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 بنام خدا

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 داروسازی دانشکده

 (97-98)نیمسال اول  ترمی طرح درس

 پردیس 93شجویان داروسازی ورودی دان مخاطبان:                         نظری 2رماکوگنوزیفاعنوان درس: 

 12-14ها بهشن واالت فراگیر:ساعت پاسخگویی به س                          ینظرواحد  3 واحد:و نوع  تعداد

                  14-16ها شنبهو سه  8-10ها بهشندوزمان ارائه درس: 

 واحد( 56/1) مسعود مدرسیدکتر  -واحد(  44/1نیا )شکوهی دکتر مدرس:

 نظری 1فارماکوگنوزی  نیاز:درس پیش

 هدف کلی درس :

 مواد طبیعی از دسته لیپیدهاآشنایی با  -1

 هایی با مواد طبیعی از دسته رزینآشنا -2

 هامواد طبیعی از دسته اسانسآشنایی با  -3

 آشنایی با مواد طبیعی از دسته ترپنوئیدها -4

 آشنایی با مواد طبیعی از دسته استروئیدها -5

 آشنایی با مواد طبیعی از دسته آلکالوئیدها -6

 مواد طبیعیترکیبات و موارد مصرف  اثرات درمانی ومنابع،  ،ساختار، پراکندگیآشنایی با  -7
 

 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا

 کلیات ترپنوئیدهابا  آشنایی -1

 استروئیدها و گلیکوزیدهای قلبیکلیات آشنایی با  -2
 ترپنوئیدها و منوترپنوئیدهاهمیآشنایی با  -3

 گلیکوزیدهای قلبیآشنایی با منابع طبیعی حاوی  -4

 هاترپنوئیدها و دیترپنوئیدسزکوئیآشنایی با  -5

  کلیات لیپیدهاآشنایی با  -6

  وئیدها و تتراترپنوئیدهانترپتریآشنایی با  -7

 اهمیت اسیدهای چربآشنایی با ساختار، تنوع، منابع و  -8

  شناخت مشخصات کلی و خواص آلکالوئیدها -9

 های ثابت شاخصآشنایی با منابع و اهمیت روغن -10

 آلکالوئیدها اساییشن -11

 آلکالوئیدهابندی آشنایی با دسته -12

 هاها و مومآشنایی با ساختار، تنوع، منابع و اهمیت چربی -13

 مشتق از اورنیتینآلکالوئیدهای شناسایی  -14

 هاآشنایی با ساختار، تنوع، منابع و اهمیت پروستاگالندین -15

 )ادامه( مشتق از اورنیتینآلکالوئیدهای شناسایی  -16

 هاآشنایی با کلیات و استخراج اسانس -17

 لیزینمشتق از آلکالوئیدهای شناسایی  -18
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 هاآشنایی با کنترل کیفی و کمی و کاربرد اسانس -19

 مشتق از فنیل آالنین، تایرزوین، دی هیدروکسی فنیل آالنینآلکالوئیدهای شناسایی  -20

 وای اسانسی آنهادار و محتآشنایی با گیاهان شاخص اسانس -21

 آلکالوئیدهای متفرقه شناسایی -22

 دار و محتوای اسانسی آنها )ادامه(آشنایی با گیاهان شاخص اسانس -23

 ها و مواد طبیعی مرتبط با آنهاساختار، تنوع، منابع و اهمیت رزینآشنایی با  -24

 هاساختار، تنوع، منابع و اهمیت بالزامآشنایی با  -25

 

 تفکیک اهداف کلی هر جلسه: هداف ویژه بها

 جلسه اول -1

 آشنایی با کلیات ترپنوئیدها هدف کلی: •

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

 را بشناسد. ترپنوئیدهاشیمی و ساختار  -1-1
 

 جلسه دوم -2

 کلیات استروئیدها و گلیکوزیدهای قلبیآشنایی با  هدف کلی: •

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

 .دداده و چندین استروئید شاخص طبیعی را نام ببردرخصوص پراکندگی استروئیدها در طبیعت توضیح  -2-1

