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 96شجویان داروسازی ورودی دان مخاطبان:                          ینظرگیاهان دارویی عنوان درس: 

                        واحد( 65/1دکتر مدرسی  -واحد 75/0نیا دکتر شکوهی) ینظرواحد  4/2 واحد:و نوع  تعداد

 صبح 12تا  10 هاهشنب ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:

 دکتر مسعود مدرسی -نیاشکوهییلدا دکتر  مدرس:                  8-10ها ساعت شنبهسهزمان ارائه درس: 

 نیاز نداردپیش درس پیش نیاز:

 هدف کلی درس :
 بندی گیاهانآشنایی با سیستماتیک گیاهی و طبقه -1

 مدرن در طب آنهاو اهمیت جایگاه  آشنایی با تاریخچه تجویز گیاهان دارویی و -2

 خواص آنهاآشنایی با ترکیبات مؤثره شاخص گیاهی و  -2

 آشنایی با گیاهان دارویی مهم ایران و جهان -3

 آشنایی با کاربردهای درمانی و خواص دارویی گیاهان دارویی مهم -4

 آشنایی با اثرات فارماکولوژیک و مکانیسم اثر گیاهان دارویی مهم -5
 

 ه یک هدف(هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسا

 و اهمیت آنها در طب مدرن تاریخچه تجویز و مصرف گیاهان داروییآشنایی با ، بندی گیاهانآشنایی با تاریخچه رده -1

 بندیآشنایی با اصول نامگذاری گیاهان و سطوح مختلف رده -2

  های آنهاو فرآورده های عروق کرونری قلبر درمان بیماریگیاهان دارویی مؤثر د آشنایی با -3

 های آنهاو فرآورده گیاهان دارویی مؤثر در درمان نارسایی قلبی و هیپرتانسیونآشنایی با  -4

 های آنهاو فرآورده های عروق محیطی، مغزی و وریدیگیاهان دارویی مؤثر در درمان بیماریآشنایی با  -5

 های آنهافرآورده و صفراوی کبدی و هاین دارویی مؤثر در درمان بیماریگیاهاآشنایی با  -6

-التهابی ادراری و هیپرپالزی خوش هایبیماری، های ادراریها و سنگعفونتگیاهان دارویی مؤثر در درمان آشنایی با  -7

 های آنهاو فرآورده خیم پروستات

  های آنهاو فرآورده های پوستیگیاهان دارویی مؤثر در درمان بیماریآشنایی با  -8

 های آنهاو فرآورده های پوستیگیاهان دارویی مؤثر در درمان بیماریآشنایی با  -9

 های آنهاو فرآورده های پوستیگیاهان دارویی مؤثر در درمان بیماریآشنایی با  -10

 عصبیهای گیاهان دارویی مؤثر در درمان بیماریآشنایی با  -11

 های آنهاو فرآورده عصبیهای گیاهان دارویی مؤثر در درمان بیماریآشنایی با  -12

 های آنهازنان و فرآورده هایگیاهان دارویی مؤثر در درمان بیماریآشنایی با  -13

های دهان و دندان، زخم معده و دستگاه گوارش از قبیل بیماری هایگیاهان دارویی مؤثر در درمان بیماریآشنایی با  -14

 های آنهادهسوء هاضمه و فرآور

پذیر، دستگاه گوارش از قبیل اسهال، یبوست، سندرم روده تحریک هایگیاهان دارویی مؤثر در درمان بیماریآشنایی با  -15

 های آنهاای و فرآوردههای رودهبواسیر، دیابت و کرم

 های آنهاتنفسی و فرآورده هایگیاهان دارویی مؤثر در درمان بیماریآشنایی با  -16



 هداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 جلسه اول -1

و اهمیت آنها در  تاریخچه تجویز و مصرف گیاهان داروییآشنایی با ، بندی گیاهانآشنایی با تاریخچه رده هدف کلی: •

 طب مدرن

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

 د.توضیح ده مند موجوداتوده و نقش آن را در مطالعه نظامعلم سیستماتیک را تعریف نم -1-1

 های علمی زیر مجموعه علم سیستماتیک را نام ببرد.شاخه -1-2

 بندی گیاهان را نام ببرد.های مختلف ردهبندی را تعریف نموده و دورهعلم رده -1-3

  نام برده و نقش و تأثیر آنها را در پیشرفت علم بندی را شناسان مهم هر دوره ردهدانشمندان و گیاهبازه زمانی و  -1-4

