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 بنام خدا

 دانطگاه ػلوم پسضکی کرهانطاه

 دانطکده داروسازی
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 هدف کلی درس: 

 آؼٌایی تا خَاؾ درهاًی، ػَارض ٍ فرهَالظیَى ّای گیاّاى دارٍیی هَثر تر حافظِ، کثذ، کلیِ ٍ پَظت.

 

 اهداف کلی جلسات: ) جهت هر جلسه یک هدف(

اًط ٍ آلسایور ٍ ّای گیاّاى دارٍیی هؤثر در درهاى دهض ٍ فرهَالظیَىخَاؾ درهاًی، ػَارآؼٌایی تا  .1

 افسایٌذُ حافظِ.

 ّای گیاّاى دارٍیی ضذ افعردگی خَاؾ درهاًی، ػَارض ٍ فرهَالظیَىآؼٌایی تا  .2

 ّای گیاّاى دارٍیی خَاب آٍر ٍ آراهثخػ خَاؾ درهاًی، ػَارض ٍ فرهَالظیَىآؼٌایی تا  .3

ّای ظیعتویک تا ّای گیاّاى دارٍیی هؤثر در تیواریػَارض ٍ فرهَالظیَىخَاؾ درهاًی، آؼٌایی تا  .4

 تظاّر پَظتی.

 ّای گیاّاى دارٍیی هؤثر تر پَظت خَاؾ درهاًی، ػَارض ٍ فرهَالظیَىآؼٌایی تا  .5

ّای آرایؽی ّای گیاّاى دارٍیی هَرد اظتفادُ در فراٍردُخَاؾ درهاًی، ػَارض ٍ فرهَالظیَىآؼٌایی تا  .6

 تیتْذاؼ

 هؤثر تر کثذ ٍ صفرا  ّای گیاّاى دارٍییخَاؾ درهاًی، ػَارض ٍ فرهَالظیَىآؼٌایی تا  .7

 هخاطثاى: داًؽجَیاى دارٍظازی                                   پردیطگیاّاى دارٍیی  ػنواى درس:

                        12-14چْارؼٌثِ ّا ظاػت پاظخگَیی تِ ظَاالت فراگیر:                                 ٍاحذ ًظری     2 تؼداد و نوع واحد:

 ارائِ دٌّذُ طرح درض: دکتر یلذا ؼکَّی ًیا                                                           دًذار پیص نیاز:

 (، دکتر هذرظیجلعِ 9;  ٍاحذ 06/1) یلذا ؼکَّی ًیاهذرض: دکتر                                    8-10ؽٌثِ ّا یک زهاى ارائه درس:

 (جلعِ 8;  ٍاحذ 94/0)
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 ّای گیاّاى دارٍیی هؤثر تر کلیِ ٍ دظتگاُ ادراری تٌاظلی خَاؾ درهاًی، ػَارض ٍ فرهَالظیَىآؼٌایی تا  .8

 ّای دارٍیی گیاّی هَجَد در تازار ایراى فراٍردُآؼٌایی تا  .9

 

 تفکیک اهداف کلی هر جلسه اهداف ویژه رفتاری به

 

 جلسه اول

اًط ٍ ّای گیاّاى دارٍیی هؤثر در درهاى دهتا خَاؾ درهاًی، ػَارض ٍ فرهَالظیَىآؼٌایی تا ّذف کلی: 

 آلسایور ٍ افسایٌذُ حافظِ

 اّذاف ٍیصُ: در پایاى داًؽجَ لادر خَاّذ تَد

 .کٌذ تیاى خاًَادُ ٍ ػلوی اظن ؼاهل تاکعًََهی در کٌذر، جیٌکَ ٍ گل ترف را جایگاُ -1-1

