش آن ،گروه فارماکوگنوزي و بيوتکنولوژي دارويي
دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشکي همدان با هدف آموزش و تربيت نيري انساني متخصص و همچنين توسعه پژوهش و ارائه
مشاوره هاي تخصصي در زمينه گياهان دارويي در سال  4931تشکيل گرديد .امروزه اين گروه با بهره گيري از اعضاي هيات علمي
توانمند ،تجهيزات آزمايشگاهي ،هرباريوم ،امکانات کتابخانه اي و همچنين پذيرش دانشجو در مقطع دکتراي حرفه اي داروسازي
داراي توانايي کامل جهت انجام انواع فعاليت هاي آموزشي ،پژوهشي و صنعتي در زمينه گياهان دارويي و ترکيبات طبيعي مي
باشد.
اعضاي هیات علمي گروه فارماسیوتیكس
رديف

نام و نام خانوادگي

تخصص

مرتبه علمي

4

دکتر شيرين مرادخاني

 Ph.Dفارماکوگنوزي

استاديار

2

دکتر دارا دستان

 Ph.Dفيتوشيمي

استاديار

عناوین خدمات تخصصي و مشاوره :


استخراج ،خالص سازي و شناسايي مواد موثره گياهان دارويي در مقياس آزمايشگاهي و صنعتي



تهيه مواد اوليه دارويي در مقياس آزمايشگاهي و صنعتي



استاندارد سازي داروها و محصوالت گياهي



تعيين مقدار مواد موثره گياهان دارويي



انجام آناليز و مطالعات کنترل کيفيت داروهاي گياهي



بررسي اثر بيولوژيک گياهان دارويي و مواد موثره دارويي



توليد فراوره هاي گياهي



ساخت و توليد فراورده هاي بيوتکنولوژي



مشاوره پيرامون منابع خريد مواد اوليه داروي گياهي و محصوالت طبيعي



مشاوره پيرامون مدارك قاوني مورد نياز جهت تهيه پرونده دارويي و ثبت محصول در سازمان غذا و دارو



مشاوره پيرامون منابع خريد دستگاه هاي توليدي



مشاوره به صنايع و کارخانه هاي مرتبط با گياهان دارويي و ترکيبات طبيعي از قبيل دارويي ،غذايي ،آرايشي -بهداشتي و
...

آزمایشگاه هاي تخصصي گروه :
 -4آزمايشگاه تحقيقاتي ،مجهز به دستگاه هاي :


کروماتوگرافي مايع با کارايي باال ( )HPLCآناليتيکال و سمي پرپ



کرماتوگرافي گازي ()GC



دستگاه Uv-Visible spectrophotometer



دستگاه FT-IR



دستگاه االيزا



فريزر  -08درجه سانتيگراد



فريز دراير



کوره

 -2آزمايشگاه فارماکوگنوزي و فيتوشيمي ،مجهز به:


سوکسله



کلونجر



شکر



سانتريفيوژ



اولتراسونيک

 -9آزمايشگاه گياهان دارويي داراي:


ميکروسکوپ نوري



هرباريوم

آدرس  :همدان ،روبروي پارك مردم ،دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان ،دانشکده داروسازي ،گروه
فارماکوگنوزي و بيوتکنولوژي دارويي