 بندی گیاهان بیان نماید. رده

 دهد. با یکدیگر مورد مقایسه قرار حاظ اصول پایهبندی را از لردهمختلف های دوره -1-5

 د.شرح دهتاریخچه استفاده از گیاهان دارویی در بین ملل مختلف را  -1-6

های و کتابتام برده اند را دانشمندان مهم ملل مختلف را که در زمینه مصرف گیاهان دارویی دارای سابقه دیرینه بوده -1-7

  د.بیان نمایشاخص آنها را 

 درمانی را توضیح دهد.سلسله مراحل تکامل طب گیاه -1-8

 ذکر نماید.ها را علل گرایش امروزی جوامع به استفاده از گیاهان دارویی در درمان بیماری -1-9

 شرح دهد. های مختلف اهمیت گیاهان دارویی را در طب مدرن، همراه با مثالجنبه -1-10

  ند.یان کرویی را بق اهمیت اقتصادی برخی گیاهان داادیمص -1-11
 

 جلسه دوم -2

 بندیاصول نامگذاری گیاهان و سطوح مختلف ردهآشنایی با  هدف کلی: •

 :دانشجو در پایان جلسه قادر خواهد بود داف ویژه:اه •

 .ارهای تعیین نام گیاهان را بیان نمایدمعی -2-1

 .بندی گیاهان را نام ببردسطوح مختلف رده -2-2

 .راههای تعیین نام گیاهان را بیان نموده و هر یک بطور کامل شرح دهد -2-3

 .منابع مهم گیاهشناسی ایران را ذکر کند -2-4

 .ناسه را تعریف نموده و انواع آن را بیان نمایدش -2-5

 .دو نوع شناسه را از لحاظ ساختاری با یکدیگر مورد مقایسه قرار دهد -2-6

 .روش استفاده از شناسه در تعیین نام گیاهان را همراه با ذکر مثال توضیح دهد -2-7

 .موازی و یک شناسه دندانهای طراحی نمایدیک شناسه  -2-8

 .دهنده نام علمی گیاهان را ذکر نموده و پیرامون ویژگی آنها توضیح دهداجزاء تشکیل -2-9
 

 جلسه سوم -3

 های آنهاو فرآورده های عروق کرونری قلبر درمان بیماریگیاهان دارویی مؤثر د آشنایی با هدف کلی: •

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

 های سیستم قلب و عروق را ذکر نماید.انواع و مهمترین بیماری -3-1

 عروقی اشاره نماید. های قلبی وبه فاکتورهای دخیل در بروز بیماری -3-2



 د.را معرفی کن های عروق کرونری قلبگیاهان دارویی مهم و مؤثر در درمان بیماری -3-3

اثرات دارویی، موارد مصرف، موارد منع مصرف، عوارض جانبی، مکانیسم اثر، تداخالت دارویی و ترکیبات مؤثره،  -3-4

 بیان کند. را های عروق کرونری قلببیماریوضعیت مصرف در حاملگی و شیردهی گیاهان مؤثر در درمان 

باشند، های عروق کرونری قلب میهای دارویی موجود در بازار که حاوی گیاهان مؤثر در درمان بیماریاز فرآورده -3-5

 مثال بزند.

 

 جلسه چهارم -4

 های آنهادهو فرآور گیاهان دارویی مؤثر در درمان نارسایی قلبی و هیپرتانسیون آشنایی با هدف کلی: •

 :خواهد بوددانشجو در پایان جلسه قادر  اهداف ویژه: •

 در مورد نقش گیاهان دارویی در درمان نارسایی قلبی و هیپرتانسیون ارائه نماید.را توضیحاتی  -4-1

 هایی را بیان کند.از گیاهان دارویی مهم و مؤثر در درمان نارسایی قلبی، مثال -4-2

 و مؤثر در درمان هیپرتانسیون را معرفی کند. گیاهان دارویی مهم -4-3

اثرات دارویی، موارد مصرف، موارد منع مصرف، عوارض جانبی، مکانیسم اثر، تداخالت دارویی و وضعیت مصرف  -4-4

 ح دهد.توضی را در حاملگی و شیردهی گیاهان مؤثر در درمان نارسایی قلبی

موارد منع مصرف، عوارض جانبی، مکانیسم اثر، تداخالت دارویی و  اثرات دارویی، موارد مصرف،ترکیبات مؤثره،  -4-5