 .کٌذ تیاى کٌذر، جیٌکَ ٍ گل ترف را اظتفادُ هَرد اًذام -1-2

 .دّذ تَضیح کٌذر، جیٌکَ ٍ گل ترف را اثر هکاًیعن -1-3

 .تثرد ًام کٌذر، جیٌکَ ٍ گل ترف را از تازار در هَجَد ّای فرهَالظیَى -1-4

 .تثرد ًام کٌذر، جیٌکَ ٍ گل ترف را جاًثی ػَارض -1-5

 .تثرد ًام گل ترف راکٌذر، جیٌکَ ٍ  هصرف هٌثغ -1-6

 کٌذ. همایعِ را ای کارخاًِ ًوًَِ ٍ ػطاری تازار کٌذر، جیٌکَ ٍ گل ترف از ًوًَِ از اظتفادُ ارجحیت -1-7

 .تثرد ًام کٌذر، جیٌکَ ٍ گل ترف را هؤثر ترکیثات -1-8

 

 جلسه دوم

 افعردگی ضذ دارٍیی گیاّاى ّای فرهَالظیَى ٍ ػَارض درهاًی، خَاؾ تا آؼٌاییّذف کلی: 

 ٍیصُ: در پایاى داًؽجَ لادر خَاّذ تَد اّذاف

 دّذ. پاظخ ظؤاالت تِ ٍ دّذ تَضیح لثل جلعِ هطالة هَرد در -2-1

 .کٌذ تیاى خاًَادُ ٍ ػلوی اظن ؼاهل تاکعًََهی در را ػلف چای جایگاُ -2-2

 .کٌذ تیاى را ػلف چای اظتفادُ هَرد اًذام -2-3

 .دّذ تَضیح را ػلف چای اثر هکاًیعن -2-4

 .تثرد ًام را ػلف چای از تازار در هَجَد ّای فرهَالظیَى -2-5

 .تثرد ًام را ػلف چای جاًثی ػَارض -2-6
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 .تثرد ًام را ػلف چای هصرف هٌثغ -2-7

 .کٌذ همایعِ را ای کارخاًِ ًوًَِ ٍ ػطاری تازار از ػلف چای ًوًَِ از اظتفادُ ارجحیت -2-8

 .تثرد ًام را ػلف چای هؤثر ترکیثات -2-9

 

 لسه سومج

 آراهثخػ ٍ آٍر خَاب دارٍیی گیاّاى ّای فرهَالظیَى ٍ ػَارض درهاًی، خَاؾ تاآؼٌایی ّذف کلی: 

 اّذاف ٍیصُ: در پایاى داًؽجَ لادر خَاّذ تَد

 دّذ پاظخ ظؤاالت تِ ٍ دّذ تَضیح لثل جلعِ هطالة هَرد در -3-1

 ٍ ػلوی اظن ؼاهل تاکعًََهی در اٍا راگل ظاػتی، ظٌثل الطیة، اظطَخَدٍض، تادرًجثَیِ، ک جایگاُ -3-2

 .کٌذ تیاى خاًَادُ

 .کٌذ تیاى را کاٍا تادرًجثَیِ، اظطَخَدٍض، الطیة، ظٌثل ظاػتی، گل اظتفادُ هَرد اًذام -3-3

 .دّذ تَضیح را کاٍا تادرًجثَیِ، اظطَخَدٍض، الطیة، ظٌثل ظاػتی، گل اثر هکاًیعن -3-4

 ًام را کاٍا تادرًجثَیِ، اظطَخَدٍض، الطیة، ظٌثل ظاػتی، گل از تازار در هَجَد ّای فرهَالظیَى -3-5

 .تثرد

 .تثرد ًام را کاٍا تادرًجثَیِ، اظطَخَدٍض، الطیة، ظٌثل ظاػتی، گل جاًثی ػَارض -3-6

 .تثرد ًام را کاٍا تادرًجثَیِ، اظطَخَدٍض، الطیة، ظٌثل ظاػتی، گل هصرف هٌثغ -3-7

 ٍ ػطاری تازار از کاٍا تادرًجثَیِ، اظطَخَدٍض، الطیة، ظٌثل ظاػتی، گل ًوًَِ از اظتفادُ ارجحیت -3-8

