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 روزانه 95شجویان داروسازی ورودی دان مخاطبان:                             نظری 2رماکوگنوزیفاعنوان درس: 

 21-22 ساعت هاشنبه والات فراگیر:ساعت پاسخگویی به س                         ینظرواحد  3 واحد:و نوع  تعداد

 دکتر مسعود مدرسی مدرس:          21-22ساعت ها شنبهدوو ها بهشنزمان ارائه درس: 

 2فارماکوگنوزی  درس پیش نیاز:

 هدف کلی درس :
 منابع داروهای طبیعیآشنایی با  -2

 پراکندگی و منابع آنهاطبیعی از لحاظ ساختار،  و مواد دستجات مختلف ترکیباتآشنایی با  -2

 مواد طبیعیترکیبات و اثرات درمانی و موارد مصرف آشنایی با  -3
 

 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا
 آشنایی با ساختار، تنوع، منابع و کاربرد گلیکوزیدهای قلبی -2

 آشنایی با گیاهان دارویی حاوی گلیکوزیدهای قلبی -2

 هامنابع و کاربرد ساپونین آشنایی با ساختار، تنوع، -3

 آشنایی با ساختار، تنوع، منابع و کاربرد فنل گلیکوزیدها -4

 آشنایی با ساختار، تنوع، منابع و کاربرد فلاونوئیدها -5

 هاآشنایی با ساختار، تنوع، منابع و کاربرد آنتوسیانین -6

 هاآشنایی با ساختار، تنوع، منابع و کاربرد کینون -7

 هاا ساختار، تنوع، منابع و کاربرد آنتراکینونآشنایی ب -8

 هاآشنایی با ساختار، تنوع، منابع و کاربرد کومارین -9

 هاآشنایی با ساختار، تنوع، منابع و کاربرد تانن -21

 هاساختار، تنوع، منابع و کاربرد گلیکوزیدهای سیانوژنیک و گلوکوزینولاتآشنایی با  -22

 هاها و لیگنینوع، منابع و کاربرد لیگنانساختار، تنبا آشنایی  -22

 دهایترپنوئ اتیکلآشنایی با  -23

 دهایو منوترپنوئ دهایترپنوئیهم آشنایی با ساختار، تنوع، منابع و کاربرد -24

 ادهیترپنوئیو د دهایترپنوئیسزکوئ آشنایی با ساختار، تنوع، منابع و کاربرد -25

 ترپنوئیدها و تتراترپنوئیدهاتری و کاربرد آشنایی با ساختار، تنوع، منابع -26

 ها و استخراج اسانس اتیبا کل ییآشنا -27

 ها و کاربرد اسانس یو کم یفیکنترل کآشنایی با  -28

 آنها یاسانس یدار و محتوا شاخص اسانس اهانیبا گ ییآشنا - 29

 آنها )ادامه( یاسانس یدار و محتوا شاخص اسانس اهانیبا گ ییآشنا - 21

 مرتبط با آنها یعیو مواد طب ها نیرز تیبا ساختار، تنوع، منابع و اهم ییآشنا - 22

 آشنایی با گیاهان سمی -22

 آشنایی با گیاهان ضدسرطان -23



 آشنایی با گیاهان ضدمالاریا -24

 آشنایی با گیاهان آفت کش -25
 

 هداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 جلسه اول -1

 ی با ساختار، تنوع، منابع و کاربرد گلیکوزیدهای قلبیآشنای هدف کلی: •

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

 اشاره نماید. استروئیدهای طبیعیفیزیولوژیک و دارویی به اهمیت  -2-2

 نماید.تشریح  ا از نظر ساختاریهسته استروئیدها ر -2-2

 را شرح بدهد.گلیکوزیدهای قلبی مسیر بیوسنتتیک  -2-3

 ذکر کند.باترسیم ساختار  هاییرا از لحاظ ساختاری بیان نموده و از هر گروه مثالگلیکوزیدهای قلبی بندی تقسیم -2-4