 ذکر نماید. را وضعیت مصرف در حاملگی و شیردهی گیاهان مؤثر در درمان هیپرتانسیون

 باشند، مثال بزند.های دارویی موجود در بازار که حاوی گیاهان مؤثر در درمان نارسایی قلبی میاز فرآورده -4-6

 بیان کند. را باشند،دارویی مهم موجود در بازار که حاوی گیاهان مؤثر در درمان هیپرتانسیون می وردهچندین فرآ -4-7

 

 جلسه پنجم -5

 های آنهاو فرآورده های عروق محیطی، مغزی و وریدیگیاهان دارویی مؤثر در درمان بیماریآشنایی با  هدف کلی: •

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

 ارائه نماید.های عروق محیطی، مغزی و وریدی بیماریدر مورد نقش گیاهان دارویی در درمان را توضیحاتی  -5-1

 های عروق محیطی، مغزی و وریدی را معرفی کند.گیاهان دارویی مهم و مؤثر در درمان بیماری -5-2

رد منع مصرف، عوارض جانبی، مکانیسم اثر، تداخالت اثرات دارویی، موارد مصرف، موا ترکیبات مؤثره، در مورد -5-3

های عروق محیطی، مغزی و وریدی دارویی و وضعیت مصرف در حاملگی و شیردهی گیاهان مؤثر در درمان بیماری

 ح دهد.توضی

ریدی های عروق محیطی، مغزی و وهای دارویی موجود در بازار که حاوی گیاهان مؤثر در درمان بیماریاز فرآورده -5-4

 هایی را ارائه نماید.باشند، مثالمی
 

 جلسه ششم -6

 های آنهافرآورده و صفراوی کبدی و هاین دارویی مؤثر در درمان بیماریگیاهاآشنایی با  هدف کلی: •

 :اهد بوددانشجو در پایان جلسه قادر خو اهداف ویژه: •

 ی ارائه نماید.های کبددر مورد نقش گیاهان دارویی در درمان بیماریرا توضیحاتی  -6-1

 های کبدی را معرفی کند.گیاهان دارویی مهم و مؤثر در درمان بیماری -6-2

ترکیبات مؤثره، اثرات دارویی، موارد مصرف، موارد منع مصرف، عوارض جانبی، مکانیسم اثر، تداخالت دارویی و  -6-3

 ذکر نماید. راهای کبدی بیماریوضعیت مصرف در حاملگی و شیردهی گیاهان مؤثر در درمان 



باشند، را بیان می های کبدیبیماریدارویی مهم موجود در بازار که حاوی گیاهان مؤثر در درمان  چندین فرآورده -6-4

 کند.

 ارائه نماید. را های صفراوی توضیحاتیدر مورد نقش گیاهان دارویی در درمان بیماری -6-5

 هایی را بیان کند.های صفراوی، مثالاز گیاهان دارویی مهم و مؤثر در درمان بیماری -6-6

ض جانبی، مکانیسم اثر، تداخالت دارویی و ترکیبات مؤثره، اثرات دارویی، موارد مصرف، موارد منع مصرف، عوار -6-7

 های صفراوی را ذکر نماید.وضعیت مصرف در حاملگی و شیردهی گیاهان مؤثر در درمان بیماری

هایی را باشند، مثالهای صفراوی میهای دارویی موجود در بازار که حاوی گیاهان مؤثر در درمان بیماریاز فرآورده -6-8

 ارائه نماید.
 

 جلسه هفتم -7

های التهابی ادراری و بیماری، های ادراریها و سنگیی مؤثر در درمان عفونتگیاهان دارو آشنایی با هدف کلی: •

 های آنهاو فرآورده خیم پروستاتهیپرپالزی خوش

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

 های ادراری ارائه کند.ها و سنگدر مورد نقش گیاهان دارویی در درمان عفونترا توضیحاتی  -7-1

 های ادراری را نام ببرد.ها و سنگی مهم و مؤثر در درمان عفونتگیاهان داروی -7-2

در مورد ترکیبات مؤثره، اثرات دارویی، موارد مصرف، موارد منع مصرف، عوارض جانبی، مکانیسم اثر، تداخالت  -7-3

ریدی های عروق محیطی، مغزی و ودارویی و وضعیت مصرف در حاملگی و شیردهی گیاهان مؤثر در درمان بیماری

 توضیح دهد.

باشند، های ادراری میها و سنگهای دارویی موجود در بازار که حاوی گیاهان مؤثر در درمان عفونتبه فرآورده -7-4

 اشاره نماید.