 .کٌذ همایعِ را ای کارخاًِ ًوًَِ

 .تثرد ًام را کاٍا تادرًجثَیِ، اظطَخَدٍض، الطیة، ظٌثل ظاػتی، گل هؤثر ترکیثات -3-9

 

 جلسه چهارم

 ّای تیواری در هؤثر ییدارٍ گیاّاى ّای فرهَالظیَى ٍ ػَارض درهاًی، خَاؾّذف کلی: آؼٌایی تا 

 پَظتی تظاّر تا ظیعتویک

 اّذاف ٍیصُ: در پایاى داًؽجَ لادر خَاّذ تَد

 دّذ پاظخ ظؤاالت تِ ٍ دّذ تَضیح لثل جلعِ هطالة هَرد در -4-1

 ٍ ػلوی اظن ؼاهل تاکعًََهی در را لرُ لات، ؼاُ تلَط ٌّذی، فلفل لرهس ٍ چٌگال ؼیطاى جایگاُ -4-2

 .کٌذ تیاى خاًَادُ
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 .کٌذ تیاى را ؼیطاى چٌگال ٍ لرهس فلفل ٌّذی، تلَط ؼاُ لات، لرُ اظتفادُ هَرد اًذام -4-3

 .دّذ تَضیح را ؼیطاى چٌگال ٍ لرهس فلفل ٌّذی، تلَط ؼاُ لات، لرُ اثر هکاًیعن -4-4

 .تثرد مًا را ؼیطاى چٌگال ٍ لرهس فلفل ٌّذی، تلَط ؼاُ لات، لرُ از تازار در هَجَد ّای فرهَالظیَى -4-5

 .تثرد ًام را ؼیطاى چٌگال ٍ لرهس فلفل ٌّذی، تلَط ؼاُ لات، لرُ جاًثی ػَارض -4-6

 .تثرد ًام را ؼیطاى چٌگال ٍ لرهس فلفل ٌّذی، تلَط ؼاُ لات، لرُ هصرف هٌثغ -4-7

 ًوًَِ ٍ ػطاری تازار از ؼیطاى چٌگال ٍ لرهس فلفل ٌّذی، تلَط ؼاُ لات، لرُ ًوًَِ از اظتفادُ ارجحیت -4-8

 .کٌذ همایعِ را ای کارخاًِ

 .تثرد ًام را ؼیطاى چٌگال ٍ لرهس فلفل ٌّذی، تلَط ؼاُ لات، لرُ هؤثر ترکیثات -4-9

 

 جلسه پنجن

 پَظت تر هؤثر دارٍیی گیاّاى ّای فرهَالظیَى ٍ ػَارض درهاًی، خَاؾآؼٌایی تا  ّذف کلی:

 اّذاف ٍیصُ: در پایاى داًؽجَ لادر خَاّذ تَد

 دّذ پاظخ ظؤاالت تِ ٍ دّذ تَضیح لثل جلعِ هطالة َرده در -5-1

 تیاى خاًَادُ ٍ ػلوی اظن ؼاهل تاکعًََهی در را خلِّ، گردٍ، تاتا آدم، رزهاری، ترگ تَ ٍ حٌا جایگاُ -5-2

 .کٌذ

 .کٌذ تیاى را خلِّ، گردٍ، تاتا آدم، رزهاری، ترگ تَ ٍ حٌا اظتفادُ هَرد اًذام -5-3

 .دّذ تَضیح را ، گردٍ، تاتا آدم، رزهاری، ترگ تَ ٍ حٌاخلِّ اثر هکاًیعن -5-4

 .تثرد ًام را خلِّ، گردٍ، تاتا آدم، رزهاری، ترگ تَ ٍ حٌا از تازار در هَجَد ّای فرهَالظیَى -5-5

 .تثرد ًام را خلِّ، گردٍ، تاتا آدم، رزهاری، ترگ تَ ٍ حٌا جاًثی ػَارض -5-6

 .تثرد ًام را رزهاری، ترگ تَ ٍ حٌا خلِّ، گردٍ، تاتا آدم، هصرف هٌثغ -5-7

 کارخاًِ ًوًَِ ٍ ػطاری تازار از خلِّ، گردٍ، تاتا آدم، رزهاری، ترگ تَ ٍ حٌا ًوًَِ از اظتفادُ ارجحیت -5-8