 را بیان نماید.گلیکوزیدهای قلبی خصوصیات فیزیکوشیمیایی  -2-5

 در طبیعت توضیح بدهد.گلیکوزیدهای قلبی پیرامون پراکندگی  -2-6

 ارائه کند.گلیکوزیدهای قلبی را در مورد اثرات دارویی و کاربرد توضیحاتی  -2-7
 

 جلسه دوم -2

 آشنایی با گیاهان دارویی حاوی گلیکوزیدهای قلبی هدف کلی: •

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

 .را نام ببردگلیکوزیدهای قلبی گیاهان دارویی مهم حاوی  -2-2

 اشاره نماید.قلبی  دگلیکوزیگیاهان دارویی مهم حاوی رویی، محتوای ترکیبات شیمیایی و کاربرد به اندام دا -2-2

 

 جلسه سوم -3

 هاآشنایی با ساختار، تنوع، منابع و کاربرد ساپونین هدف کلی: •

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

 .ها را شرح بدهدمسیر بیوسنتتیک ساپونین  -3-2

 هایی را ذکر کند.ها را از لحاظ ساختاری بیان نموده و از هر گروه مثالبندی ساپونینتقسیم -3-2

 ها را بیان نماید.خصوصیات فیزیکوشیمیایی ساپونین -3-3

 ها در طبیعت توضیح بدهد.پیرامون پراکندگی ساپونین -3-4

 ها ارائه کند.توضیحاتی را در مورد اثرات دارویی و کاربرد ساپونین -3-5

ها را نام برده و به اندام دارویی، محتوای ترکیبات شیمیایی و کاربرد آنها اشاره گیاهان دارویی مهم حاوی ساپونین -3-6

 نماید.
 

 جلسه چهارم -4

 آشنایی با ساختار، تنوع، منابع و کاربرد فنل گلیکوزیدها هدف کلی: •

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

شوند انواع مسیرهای بیوسنتتیک مرتبط با ترکیبات گلیکوزیدی را نام برده و دسته ترکیباتی که از هر مسیر بیوسنتز می -4-2

 را ذکر نماید.



 تعریفی از گلیکوزیدها را بیان نموده و توضیحاتی را در خصوص انواع گلیکوزیدها ارائه نماید. -4-2

 هایی را همراه با اثرات دارویی آنها ذکر کند.یدهای فنولی ساده مثالاز دستجات مختلف گلیکوز -4-3

گیاهان دارویی مهم حاوی ترکیبات گلیکوزیدی فنولی ساده را نام برده و به اندام دارویی، محتوای ترکیبات شیمیایی  -4-4

 و کاربرد آنها اشاره نماید.
 

 جلسه پنجم -5

 ونوئیدهاآشنایی با ساختار و تنوع فلا هدف کلی: •

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

 مسیر بیوسنتتیک فلاونوئیدها را شرح بدهد. -5-2

 هایی را ذکر کند.بندی فلاونوئیدها را از لحاظ ساختاری بیان نموده و از هر گروه مثالتقسیم -5-2

 خصوصیات فیزیکوشیمیایی فلاونوئیدها را بیان نماید. -5-3

 پیرامون پراکندگی فلاونوئیدها در طبیعت توضیح بدهد. -5-4

 توضیحاتی را در مورد اثرات دارویی و کاربرد فلاونوئیدها ارائه کند. -5-5

گیاهان دارویی مهم حاوی فلاونوئیدها را نام برده و به اندام دارویی، محتوای ترکیبات شیمیایی و کاربرد آنها اشاره  -5-6

 نماید.

 

 جلسه ششم -6

 هاآشنایی با ساختار، تنوع، منابع و کاربرد آنتوسیانین هدف کلی: •

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

 ها را شرح بدهد.مسیر بیوسنتتیک آنتوسیانین  -6-2

 ها به تفضیل بیان نماید.مطالبی را درخصوص ساختار شیمیایی آنتوسیانین -6-2

 ها را بیان نماید.یایی آنتوسیانینخصوصیات فیزیکوشیم -6-3

 ها در طبیعت توضیح بدهد.پیرامون پراکندگی آنتوسیانین -6-4

 ها ارائه کند.توضیحاتی را در مورد اثرات دارویی و کاربرد آنتوسیانین -6-5

یی و کاربرد آنها اشاره ها را نام برده و به اندام دارویی، محتوای ترکیبات شیمیاگیاهان دارویی مهم حاوی آنتوسیانین -6-6

 نماید.
 