خیم پروستات توضیحاتی های التهابی ادراری و هیپرپالزی خوشدر مورد نقش گیاهان دارویی در درمان بیماری -7-5

 ارائه کند.

 خیم پروستات را معرفی کند.التهابی ادراری و هیپرپالزی خوشهای گیاهان دارویی مهم و مؤثر در درمان بیماری -7-6

در مورد ترکیبات مؤثره، اثرات دارویی، موارد مصرف، موارد منع مصرف، عوارض جانبی، مکانیسم اثر، تداخالت  -7-7

-زی خوشالتهابی ادراری و هیپرپالهای دارویی و وضعیت مصرف در حاملگی و شیردهی گیاهان مؤثر در درمان بیماری

 توضیح دهد.خیم پروستات 

باشند، را بیان های کبدی میچندین فرآورده دارویی مهم موجود در بازار که حاوی گیاهان مؤثر در درمان بیماری -7-8

 کند.
 

 جلسه هشتم -8

 های آنهاو فرآورده های پوستیگیاهان دارویی مؤثر در درمان بیماریآشنایی با  هدف کلی: •

 :ن جلسه قادر خواهد بوددانشجو در پایا اهداف ویژه: •

 های پوستی بیان کند.را در مورد نقش گیاهان دارویی در درمان بیماری مطالبی -8-1

 هایی را بیان کند.مثالزگیل  و از گیاهان دارویی مهم و مؤثر در درمان اگزما، درماتیت -8-2

در مورد ترکیبات مؤثره، اثرات دارویی، موارد مصرف، موارد منع مصرف، عوارض جانبی، مکانیسم اثر، تداخالت  -8-3

 توضیح دهد. زگیل و دارویی و وضعیت مصرف در حاملگی و شیردهی گیاهان مؤثر در درمان اگزما، درماتیت

باشند، اشاره می زگیل ان مؤثر در درمان اگزما، درماتیت ووی گیاههای دارویی موجود در بازار که حابه فرآورده -8-4



  نماید.
 

 نهمجلسه  -9

 های آنهاو فرآورده های پوستیگیاهان دارویی مؤثر در درمان بیماریآشنایی با  هدف کلی: •

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

 را فهرست نماید. شوره سر ریزش مو و گیاهان دارویی مهم و مؤثر در درمان -9-1

در مورد ترکیبات مؤثره، اثرات دارویی، موارد مصرف، موارد منع مصرف، عوارض جانبی، مکانیسم اثر، تداخالت  -9-2

 توضیحاتی بدهد. شوره سر ریزش مو و اندارویی و وضعیت مصرف در حاملگی و شیردهی گیاهان مؤثر در درم

هایی را باشند، مثالمی شوره سر ریزش مو و های دارویی موجود در بازار که حاوی گیاهان مؤثر در درماناز فرآورده -9-3

 ارائه نماید.

 

 جلسه دهم -10

 های آنهاو فرآورده های پوستیگیاهان دارویی مؤثر در درمان بیماریآشنایی با  هدف کلی: •

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

 جوش صورت و زخم را فهرست نماید. گیاهان دارویی مهم و مؤثر در درمان -10-1

در مورد ترکیبات مؤثره، اثرات دارویی، موارد مصرف، موارد منع مصرف، عوارض جانبی، مکانیسم اثر، تداخالت  -10-2

 جوش صورت و زخم توضیحاتی بدهد. اندارویی و وضعیت مصرف در حاملگی و شیردهی گیاهان مؤثر در درم

هایی باشند، مثالجوش صورت و زخم می های دارویی موجود در بازار که حاوی گیاهان مؤثر در درماناز فرآورده -10-3

 را ارائه نماید.
 

 جلسه یازدهم -11

 های سیستم عصبیگیاهان دارویی مؤثر در درمان بیماری آشنایی با هدف کلی: •

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

 های سیستم عصبی بیان کند.را در مورد نقش گیاهان دارویی در درمان بیماری مطالبی -11-1

 هایی را بیان کند.های سیستم عصبی، مثالاز گیاهان دارویی مهم و مؤثر در درمان بیماری -11-2
 

 جلسه دوازدهم -12

 های آنهاو فرآورده های سیستم عصبیگیاهان دارویی مؤثر در درمان بیماری آشنایی با هدف کلی: •

 :در خواهد بوددانشجو در پایان جلسه قا اهداف ویژه: •

صرف، عوارض جانبی، مکانیسم اثر، تداخالت دارویی به ترکیبات مؤثره، اثرات دارویی، موارد مصرف، موارد منع م -12-1

 های سیستم عصبی اشاره نماید.و وضعیت مصرف در حاملگی و شیردهی گیاهان مؤثر در درمان بیماری

باشند، های سیستم عصبی میچندین فرآورده دارویی مهم موجود در بازار که حاوی گیاهان مؤثر در درمان بیماری -12-2

 را نام ببرد.
 