 .کٌذ همایعِ را ای

 .تثرد ًام را خلِّ، گردٍ، تاتا آدم، رزهاری، ترگ تَ ٍ حٌا هؤثر ترکیثات -5-9

 

 

 جلسه ضطن
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 ّای فراٍردُ در اظتفادُ هَرد دارٍیی گیاّاى ّای فرهَالظیَى ٍ ػَارض درهاًی، خَاؾ تا آؼٌاییّذف کلی: 

  تْذاؼتی آرایؽی

 اّذاف ٍیصُ: در پایاى داًؽجَ لادر خَاّذ تَد

 دّذ پاظخ ظؤاالت تِ ٍ دّذ تَضیح لثل جلعِ هطالة هَرد در -1 -6

 ػلوی اظن ؼاهل تاکعًََهی در را تاتًَِ، صثر زرد ّویؽِ تْار، زیتَى، ظذر، کتیرا، ظیة، ارًیکا، جایگاُ -6-2

 .کٌذ تیاى خاًَادُ ٍ

 .کٌذ تیاى را ّویؽِ تْار، زیتَى، ظذر، کتیرا، ظیة، ارًیکا، تاتًَِ، صثر زرد اظتفادُ هَرد اًذام -6-3

 .دّذ تَضیح را ّویؽِ تْار، زیتَى، ظذر، کتیرا، ظیة، ارًیکا، تاتًَِ، صثر زرد اثر هکاًیعن -6-4

 ًام را ّویؽِ تْار، زیتَى، ظذر، کتیرا، ظیة، ارًیکا، تاتًَِ، صثر زرد از تازار در هَجَد ّای فرهَالظیَى -6-5

 .تثرد

 .تثرد ًام را ّویؽِ تْار، زیتَى، ظذر، کتیرا، ظیة، ارًیکا، تاتًَِ، صثر زرد جاًثی ػَارض -6-6

 .تثرد ًام را ا، تاتًَِ، صثر زردّویؽِ تْار، زیتَى، ظذر، کتیرا، ظیة، ارًیک هصرف هٌثغ -6-7

 ػطاری تازار از ّویؽِ تْار، زیتَى، ظذر، کتیرا، ظیة، ارًیکا، تاتًَِ، صثر زرد ًوًَِ از اظتفادُ ارجحیت -6-8

 .کٌذ همایعِ را ای کارخاًِ ًوًَِ ٍ

 .ثردت ًام را ّویؽِ تْار، زیتَى، ظذر، کتیرا، ظیة، ارًیکا، تاتًَِ، صثر زرد هؤثر ترکیثات -6-9

 

 جلسه هفتن

 یاّاى دارٍیی هؤثر تر کثذ ٍ صفراّای گخَاؾ درهاًی، ػَارض ٍ فرهَالظیَىآؼٌایی تا ّذف کلی: 

 اّذاف ٍیصُ: در پایاى داًؽجَ لادر خَاّذ تَد

 دّذ پاظخ ظؤاالت تِ ٍ دّذ تَضیح لثل جلعِ هطالة هَرد در -7-1

 .کٌذ تیاى خاًَادُ ٍ ػلوی اظن ؼاهل تاکعًََهی در را کٌگر فرًگی، کاظٌی ٍ خار هرین جایگاُ -7-2

 .کٌذ تیاى را کٌگر فرًگی، کاظٌی ٍ خار هرین اظتفادُ هَرد اًذام -7-3

 .دّذ تَضیح را کٌگر فرًگی، کاظٌی ٍ خار هرین اثر هکاًیعن -7-4

 .تثرد ًام را کٌگر فرًگی، کاظٌی ٍ خار هرین از تازار در هَجَد ّای فرهَالظیَى -7-5

 .تثرد ًام را کٌگر فرًگی، کاظٌی ٍ خار هرین جاًثی َارضػ -7-6

 .تثرد ًام را کٌگر فرًگی، کاظٌی ٍ خار هرین هصرف هٌثغ -7-7
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 را ای کارخاًِ ًوًَِ ٍ ػطاری تازار از کٌگر فرًگی، کاظٌی ٍ خار هرین ًوًَِ از اظتفادُ ارجحیت -7-8