 جلسه هفتم -7

 هاآشنایی با ساختار، تنوع، منابع و کاربرد کینون هدف کلی: •

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

 ها را شرح بدهد.مسیر بیوسنتتیک کینون  -7-2

 هایی را ذکر کند.هر گروه مثال ها را از لحاظ ساختاری بیان نموده و ازبندی کینونتقسیم -7-2

 ها را بیان نماید.خصوصیات فیزیکوشیمیایی کینون -7-3

 ها در طبیعت توضیح بدهد.پیرامون پراکندگی کینون -7-4

 ها ارائه کند.توضیحاتی را در مورد اثرات دارویی و کاربرد کینون -7-5

ندام دارویی، محتوای ترکیبات شیمیایی و کاربرد آنها اشاره ها را نام برده و به اگیاهان دارویی مهم حاوی کینون -7-6

 نماید.



 جلسه هشتم -9

 هاآشنایی با ساختار، تنوع، منابع و کاربرد آنتراکینون هدف کلی: •

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

 ها را شرح بدهد.مسیر بیوسنتتیک آنتراکینون  -8-2

 هایی را ذکر کند.ها را از لحاظ ساختاری بیان نموده و از هر گروه مثالنتراکینونبندی آتقسیم -8-2

 ها را بیان نماید.خصوصیات فیزیکوشیمیایی آنتراکینون -8-3

 ها در طبیعت توضیح بدهد.پیرامون پراکندگی آنتراکینون -8-4

 ه کند.ها ارائتوضیحاتی را در مورد اثرات دارویی و کاربرد آنتراکینون -8-5

ها را نام برده و به اندام دارویی، محتوای ترکیبات شیمیایی و کاربرد آنها اشاره گیاهان دارویی مهم حاوی آنتراکینون -8-6

 نماید.
 

 جلسه نهم -9

 هاآشنایی با ساختار، تنوع، منابع و کاربرد کومارین هدف کلی: •

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

 ها را شرح بدهد.مسیر بیوسنتتیک کومارین  -9-2

 هایی را ذکر کند.ها را از لحاظ ساختاری بیان نموده و از هر گروه مثالبندی کومارینتقسیم -9-2

 ها را بیان نماید.خصوصیات فیزیکوشیمیایی کومارین -9-3

 ها در طبیعت توضیح بدهد.پیرامون پراکندگی کومارین -9-4

 ها ارائه کند.را در مورد اثرات دارویی و کاربرد کومارین توضیحاتی -9-5

ها را نام برده و به اندام دارویی، محتوای ترکیبات شیمیایی و کاربرد آنها اشاره گیاهان دارویی مهم حاوی کومارین -9-6

 نماید.
 

 جلسه دهم -11

 هاآشنایی با ساختار، تنوع، منابع و کاربرد تانن هدف کلی: •

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

 ها را شرح بدهد.مسیر بیوسنتتیک تانن  -21-2

 هایی را ذکر کند.ها را از لحاظ ساختاری بیان نموده و از هر گروه مثالبندی تاننتقسیم -21-2

 ها را بیان نماید.خصوصیات فیزیکوشیمیایی تانن -21-3

 ا در طبیعت توضیح بدهد.هپیرامون پراکندگی تانن -21-4

 ها ارائه کند.توضیحاتی را در مورد اثرات دارویی و کاربرد تانن -21-5

ها را نام برده و به اندام دارویی، محتوای ترکیبات شیمیایی و کاربرد آنها اشاره گیاهان دارویی مهم حاوی تانن -21-6

 نماید.
 

 جلسه یازدهم -11

 هاوع، منابع و کاربرد گلیکوزیدهای سیانوژنیک و گلوکوزینولاتآشنایی با ساختار، تن هدف کلی: •

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

 ها را شرح بدهد.مسیر بیوسنتتیک گلیکوزیدهای سیانوژنیک و گلوکوزینولات  -22-2



 ها به تفضیل بیان نماید.لاتمطالبی را درخصوص ساختار شیمیایی گلیکوزیدهای سیانوژنیک و گلوکوزینو -22-2

 ها را بیان نماید.خصوصیات فیزیکوشیمیایی گلیکوزیدهای سیانوژنیک و گلوکوزینولات -22-3

 ها در طبیعت توضیح بدهد.پیرامون پراکندگی گلیکوزیدهای سیانوژنیک و گلوکوزینولات -22-4

 ها ارائه کند.یانوژنیک و گلوکوزینولاتتوضیحاتی را در مورد اثرات دارویی و کاربرد گلیکوزیدهای س -22-5

ها را نام برده و به اندام دارویی، محتوای گیاهان دارویی مهم حاوی گلیکوزیدهای سیانوژنیک و گلوکوزینولات -22-6

 ترکیبات شیمیایی و کاربرد آنها اشاره نماید.
 