 ساختار کلی استروئیدها را ترسیم نموده و نامگذاری نماید. -2-2

 مسیر بیوسنتتیک استروئیدها را تشریح نماید. -2-3

 در طبیعت توضیح بدهد. لیکوزیدهای قلبیگپیرامون پراکندگی  -2-4

 ر کند.هایی را ذکرا از لحاظ ساختاری بیان نموده و از هر گروه مثال گلیکوزیدهای قلبیبندی تقسیم -2-5

 را شرح بدهد. گلیکوزیدهای قلبیمسیر بیوسنتتیک  -2-6

 را بیان نماید. گلیکوزیدهای قلبیخصوصیات فیزیکوشیمیایی  -2-7

 ارائه کند. گلیکوزیدهای قلبیی را در مورد اثرات دارویی و کاربرد توضیحات -2-8
 

 جلسه سوم -3

 ترپنوئیدها و منوترپنوئیدهاآشنایی با همی هدف کلی: •

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

 را بشناسد. ترپنوئیدها و منوترپنوئیدهاهمی و اثرات ساختار ،شیمی -3-1
 

 چهارمجلسه  -4

 گلیکوزیدهای قلبی طبیعی حاوی آشنایی با منابع هدف کلی: •

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

 ن نماید.ا را بیاگلیکوزیدهای قلبی کاردنوالید را نام برده و ترکیبات شاخص آنهمهمترین گیاهان دارویی حاوی  -4-1

فهرست  والید راگلیکوزیدهای قلبی کاردنگیاهان دارویی حاوی یی و کاربرد نام علمی، قسمت مورد استفاده دارو -4-2

 نماید.
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 اید.ا بیان نمص آنها رگلیکوزیدهای قلبی بوفادی اِنوالید را نام برده و ترکیبات شاخمهمترین گیاهان دارویی حاوی  -4-3

ت را فهرسد اِنوالی بوفادیلیکوزیدهای قلبی گگیاهان دارویی حاوی نام علمی، قسمت مورد استفاده دارویی و کاربرد  -4-4

 نماید.

 

 جلسه پنجم -5

 هاترپنوئیدها و دیترپنوئیدآشنایی با سزکوئی هدف کلی: •

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

 را بشناسد. هاترپنوئیدها و دیترپنوئیدسزکوئی و اثرات ساختار ،شیمی -5-1
 

 جلسه ششم -6

 کلیات لیپیدهاآشنایی با  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

 نماید. محتوای شیمیایی لیپیدها را تشریح -6-4

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

 جلسه هفتم -7

 وئیدها و تتراترپنوئیدهاترپنآشنایی با تری هدف کلی: •

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

 را بشناسد. ها و تتراترپنوئیدهاوئیدترپنتری و اثرات ساختار ،شیمی -7-1
 

 جلسه هشتم -8

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

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

 توضیحاتی را در مورد ساختار کلی اسیدهای چرب ارائه کند. -8-1

 ا بیان نماید.خصوصیات فیزیکوشیمیایی اسیدهای چرب ر -8-2

 اشاره نماید. منابع طبیعیبه پراکندگی اسیدهای چرب در  -8-3

 نماید. نحوه نامگذاری اسیدهای چرب را توضیح داده و بتواند یک اسید چرب با نام مجهول را نامگذاری -8-4

 مسیر بیوسنتتیک اسیدهای چرب را شرح بدهد. -8-5

 

 جلسه نهم -9

 خواص آلکالوئیدها شناخت مشخصات کلی و هدف کلی: •

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

 را بشناسد.آلکالوئیدها شیمی و ساختار  -9-1
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 جلسه دهم -10

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

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

 های ثابت اشاره نماید.غنبه اهمیت و کاربرد رو -10-1

 های ثابت را بیان نماید.بندی روغنتقسیم -10-2

 ص محتوایشاخص حاوی آن دسته روغن را نام برده و در خصو منابع طبیعیهای ثابت، از هر دسته از روغن -10-3