 .کٌذ همایعِ

 .تثرد ًام را ار هرینکٌگر فرًگی، کاظٌی ٍ خ هؤثر ترکیثات -7-9

 

 جلسه هطتن

 دظتگاُ ٍ کلیِ تر هؤثر دارٍیی گیاّاى ّای فرهَالظیَى ٍ ػَارض درهاًی، خَاؾآؼٌایی تا ّذف کلی: 

 تٌاظلی ادراری

 اّذاف ٍیصُ: در پایاى داًؽجَ لادر خَاّذ تَد

 دّذ پاظخ ظؤاالت تِ ٍ دّذ تَضیح لثل جلعِ هطالة هَرد در -8-1

 .کٌذ تیاى خاًَادُ ٍ ػلوی اظن ؼاهل تاکعًََهی در را پیجیَم افریکاًَم کذٍ، خارخعک ٍ گسًِ، جایگاُ -8-2

 .کٌذ تیاى را پیجیَم افریکاًَم گسًِ، کذٍ، خارخعک ٍ اظتفادُ هَرد اًذام -8-3

 .دّذ تَضیح را پیجیَم افریکاًَم گسًِ، کذٍ، خارخعک ٍ اثر هکاًیعن -8-4

 .تثرد ًام را پیجیَم افریکاًَم گسًِ، کذٍ، خارخعک ٍ از ارتاز در هَجَد ّای فرهَالظیَى -8-5

 .تثرد ًام را پیجیَم افریکاًَم گسًِ، کذٍ، خارخعک ٍ جاًثی ػَارض -8-6

 .تثرد ًام را پیجیَم افریکاًَم گسًِ، کذٍ، خارخعک ٍ هصرف هٌثغ -8-7

 ای کارخاًِ ًوًَِ ٍ ػطاری تازار از پیجیَم افریکاًَم گسًِ، کذٍ، خارخعک ٍ ًوًَِ از اظتفادُ ارجحیت -8-8

 .کٌذ همایعِ را

 .تثرد ًام را پیجیَم افریکاًَم گسًِ، کذٍ، خارخعک ٍ هؤثر ترکیثات -8-9

 

 جلسه نهن

 ایراى تازار در هَجَد گیاّی دارٍیی ّای فراٍردُآؼٌایی تا ّذف کلی: 

 اّذاف ٍیصُ: در پایاى داًؽجَ لادر خَاّذ تَد

 دّذ پاظخ ظؤاالت تِ ٍ دّذ تَضیح لثل جلعِ هطالة هَرد در -9-1

 یآًت لطرُ، رگَلیا لطرُ، رتکطیه هحلَلدّاًؽَیِ هاتریکا، دّاًؽَیِ پرظیکا،  در هَجَد گیاّاى -9-2

ام، کرم ٍیؽکا ٍ کرم -، .لَظیَى هٌتا، .لَظیَى ظیتیآرتر تَیف کپعَل، هحلَل رّا، .کپعَل تاًا هیگرى، گرىیه

 .دتثر ًام ٍ لرؾ آًصی پارض را
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 لطرُ، رتکطیه هحلَلدّاًؽَیِ هاتریکا، دّاًؽَیِ پرظیکا،  در را گیاّاى ایي از اظتفادُ هَرد اًذام ّای -9-3

ام، -، .لَظیَى هٌتا، .لَظیَى ظیتیآرتر تَیف کپعَل، هحلَل رّا، .کپعَل تاًا هیگرى، گرىیه یآًت لطرُ، رگَلیا

 .تثرد کرم ٍیؽکا ٍ کرم ٍ لرؾ آًصی پارض ًام

، گرىیه یآًت لطرُ، رگَلیا لطرُ، رتکطیه هحلَلدّاًؽَیِ هاتریکا، دّاًؽَیِ پرظیکا،  هصرف َارده -9-4