 جلسه دوازدهم -12

 هاها و لیگنینلیگنانآشنایی با ساختار، تنوع، منابع و کاربرد  هدف کلی: •

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

 ها را شرح بدهد.ها و لیگنینمسیر بیوسنتتیک لیگنان  -22-2

 هایی را ذکر کند.ها را از لحاظ ساختاری بیان نموده و از هر گروه مثالبندی لیگنانتقسیم -22-2

 ها به تفضیل بیان نماید.ایی لیگنینمطالبی را درخصوص ساختار شیمی -22-3

 ها را بیان نماید.ها و لیگنینخصوصیات فیزیکوشیمیایی لیگنان -22-4

 ها در طبیعت توضیح بدهد.ها و لیگنینپیرامون پراکندگی لیگنان -22-5

 ها ارائه کند.ها و لیگنینتوضیحاتی را در مورد اثرات دارویی و کاربرد لیگنان -22-6

ها را نام برده و به اندام دارویی، محتوای ترکیبات ها و لیگنینهان دارویی و منابع طبیعی مهم حاوی لیگنانگیا -22-7

 شیمیایی و کاربرد آنها اشاره نماید.
 

 زدهمسیجلسه  -13

 دهایترپنوئ اتیکلآشنایی با  هدف کلی: •

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

 را شرح بدهد. دهایترپنوئوسنتتیک مسیر بی -23-2

 کر کند.را ذ هاییرا از لحاظ ساختاری بیان نموده و از هر گروه مثال دهایترپنوئبندی تقسیم -23-2

 را بیان نماید. دهایترپنوئخصوصیات فیزیکوشیمیایی  -23-3

 در طبیعت توضیح بدهد. دهایترپنوئپیرامون پراکندگی  -23-4

 ارائه کند. دهایترپنوئمورد اثرات دارویی و کاربرد در  کلی توضیحاتی -23-5
 

 جلسه چهاردهم -14

 دهایو منوترپنوئ دهایترپنوئیهمآشنایی با ساختار، تنوع، منابع و کاربرد  هدف کلی: •

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

 ی اشاره نماید.دیو منوترپنوئی دیترپنوئیهمبه چند ترکیب شاخص  -24-2

 داشته باشد.ی را از روی ساختار دیو منوترپنوئی دیترپنوئیهمتوانایی تشخیص و شناسایی ترکیبات  -24-2

 را بیان نماید.ی دیو منوترپنوئی دیترپنوئیهمترکیبات خصوصیات فیزیکوشیمیایی  -24-3

 در طبیعت بیان نماید.ی دیو منوترپنوئی دیترپنوئیهمترکیبات مطالبی پیرامون پراکندگی  -24-4

 ارائه کند.ی دیو منوترپنوئی دیترپنوئیهمترکیبات توضیحاتی را در مورد اثرات دارویی و کاربرد  -24-5

را نام برده و به اندام دارویی، ی دیو منوترپنوئی دیترپنوئیهمترکیبات گیاهان دارویی و منابع طبیعی مهم حاوی  -24-6



 اربرد آنها اشاره نماید.محتوای ترکیبات شیمیایی و ک

 

 دهمنزاپجلسه  -5

 ادهیترپنوئیو د دهایترپنوئیسزکوئآشنایی با ساختار، تنوع، منابع و کاربرد  هدف کلی: •

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

 د.نام ببری دیترپنوئیو د یدیترپنوئیسزکوئچند ترکیب شاخص  -25-2

 ی را از روی ساختار داشته باشد.دیترپنوئیو د یدیترپنوئیسزکوئیص و شناسایی ترکیبات توانایی تشخ -25-2

 را بیان نماید.ی دیترپنوئیو د یدیترپنوئیسزکوئترکیبات خصوصیات فیزیکوشیمیایی  -25-3

 در طبیعت بیان نماید.ی دیترپنوئیو د یدیترپنوئیسزکوئترکیبات مطالبی پیرامون پراکندگی  -25-4