 توضیحاتی بدهد. منابع طبیعیروغن آن  و کاربرد شیمیایی

 ی شاخص را شرح بدهد.گیری از منابع طبیعنحوه روغن -10-4

 

 جلسه یازدهم -11

 آلکالوئیدها شناسایی هدف کلی: •

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

 دهد. پاسخ سؤاالت به و دهد توضیح قبل جلسه مطالب مورد در -11-1

 آلکالوییدها را توضیح دهد. تشخیص های روش -11-2

 

 همدوازدجلسه  -12

 آلکالوئیدهابندی شنایی با دستهآ هدف کلی: •

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

 دهد. پاسخ سؤاالت به و دهد توضیح قبل جلسه مطالب مورد در -12-1

 آلکالوئیدها و دسته بندی آنها را بیان کند.انواع  -12-2

 

 همسیزدجلسه  -13

 هاها و موماهمیت چربی آشنایی با ساختار، تنوع، منابع و هدف کلی: •

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

 ها مطالبی بیان نماید.مختصری در مورد ساختار چربی -13-1

و  شیمیایی ها، محتواینام برده و در خصوص ویژگی را در حوزه داروسازی های مورد استفادهمهمترین چربی -13-2

 کاربرد آنها توضیح دهد.

 ها اشاره نماید.به ساختار کلی موم -13-3

 اید.شاره نمها بیان نموده و به کاربرد آنها امطالبی پیرامون پراکندگی و خصوصیات فیزیکوشیمیایی موم -13-4

کاربرد  یمیایی وشها، محتوای های مورد استفاده در حوزه داروسازی را نام برده و در خصوص ویژگیمهمترین موم -13-5

 ضیح دهد.آنها تو

 

 جلسه چهاردهم -14

 مشتق از اورنیتینآلکالوئیدهای شناسایی  هدف کلی: •

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

 دهد. پاسخ سؤاالت به و دهد توضیح قبل جلسه مطالب مورد در -14-1
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 را بیان نماید. دهای مشتق از اورنیتینئیآلکالومشخصات  -14-2

 را توضیح دهد. دهای مشتق از اورنیتینئیآلکالوتشکیل  نحوه -14-3

 را نام ببرد. دهای مشتق از اورنیتینئیآلکالوگیاهان حاوی  -14-4

 را نام ببرد. مشتق از اورنیتینرایج گروه  دهایئیآلکالو -14-5

 

 جلسه پانزدهم -15

 هاآشنایی با ساختار، تنوع، منابع و اهمیت پروستاگالندین هدف کلی: •

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

 ها مطالبی بیان نماید.در مورد ساختار پروستاگالندین -15-1

 ید.گذاری نماول را نامها با نام مجهها را توضیح داده و بتواند یک پروستاگالندیننحوه نامگذاری پروستاگالندین -15-2

 را شرح بدهد. هاپروستاگالندینمسیر بیوسنتتیک  -15-3

 ها اشاره نماید.پروستاگالندین رمانیکاربردهای داثرات فارماکولوژیک و به  -15-4

 . های با کاربرد بالینی را نام برده و موارد مصرف آنها را بیان کندمهمترین پروستاگالندین -15-5

 

 جلسه شانزدهم -16

 ه()ادام مشتق از اورنیتینآلکالوئیدهای شناسایی  هدف کلی: •

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

 دهد. پاسخ سؤاالت به و دهد توضیح قبل جلسه مطالب مورد در -16-1

 را بیان نماید. دهای مشتق از اورنیتینئیآلکالومشخصات  -16-2

 را توضیح دهد. دهای مشتق از اورنیتینئیآلکالونحوه تشکیل  -16-3

 را نام ببرد. دهای مشتق از اورنیتینئیلوآلکاگیاهان حاوی  -16-4

 را نام ببرد. مشتق از اورنیتینرایج گروه  دهایئیآلکالو -16-5

 