ام، کرم ٍیؽکا ٍ کرم ٍ -، .لَظیَى هٌتا، .لَظیَى ظیتیآرتر تَیف کپعَلهحلَل رّا، .کپعَل تاًا هیگرى، 

 .دّذ تَضیح لرؾ آًصی پارض را

، گرىیه یآًت لطرُ، رگَلیا لطرُ، رتکطیه هحلَلپرظیکا،  دّاًؽَیِ هاتریکا، دّاًؽَیِ جاًثی ػَارض -9-5

ام، کرم ٍیؽکا ٍ کرم ٍ -، .لَظیَى هٌتا، .لَظیَى ظیتیآرتر تَیف کپعَلهحلَل رّا، .کپعَل تاًا هیگرى، 

 .تثرد ًام لرؾ آًصی پارض را

، گرىیه یآًت ُلطر، رگَلیا لطرُ، رتکطیه هحلَلدّاًؽَیِ هاتریکا، دّاًؽَیِ پرظیکا،  هصرف هٌثغ -9-6

ام، کرم ٍیؽکا ٍ کرم ٍ -، .لَظیَى هٌتا، .لَظیَى ظیتیآرتر تَیف کپعَلهحلَل رّا، .کپعَل تاًا هیگرى، 

 .تثرد ًام لرؾ آًصی پارض را

 یآًت لطرُ، رگَلیا لطرُ، رتکطیه هحلَلدّاًؽَیِ هاتریکا، دّاًؽَیِ پرظیکا،  از اظتفادُ ارجحیت -9-7

ام، کرم ٍیؽکا ٍ کرم -، .لَظیَى هٌتا، .لَظیَى ظیتیآرتر تَیف کپعَلتاًا هیگرى،  ، هحلَل رّا، .کپعَلگرىیه

 .کٌذ همایعِ تازار در هؽاتِ اثر تا ؼیویایی فراٍردُ ّای تِ ًعثت ٍ لرؾ آًصی پارض را

 

 هنابغ:

 ظیعتواتیک فصَل اصفْاى داًؽگاُ اًتؽارات ّوکاراى ٍ پَر افؽاری دکتر ترجوِ تریس فارهاکَگٌَزی-1

 .دارٍیی درهاًی گیاّاى اثرات ٍ گیاّی

 .1386. دارٍیی گیاّاى فارهاکَدیٌاهی اظاض. ع زادُ هحمك ع، غالهی ز، زادُ اتَالحعي-2

 اًتؽارات: تْراى. 2چ. ایراى گیاّی دارًٍاهِ. دارٍیی گیاّاى ّای فراٍردُ ٍ دارٍّا تَلیذکٌٌذگاى اًجوي-3

 .1388. پصٍّاى

 .1378. تیوَرزادُ: تْراى. دارٍیی ّاىگیا تٌذی ردُ. م آزادتخت-4

. ایراى اظالهی جوَْری پسؼکی ػلَم فرٌّگعتاى: تْراى. درهاًی گیاُ راٌّوای. ر م اردکاًی ؼوط ف، هؼطر-5

1378. 

 .5تا  1زرگری ع. گیاّاى دارٍیی، اًتؽارات داًؽگاُ تْراى، جلذ -6
6.  Amelio FSD. Botanicals, a phytocosmetic desk reference. Boca Raton: CRC Press. 1999  
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 روش تدریس: 

 پاٍرپَیٌت از اظتفادُ-

 ظیاُ تخت رٍی ًَؼتي-

 پاظخ ٍ پرظػ-

 رسانه های کوک آهوزضی

 پرٍشکتَر ٍیذئَ-

 ظیاُ تختِ-

 

 سنجص و ارزیابی

 ظاػت تاریخ ًورُ رٍغ آزهَى آزهَى

   5/0 تؽریحی کَئیس

 آزهَى هیاى ترم
 چْار گسیٌِ ای

 تؽریحی

 4تر ؼکَّی ًیا: دک

 5دکتر هذرظی : 
  