 ارائه کند.ی دیترپنوئیو د یدیترپنوئیسزکوئ ترکیبات توضیحاتی را در مورد اثرات دارویی و کاربرد -25-5

را نام برده و به اندام دارویی، ی دیترپنوئیو د یدیترپنوئیسزکوئ ترکیبات گیاهان دارویی و منابع طبیعی مهم حاوی -25-6

 نماید.محتوای ترکیبات شیمیایی و کاربرد آنها اشاره 
 

 جلسه شانزدهم -16

 ترپنوئیدها و تتراترپنوئیدهاآشنایی با ساختار، تنوع، منابع و کاربرد تری هدف کلی: •

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

 نام ببرد. ترپنوئیدی و تتراترپنوئیدیچند ترکیب شاخص تری -26-2

 را از روی ساختار داشته باشد. ترپنوئیدی و تتراترپنوئیدیتری توانایی تشخیص و شناسایی ترکیبات -26-2

 را بیان نماید. ترپنوئیدی و تتراترپنوئیدیتریترکیبات خصوصیات فیزیکوشیمیایی  -26-3

 در طبیعت بیان نماید. ترپنوئیدی و تتراترپنوئیدیتریترکیبات مطالبی پیرامون پراکندگی  -26-4

 ارائه کند. ترپنوئیدی و تتراترپنوئیدیتریترکیبات اثرات دارویی و کاربرد توضیحاتی را در مورد  -26-5

را نام برده و به اندام دارویی،  ترپنوئیدی و تتراترپنوئیدیتریترکیبات گیاهان دارویی و منابع طبیعی مهم حاوی  -26-6

 محتوای ترکیبات شیمیایی و کاربرد آنها اشاره نماید.
 

 جلسه هفدهم -17

 ها و استخراج اسانس اتیبا کل ییآشنا لی:هدف ک •

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

 .دینما انیها ب جامع از اسانس فیتعر کی -27-2

 .دیاشاره نما یعیها در منابع طب اسانس یبه پراکندگ - 27-2

 ها ارائه کند.  اسانس ییایمیرا در مورد ساختار ش یحاتیتوض -27-3

 .دینما انیها را ب اسانس ییایمیکوشیزیف اتیخصوص - 27-4

 . دینما رستها را فه اسانس تیو کم تیفیعوامل مؤثر در ک - 27-5

 دهد. حیرا بطور اختصار توض کیها را نام برده و هر  مختلف استخراج اسانس یروشها - 27-6

 قرار دهد. سهیورد مقام گریکدیها را با  مختلف استخراج اسانس یروشها بیو معا ایمزا -27-7

 .دینما ینامگذار امختلف آن ر ینموده و قسمتها میکلونجر را ترس یریگ دستگاه اسانس کیشکل شمات -27-8

 

 



 جلسه هجدهم -19

 ها و کاربرد اسانس یو کم یفیکنترل کآشنایی با  هدف کلی: •

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

 ها را نام ببرد. اسانس یو کم یفیف کنترل کتلروش های مخ -28-2

 .دیها را فهرست نما اسانس یو کم یفیدر کنترل ک یمورد بررس یپارامترها  -28-2

 ها اشاره کند. اسانس یدرمان یو کاربردها کیبه اثرات فارماکولوژ -28-3

 .دینما انیها ب اسانس ینگهدار طیو شرا تیدر خصوص سم ینکات -28-4

 

 نوزدهمجلسه  -19

 آنها یاسانس یدار و محتوا شاخص اسانس اهانیبا گ ییآشنا هدف کلی: •

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

 .دیآنها را ذکر نما یمملو از اسانس را نام برده و نام علم یاهیگ یهامهمترین خانواده  -29-2
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 جلسه بیستم -21

 آنها )ادامه( یاسانس یدار و محتوا شاخص اسانس اهانیبا گ ییآشنا هدف کلی: •

 :ایان جلسه قادر خواهد بوددانشجو در پ اهداف ویژه: •

 یمحتوااندام دارویی، را نام برده و  باشندیکه مملو از اسانس م یمهم از خانواده سداب و کاسن اهگی چند نام -21-2

 . دینما ستیآنها را ل یکاربرد درمان ی، اثرات دارویی واسانس باتیترک

اندام دارد را نام برده و  یبستگ یاسانس یواآنها به محت یمتفرقه و مهم که اثرات درمان ییدارو اهانیگ انیاز م -21-2