 جلسه هفدهم -17

 هاآشنایی با کلیات و استخراج اسانس هدف کلی: •

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

 ها بیان نماید.یک تعریف جامع از اسانس -17-1

 ها در منابع طبیعی اشاره نماید.به پراکندگی اسانس -17-2

 ها ارائه کند.توضیحاتی را در مورد ساختار شیمیایی اسانس -17-3

 ها را بیان نماید.خصوصیات فیزیکوشیمیایی اسانس -17-4

 ها را فهرست نماید.عوامل مؤثر در کیفیت و کمیت اسانس -17-5

 ها را نام برده و هر یک را بطور اختصار توضیح دهد.نسهای مختلف استخراج اساروش -17-6

 ها را با یکدیگر مورد مقایسه قرار دهد.های مختلف استخراج اسانسمزایا و معایب روش -17-7

  اید.گیری کلونجر را ترسیم نموده و قسمتهای مختلف آن را نامگذاری نمشکل شماتیک دستگاه اسانس -17-8
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 جلسه هجدهم -18

 لیزینمشتق از آلکالوئیدهای شناسایی  کلی: هدف •

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

 دهد. پاسخ سؤاالت به و دهد توضیح قبل جلسه مطالب مورد در -18-1

 لیزین را بیان نماید.دهای مشتق از ئیآلکالومشخصات  -18-2

 وضیح دهد.را ت لیزیندهای مشتق از ئیآلکالونحوه تشکیل  -18-3

 را نام ببرد. لیزیندهای مشتق از ئیآلکالوگیاهان حاوی  -18-4

 را نام ببرد. لیزینمشتق از رایج  دهایئیآلکالو -18-5

 

 جلسه نوزدهم -19

 هاآشنایی با کنترل کیفی و کمی و کاربرد اسانس هدف کلی: •

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

 نام ببرد. را هامختلف کنترل کیفی و کمی اسانس هایروش -19-1

 ها را فهرست نماید.پارامترهای مورد بررسی در کنترل کیفی و کمی اسانس -19-2

 ها اشاره کند.به اثرات فارماکولوژیک و کاربردهای درمانی اسانس -19-3

 ها بیان نماید.نکاتی در خصوص سمیت و شرایط نگهداری اسانس -19-4

 

 ه بیستمجلس -20

 مشتق از فنیل آالنین، تایرزوین، دی هیدروکسی فنیل آالنینآلکالوئیدهای شناسایی  هدف کلی: •

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

 دهد. پاسخ سؤاالت به و دهد توضیح قبل جلسه مطالب مورد در -20-1

 اید.را بیان نم یرزوین، دی هیدروکسی فنیل آالنیندهای مشتق از فنیل آالنین، تائیآلکالومشخصات  -20-2

 یح دهد.را توض دهای مشتق از فنیل آالنین، تایرزوین، دی هیدروکسی فنیل آالنینئیآلکالونحوه تشکیل  -20-3

 .م ببردرا نا دهای مشتق از فنیل آالنین، تایرزوین، دی هیدروکسی فنیل آالنینئیآلکالوگیاهان حاوی  -20-4

 .را نام ببرد مشتق از فنیل آالنین، تایرزوین، دی هیدروکسی فنیل آالنینرایج  دهایئیوآلکال -20-5

 

 جلسه بیست و یکم -21

 دار و محتوای اسانسی آنهاآشنایی با گیاهان شاخص اسانس هدف کلی: •

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

 اسانس را نام برده و نام علمی آنها را ذکر نماید. های گیاهی مملو ازمهمترین خانواده -21-1

نسی و کیبات اساحتوای ترباشند را نام برده و منام چند گیاه مهم از خانواده نعناع و چتریان که مملو از اسانس می -21-2

 کاربرد درمانی آنها را لیست نماید.