 زدهمسیجلسه  -13

 های آنهاو فرآوردههای زنان آشنایی با گیاهان دارویی مؤثر در درمان بیماری هدف کلی: •

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



 های زنان ارائه کند.توضیحاتی را در مورد نقش گیاهان دارویی در درمان بیماری -13-1

 های زنان را نام ببرد.گیاهان دارویی مهم و مؤثر در درمان بیماری -13-2

ارد مصرف، موارد منع مصرف، عوارض جانبی، مکانیسم اثر، تداخالت دارویی و ترکیبات مؤثره، اثرات دارویی، مو -13-3

 های زنان را ذکر نماید.وضعیت مصرف در حاملگی و شیردهی گیاهان مؤثر در درمان بیماری

ان باشند، را بیهای زنان میچندین فرآورده دارویی مهم موجود در بازار که حاوی گیاهان مؤثر در درمان بیماری -13-4

 کند.
 

 جلسه چهاردهم -14

های دهان و دندان، زخم های دستگاه گوارش از قبیل بیماریآشنایی با گیاهان دارویی مؤثر در درمان بیماری هدف کلی: •

  های آنهامعده و سوء هاضمه و فرآورده

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

 های دستگاه گوارش اشاره کند.یی در درمان بیماریبه نقش و اهمیت گیاهان دارو -14-1

 هایی را بیان کند.های دهان و دندان، زخم معده و سوء هاضمه، مثالاز گیاهان دارویی مهم و مؤثر در درمان بیماری -14-2

تداخالت  در مورد ترکیبات مؤثره، اثرات دارویی، موارد مصرف، موارد منع مصرف، عوارض جانبی، مکانیسم اثر، -14-3

های دهان و دندان، زخم معده و سوء دارویی و وضعیت مصرف در حاملگی و شیردهی گیاهان مؤثر در درمان بیماری

 هاضمه توضیح دهد.

های دهان و دندان، زخم معده و های دارویی موجود در بازار که حاوی گیاهان مؤثر در درمان بیماریبه فرآورده -14-4

 اره نماید.باشند، اشسوء هاضمه می
 

 دهمنزاپجلسه  -15

های دستگاه گوارش از قبیل اسهال، یبوست، سندرم روده آشنایی با گیاهان دارویی مؤثر در درمان بیماری هدف کلی: •

 های آنهاای و فرآوردههای رودهپذیر، بواسیر، دیابت و کرمتحریک

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

ای های رودهپذیر، بواسیر، دیابت و کرمیاهان دارویی مهم و مؤثر در درمان اسهال، یبوست، سندرم روده تحریکگ -15-1

 را نام ببرد.

ترکیبات مؤثره، اثرات دارویی، موارد مصرف، موارد منع مصرف، عوارض جانبی، مکانیسم اثر، تداخالت دارویی و  -15-2

پذیر، بواسیر، دیابت و ن مؤثر در درمان اسهال، یبوست، سندرم روده تحریکوضعیت مصرف در حاملگی و شیردهی گیاها

 ای را ذکر نماید.های رودهکرم

پذیر، های دارویی موجود در بازار که حاوی گیاهان مؤثر در درمان اسهال، یبوست، سندرم روده تحریکاز فرآورده -15-3

 ایی را ارائه نماید.هباشند، مثالای میهای رودهبواسیر، دیابت و کرم
 

 جلسه شانزدهم -16

 های آنهاهای تنفسی و فرآوردهآشنایی با گیاهان دارویی مؤثر در درمان بیماری هدف کلی: •

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

 های تنفسی ارائه کند.توضیحاتی را در مورد نقش گیاهان دارویی در درمان بیماری -16-1

 های تنفسی را نام ببرد.گیاهان دارویی مهم و مؤثر در درمان بیماری -16-2

در مورد ترکیبات مؤثره، اثرات دارویی، موارد مصرف، موارد منع مصرف، عوارض جانبی، مکانیسم اثر، تداخالت  -16-3



