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 .   دیتازه را محاسبه نموده و گزارش نما ینیزم بیدرصد نشاسته استخراج شده از س زانیم  -4-5

 کند.    سهیمقا یارائه شده در منابع علم ریمقدار نشاسته را با مقاد نییاستخراج و تع شیآمده از آزما بدست جینتا -4-6

  

 جلسه پنجم -5

 نونهایآنتراک یابیرد نهیکسب مهارت در زم هدف کلی: •

 :دانشجو در پایان جلسه قادر خواهد بود اهداف ویژه: •
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 یتام استخراج  شده از دانه ها یدیآلکالوئ یمحتوا یبر رو ،ینیپور یدهایآلکالوئ یابیرا جهت رد دیتست مورکسا -11-5

 را گزارش کند.    جیقهوه انجام د اده و نتا

 

 جلسه دوازدهم -12

   نهایساپون یابیرد نهیکسب مهارت در زم هدف کلی: •
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 .   دیرا گزارش نما جیانجام داده و نتا ییدارو اهیچند گ یرا بر رو نهایساپون یابیرد یدو روش از روشها -12-5
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 شده نییآنها در زمان مناسب تع لیموقع گزارش کارها و تحو و به قیدق میتنظ -9

 تنظیم گزارش کار فردی به تنهایی و بطور مستقل -10

 وطلبانهو دا یاریاخت فیتالش در جهت انجام تکال -11

 ترم انیو پا زیکوئ یشرکت در آزمونها -12

 

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

 تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :



 (پردیس 94) 2 عملی فارماکوگنوزی جدول زمانبندی درس

 14-16ها ساعت و دوشنبه هاشنبه روز و ساعت جلسه:
 

 مدرسم نا موضوع جلسه تاریخ جلسه

1 27/11/97 

29/11/97 

 دکتر مدرسی مویاز آبل کیتریس دیستخراج اسا

2 4/12/97 

6/12/97 

 دکتر مدرسی مانها یفیک زیآنال

3 11/12/97 

13/12/97 

 دکتر مدرسی مانها یمک زیآنال

4 18/12/97 

20/12/97 

 دکتر مدرسی مقدار نشاسته نییستخراج و تع

5 17/1/98 

19/1/98 

 دکتر مدرسی نونهایآنتراک یفیک زیآنال

6 24/1/98 

26/1/98 

 دکتر مدرسی نونهایآنتراک یمک زیآنال

7 7/2/98 

9/2/98 

 دکتر مدرسی اسانسها فییک زیآنال

8 14/2/98 

16/2/98 

 دکتر مدرسی اسانسها یمک زیآنال

9 21/2/98 

23/2/98 

 سیدکتر مدر لالل به ححالبا استخراج  خکیاوژنول از اسانس م یجداساز

10 28/2/98 

30/2/98 

 دکتر مدرسی دهایآلکالوئ یفیک زیآنال

11 4/3/98 

6/3/98 

 دکتر مدرسی دهایآلکالوئ یمک زیآنال

12 11/3/98 

13/3/98 

 دکتر مدرسی نهایساپون یابیرد

 

 