 . دینما بیانآنها را  یکاربرد درمان ی، اثرات دارویی واسانس باتیترک یمحتوادارویی، 

 

 جلسه بیست و یکم -21

 مرتبط با آنها یعیو مواد طب ها نیرز تیبا ساختار، تنوع، منابع و اهم ییآشنا هدف کلی: •

 :شجو در پایان جلسه قادر خواهد بوددان اهداف ویژه: •

 ارائه کند. ها نیرز ییایمیرا در مورد ساختار ش یحاتیتوض -22-2

 هستند. یچگونه مواد ها نیکه اولئورز دینما انیب - 22-2

 .دیاشاره نما یعیدر منابع طب ها نیرز یبه پراکندگ -22-3

 .دینما انیرا ب ها نیرز ییایمیکوشیزیف اتیخصوص - 22-4

را نام برده و به  باشندیم تیاهم یدارا یفارماکوگنوز ثیکه از ح هامرتبط به آن یعیو مواد طب ها نیرز نیمهمتر -22-5

 آنها اشاره کند. ییو کاربرد دارو ، اثراتهینحوه ته

 

 جلسه بیست و دوم -22

 آشنایی با گیاهان سمی هدف کلی: •

 :ددانشجو در پایان جلسه قادر خواهد بو اهداف ویژه: •



 اشاره نماید. انسمی گیاه اثراتانواع  به -22-2

 های را بیان نموده و گیاهان حاوی این ترکیبات را نام ببرد. زای گیاهی مثالاز دسته ترکیبات توهم -22-2

 زا مواردی را بیان نماید.از دسته ترکیبات و مواد طبیعی آلرژی -22-3

 ژن به مواردی اشاره نماید. از دسته گیاهان و ترکیبات گیاهی تراتو -22-4

 تعدادی از ترکیبات گیاهی با اثرات سمیت کبدی را نام ببرد. -22-5

 .ذکر نمایدنام علمی و عمومی مهمترین گیاهان حاوی ترکیبات سمی را  -22-6

 عوارض ناشی از گیاهان سمی را بیان نماید. -22-7

 

 جلسه بیست و سوم -23

 سرطانضد آشنایی با گیاهان  هدف کلی: •

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

 به اهمیت گیاهان در درمان سرطان اشاره نماید. -23-2

 به انواع ترکیبات ضد سرطان با منشاء گیاهی اشاره نماید. -23-2

 های شناسایی اثرات ضدسرطانی ترکیبات گیاهی توضیح بدهد.مختصری در خصوص روش -23-3

 مکانیسم اثر ترکیبات طبیعی ضدسرطان را بیان نماید. انواع -23-4

 مهمترین گیاهان حاوی ترکیبات ضد سرطان را نام ببرد.نام علمی، عمومی و اندام دارویی  -23-5

 ، به مواردی اشاره نماید.  ضد سرطاناز کاربردهای گیاهان  -23-6

 

 جلسه بیست و چهارم -24

 یاآشنایی با گیاهان ضدمالار هدف کلی: •

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

 با منشاء گیاهی اشاره نماید.ضدمالاریا به انواع ترکیبات  -24-2

 های شناسایی اثرات ضدمالاریایی ترکیبات گیاهی توضیح بدهد.مختصری در خصوص روش -24-2

 د.انواع مکانیسم اثر ترکیبات طبیعی ضدمالاریا را بیان نمای -24-3

 را نام ببرد.ضدمالاریا مهمترین گیاهان حاوی ترکیبات علمی، عمومی و اندام دارویی  نام -24-4

 ، به مواردی اشاره نماید.  ضدمالاریااز کاربردهای گیاهان  -24-5
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 :بوددانشجو در پایان جلسه قادر خواهد  اهداف ویژه: •

 را نام ببرد. با منشاء گیاهی هایآفت کش دستجات مختلف -25-2

 هایی را بیان نماید.های با منشاء گیاهی، مثالاز دستجات مختلف آفت کش -25-2

 را نام ببرد.آفت کش مهمترین گیاهان حاوی ترکیبات  و اندام دارویی عمومی ،نام علمی -25-3

 به مواردی اشاره نماید.  ، گیاهان آفت کش از کاربردهای -25-4
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