 

 جلسه بیست و دوم -22

 آلکالوئیدهای متفرقه شناسایی هدف کلی: •

 :دانشجو در پایان جلسه قادر خواهد بود اهداف ویژه: •
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 دهد. پاسخ سؤاالت به و دهد توضیح قبل جلسه مطالب مورد در -22-1

 متفرقه را بیان نماید.دهای ئیآلکالومشخصات  -22-2

 را نام ببرد. متفرقهدهای ئیآلکالوانواع  -22-3

 را نام ببرد. متفرقهدهای ئیآلکالوگیاهان حاوی  -22-4

 

 جلسه بیست و سوم -23

 دار و محتوای اسانسی آنها )ادامه(آشنایی با گیاهان شاخص اسانس هدف کلی: •

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

سی و یبات اسانوای ترکباشند را نام برده و محتنام چند گیاه مهم از خانواده سداب و کاسنی که مملو از اسانس می -23-1

 اربرد درمانی آنها را لیست نماید.ک

وای رده و محتبا نام راز میان گیاهان دارویی متفرقه و مهم که اثرات درمانی آنها به محتوای اسانسی بستگی دارد  -23-2

 نماید. بیانترکیبات اسانسی و کاربرد درمانی آنها را 

 

 جلسه بیست و چهارم -24

 ها و مواد طبیعی مرتبط با آنهابع و اهمیت رزینساختار، تنوع، مناآشنایی با  هدف کلی: •

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

 ها ارائه کند.توضیحاتی را در مورد ساختار شیمیایی رزین -24-1

 ی هستند.موادها چگونه بیان نماید که اولئورزین -24-2

 نماید.ها در منابع طبیعی اشاره به پراکندگی رزین -24-3

 ها را بیان نماید.خصوصیات فیزیکوشیمیایی رزین -24-4

ه بم برده و د را ناباشنها و مواد طبیعی مرتبط به آنها که از حیث فارماکوگنوزی دارای اهمیت میمهمترین رزین -24-5

 شاره کند.انحوه تهیه و کاربرد دارویی آنها 

 

 جلسه بیست و پنجم -25

 هاتار، تنوع، منابع و اهمیت بالزامساخآشنایی با  هدف کلی: •

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

 ها چگونه موادی هستند.بیان نماید که بالزام -25-1

 ها ارائه کند.توضیحاتی را در مورد ساختار شیمیایی بالزام -25-2

 ها در منابع طبیعی اشاره نماید.به پراکندگی بالزام -25-3

 ها را بیان نماید.خصوصیات فیزیکوشیمیایی بالزام -25-4

ارویی کاربرد د ه تهیه وباشند را نام برده و به نحوکه از حیث فارماکوگنوزی دارای اهمیت می ییهامهمترین بالزام -25-5

 آنها اشاره کند.

 

 منابع:
1. Trease and Evans Pharmacognosy. William Charles Evans, George Edward Trease (Authors). WB 

Saunders. 2009. 

2. Pharmacognosy and Pharmacobiotechnology. James E. Robber, Marilyn K. Speedie, Varro E. 

Tylor (Authors). Williams & Wilkins. 1996. 

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22William+Charles+Evans%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22George+Edward+Trease%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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3. Drugs of Natural origin: A Textbook of Pharmacognosy. Gunner Samuelson, Lars Bohlin 

(Authors). Taylor & Francis. 2004. 

4. Pharmacognosy, Phytochemistry, Medicinal Plants. Bruneton J. (Author). Lavoisier. 1999. 

5. Medicinal Natural Products: A Biosynthetic Approach. Paul M. Dewick (Author). John Wiley & 

Sons, Ltd. 2009.   
 