 آزهَى پایاى ترم 
 چْار گسیٌِ ای

 تؽریحی

 4دکتر ؼکَّی ًیا:  

 5/5دکتر هذرظی : 
  

   1 ارایِ فایل تحمیك کالظی

 

 هقررات درس و انتظارات از دانطجو:

تَجِ تِ  تٌَع هٌاتغ ٍ، از داًؽجَیاى گراهی اًتظار هی رٍد کِ تا تَجِ تِ اّویت درض ٍ تؼذاد ٍاحذ

 هحذٍدیت زهاًی ٍ فؽردگی هطالة جْت ّرچِ تْتر ترگسار ؼذى ایي درض تِ ًکات زیر تَجِ ٍافر ًوایٌذ:

 حضَر هٌظن ٍ دلیك در کالض -1

 اکیذاً تاکیذ هی گردد کِ از هٌاتغ هؼرفی ؼذُ اظتفادُ گردد -2

 هطرح ؼذى ظَاالت در ظاػت پاظخگَیی تِ ظَاالت فراگیر )یک رٍز لثل از کالض( -3

 جام تحمیك کالظی تا کویت ٍ کیفیت هٌاظةاً  -4

 

 



 

9 

 

 جدول زهانبندی درس

 ظیاُ، پرظػ تخت رٍی پاٍرپَیٌت، ًَؼتي از اظتفادُرٍغ تذریط:  -8-10 ؽٌثِ ّایک: رٍز ٍ ظاػت جلعِ

 ظیاُ ٍیذئَ پرٍشکتَر، تختِ: آهَزؼی کوک ٍظیلِ -پاظخ ٍ

 ردیف ػنواى هبحث نام هدرس تاریخ

18/11/94 اتکلی دکتر هذرظی   1 

25/11/94  2 تاریخچِ دکتر هذرظی 

2/12/94  3 ارزغ گیاّاى دارٍیی دکتر هذرظی 

9/12/94  4 گیاّاى دارٍیی هَثر ترللة ٍ ػرٍق دکتر هذرظی 

16/12/94  5 گیاّاى دارٍیی هَثر ترللة ٍ ػرٍق دکتر هذرظی 

23/12/94  

 )تؼطیل رظوی(

 6 گیاّاى دارٍیی هَثر ترللة ٍ ػرٍق دکتر هذرظی

15/1/95  7 گیاّاى دارٍیی هَثر تر ظیعتن اػصاب هرکسی دکتر ؼکَّی ًیا 

22/1/95  8 گیاّاى دارٍیی هَثر تر ظیعتن اػصاب هرکسی دکتر ؼکَّی ًیا 

29/1/95  9 گیاّاى دارٍیی هَثر تر پَظت دکتر ؼکَّی ًیا 

5/2/95  10 گیاّاى دارٍیی هَثر تر پَظت دکتر ؼکَّی ًیا 

12/2/95 ًیادکتر ؼکَّی    11 گیاّاى دارٍیی هَثر تر کثذ ٍ صفرا 

19/2/95  12 گیاّاى دارٍیی هَثر تر کلیِ دکتر ؼکَّی ًیا 

26/2/95  13 گیاّاى دارٍیی هَرد اظتفادُ در فراٍردُ ّای آرایؽی ٍ تْذاؼتی دکتر ؼکَّی ًیا 

2/3/95  14 هؼرفی فراٍردُ ّای دارٍیی هَجَد در تازار ایراى دکتر ؼکَّی ًیا 

9/3/95  15 گیاّاى دارٍیی هَرد اظتفادُ در ًاراحتی ّای گَارؼی دکتر هذرظی 

16/3/95  16 گیاّاى دارٍیی هَرد اظتفادُ در ًاراحتی ّای گَارؼی دکتر هذرظی 

23/3/95  17 گیاّاى دارٍیی هَرد اظتفادُ در ًاراحتی ّای گَارؼی دکتر هذرظی 

 

 