 اتی بدهد.های تنفسی توضیحدارویی و وضعیت مصرف در حاملگی و شیردهی گیاهان مؤثر در درمان بیماری

 باشند، اشاره نماید.های تنفسی میهای دارویی موجود در بازار که حاوی گیاهان مؤثر در درمان بیماریبه فرآورده -16-4
 

 نابع:م
 .1390 ا... مظفریان. انتشارات امیرکبیر.بندی گیاهی. نوشته ولیرده -1

2. PDR for Herbal Medicines. Thomson Healthcare (Author). Medical Economics Company. 2000. 

3. Trease and Evans Pharmacognosy. William Charles Evans, George Edward Trease 

(Authors). WB Saunders. 2002. 
 

 روش تدریس:
 سخنرانی -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 20/1/98 %40-50 تستی و تشریحی() کتبی ترمآزمون میان 

 30/10-30/12 12/4/98 %50-60 کتبی )تستی و تشریحی( آزمون پایان ترم

تکالیف 

اختیاری یا 

سؤاالت درسی 

 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

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 سر کلیه جلسات آموزشی درمنظم مرتب و حضور  -1

 نظم و آرامش بر سر کلیه جلسات آموزشیعایت اصول ر -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

 تالش در جهت انجام تکالیف اختیاری و داوطلبانه -6

  های کوئیزشرکت در آزمون -7

 ترمترم و پایانهای میانکت در آزمونشر -7

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

 تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Thomson+Healthcare&search-alias=books&field-author=Thomson+Healthcare&sort=relevancerank
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


 96شجویان داروسازی ورودی دان نظرییاهان دارویی گ جدول زمانبندی درس

 8-10ها ساعت شنبهسه روز و ساعت جلسه:
 

 مدرسنام  موضوع جلسه تاریخ جلسه

تاریخچه تجویز و مصرف گیاهان ، بندی گیاهانتاریخچه رده 16/11/97 1

 دارویی و اهمیت آنها در   طب مدرن

 دکتر مدرسی

 دکتر مدرسی بندیاصول نامگذاری گیاهان و سطوح مختلف رده 23/11/97 2

 دکتر مدرسی های عروق کرونری قلبگیاهان دارویی مؤثر در درمان بیماری 30/11/97 3

 دکتر مدرسی گیاهان دارویی مؤثر در درمان نارسایی قلبی و هیپرتانسیون 7/12/97 4

های عروق محیطی، مغزی هان دارویی مؤثر در درمان بیماریگیا 14/12/97 5

 و وریدی

 دکتر مدرسی

 دکتر مدرسی صفراویو  های کبدیگیاهان دارویی مؤثر در درمان بیماری 21/12/97 6

7 28/12/97 

 )جبرانی(

، های ادراریها و سنگیی مؤثر در درمان عفونتگیاهان دارو

  خیم پروستاتهای التهابی ادراری و هیپرپالزی خوشبیماری

 دکتر مدرسی

 ̶ ترمآزمون میان 20/1/98 ̶

 نیاشکوهیدکتر  های پوستیگیاهان دارویی مؤثر در درمان بیماری 27/1/98 8

 نیاشکوهیدکتر  های پوستیگیاهان دارویی مؤثر در درمان بیماری 3/2/98 9

 نیاشکوهیدکتر  های پوستیگیاهان دارویی مؤثر در درمان بیماری 10/2/98 10

 نیاشکوهیدکتر  های سیستم عصبیگیاهان دارویی مؤثر در درمان بیماری 17/2/98 11

 نیاشکوهیدکتر  های سیستم عصبیگیاهان دارویی مؤثر در درمان بیماری 24/2/98 12

 دکتر مدرسی های زنانگیاهان دارویی مؤثر در درمان بیماری 31/2/98 13

اه گوارش از های دستگگیاهان دارویی مؤثر در درمان بیماری 7/3/98 14

 های دهان و دندان، زخم معده و سوء هاضمهقبیل بیماری

 دکتر مدرسی

15 14/3/98 

 )جبرانی(

های دستگاه گوارش از گیاهان دارویی مؤثر در درمان بیماری

پذیر، بواسیر، دیابت و قبیل اسهال، یبوست، سندرم روده تحریک

 ایهای رودهکرم

 دکتر مدرسی

 دکتر مدرسی های تنفسیدر درمان بیماریگیاهان دارویی مؤثر  21/3/98 16
 

 