 روش تدریس:
 خنرانیس -1

 استفاده از پورپوینت -2

 وایت بورد نوشتن بر روی -3

 پرسش و پاسخ -4
 

 وسایل آموزشی :
 و پوینتر ژکتوروویدئو پر -1

 بردوایت و ماژیک بردتخته وایت -2
 

 سنجش و ارزشیابی

 سهم از نمره کل آزمون روش آزموننام 

 )بر حسب درصد(

 ساعت تاریخ

 8-10 28/8/97 %40-50 ریحی()تستی و تش کتبی ترمآزمون میان 

 30/10-30/12 29/10/97 %50-60 کتبی )تستی و تشریحی( آزمون پایان ترم

کوئیز و تحقیق 

 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

 

 انتظارات از دانشجو:مقررات کالس و 
 سر کلیه جلسات آموزشی برمنظم مرتب و حضور  -1

 نظم و آرامش بر سر کلیه جلسات آموزشیرعایت اصول  -2

 توجه هوشیارانه به مطالب ارائه شده توسط مدرس -3

 برداری از نکات مهم درسییاداشت -4

 مشارکت در مباحث دو طرفه میان مدرس و فراگیران -5

 ت انجام تکالیف اختیاری و داوطلبانهتالش در جه -6

 ترمترم و پایانهای میانشرکت در آزمون -7

 

 

 دانشکده: EDOنام و امضای مدرس:             نام و امضای مدیر گروه:                نام و امضای مسئول

 تاریخ ارسال :       تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                            
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 (پردیس 93دانشجویان داروسازی ورودی ) نظری 2 فارماکوگنوزی جدول زمانبندی درس

 14-16ها شنبهو سه 8-10ها شنبهدو روز و ساعت جلسه:

 مدرسنام  موضوع جلسه تاریخ جلسه

 نیاشکوهیدکتر  کلیات ترپنوئیدها 2/7/97 1

 دکتر مدرسی های قلبیکلیات استروئیدها و گلیکوزید 3/7/97 2

 نیاشکوهیدکتر  ترپنوئیدها و منوترپنوئیدهاهمی 9/7/97 3

 دکتر مدرسی گلیکوزیدهای قلبی 10/7/97 4

 نیاشکوهیدکتر  هاترپنوئیدها و دیترپنوئیدسزکوئی 16/7/97 5

 دکتر مدرسی کلیات لیپیدها 17/7/97 6

 نیاشکوهیدکتر  وئیدها و تتراترپنوئیدهانترپتری 23/7/97 7

 دکتر مدرسی اسیدهای چرب 24/7/97 8

 نیاشکوهیدکتر  مشخصات کلی و خواص آلکالوئیدها 30/7/97 9

 دکتر مدرسی های ثابت شاخصروغن 1/8/97 10

 نیاشکوهیدکتر  آلکالوئیدها شناسایی 7/8/97 11

 نیاشکوهیدکتر  آلکالوئیدهابندی دسته 14/8/97 12

 دکتر مدرسی هاها و مومیچرب 15/8/97 13

 نیاشکوهیدکتر  مشتق از اورنیتینآلکالوئیدهای شناسایی  21/8/97 14

 دکتر مدرسی هاپروستاگالندین 22/8/97 15

 ― ترمامتحان میان 28/8/97 ―

 نیاشکوهیدکتر  )ادامه( مشتق از اورنیتینآلکالوئیدهای شناسایی  12/9/97 16

 دکتر مدرسی هاراج اسانسکلیات و استخ 13/9/97 17

 نیاشکوهیدکتر  لیزینمشتق از آلکالوئیدهای شناسایی  19/9/97 18

 دکتر مدرسی هاکنترل کیفی و کمی و کاربرد اسانس 20/9/97 19

          رزوین،یمشتق از فنیل آالنین، تآلکالوئیدهای شناسایی  26/9/97 20

 جلسه مجازی() دی هیدروکسی فنیل آالنین

 نیاشکوهیدکتر 

 دکتر مدرسی دار و محتوای اسانسی آنهاگیاهان شاخص اسانس 27/9/97 21

 نیاشکوهیدکتر  جلسه مجازی() آلکالوئیدهای متفرقه شناسایی 3/10/97 22
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 دکتر مدرسی دار و محتوای اسانسی آنها )ادامه(گیاهان شاخص اسانس 4/10/97 23

 دکتر مدرسی ها و مواد طبیعی مرتبط با آنهارزین 10/10/97 24

 دکتر مدرسی هابالزام 11/10/97 25
 

 


