
 

1 

 

 بنام خدا

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 داروسازی دانشکده

 (99-99)نیمسال اول  ترمی طرح درس

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

 42-41 ساعت هاشنبه به سوالات فراگیر: ساعت پاسخگویی                          ینظرواحد  2 واحد:و نوع  تعداد

 دکتر مسعود مدرسی مدرس:                 41-42ها ساعت شنبهسهزمان ارائه درس: 

 نیاز نداردپیش درس پیش نیاز:

 هدف کلی درس :

 آشنایی با تاریخچه تجویز گیاهان دارویی و جایگاه و اهمیت آنها در طب مدرن -4

 بندی گیاهانو طبقهآشنایی با سیستماتیک گیاهی  -2

 بندیگذاری گیاهان و سطوح مختلف ردهآشنایی با اصول نام -3

 آشنایی با گیاهان دارویی مهم ایران و جهان -1

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

 کاربردهای درمانی گیاهان دارویی مهمخواص دارویی و آشنایی با  -6

 

 جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف( هداف کلیا

 و اهمیت گیاهان دارویی مصرف تاریخچهآشنایی با  -4

 بندیگذاری گیاهان و سطوح مختلف ردهاصول نامآشنایی با  -2

داران، ریساه گیاهاان زیار شااخه شناسی، اندام دارویی، اثرات دارویی و کاربردهای درماانیآشنایی با نام علمی، ریخت -3

 های دارویی آنهاو فرآورده رآوندی و نهانزادان آوندینهانزادان غی

نهانزادان آوندی  گیاهان زیر شاخه شناسی، اندام دارویی، اثرات دارویی و کاربردهای درمانیآشنایی با نام علمی، ریخت -1

 های دارویی آنها )ادامه(و فرآورده

بازدانگان و گیاهان زیر شاخه ویی و کاربردهای درمانی شناسی، اندام دارویی، اثرات دارآشنایی با نام علمی، ریخت -5

 های دارویی آنهافرآورده

ها )زیر ایرده تک لپه گیاهان شناسی، اندام دارویی، اثرات دارویی و کاربردهای درمانیآشنایی با نام علمی، ریخت -6

 های دارویی آنهاشاخه نهاندانگان( و فرآورده

ها )زیر ایرده تک لپه گیاهان شناسی، اندام دارویی، اثرات دارویی و کاربردهای درمانیآشنایی با نام علمی، ریخت -7

 های دارویی آنها )ادامه(شاخه نهاندانگان( و فرآورده

ها )زیر ایرده تک لپه گیاهان شناسی، اندام دارویی، اثرات دارویی و کاربردهای درمانیآشنایی با نام علمی، ریخت -9

 های دارویی آنها )ادامه(ان( و فرآوردهشاخه نهاندانگ

گلبرگان )زیر فوق راسته بی گیاهان شناسی، اندام دارویی، اثرات دارویی و کاربردهای درمانیآشنایی با نام علمی، ریخت -9

 های دارویی آنهاها زیر شاخه نهاندانگان( و فرآوردهایرده دو لپهکلامیداها رده آرکی

گلبرگان شناسی، اندام دارویی، اثرات دارویی و کاربردهای درمانی گیاهان فوق راسته بیی، ریختآشنایی با نام علم -41

 )ادامه(های دارویی آنها ها زیر شاخه نهاندانگان( و فرآوردهایکلامیداها رده دو لپه)زیر رده آرکی

 گلبرگانفوق راسته جدا  های درمانی گیاهانشناسی، اندام دارویی، اثرات دارویی و کاربردآشنایی با نام علمی، ریخت -44

 های دارویی آنهاو فرآوردهها زیر شاخه نهاندانگان( ایکلامیداها رده دو لپه)زیر رده آرکی
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گلبرگان شناسی، اندام دارویی، اثرات دارویی و کاربردهای درمانی گیاهان فوق راسته جدا آشنایی با نام علمی، ریخت -42

 )ادامه(های دارویی آنها ها زیر شاخه نهاندانگان( و فرآوردهایلامیداها رده دو لپهک)زیر رده آرکی

گلبرگان شناسی، اندام دارویی، اثرات دارویی و کاربردهای درمانی گیاهان فوق راسته جدا آشنایی با نام علمی، ریخت -43

 )ادامه(های دارویی آنها فرآورده ها زیر شاخه نهاندانگان( وایکلامیداها رده دو لپه)زیر رده آرکی

زیر رده پیوسته گلبرگان شناسی، اندام دارویی، اثرات دارویی و کاربردهای درمانی گیاهان آشنایی با نام علمی، ریخت -41

 های دارویی آنهاو فرآوردهها زیر شاخه نهاندانگان( ای)رده دو لپه

زیر رده پیوسته گلبرگان یی، اثرات دارویی و کاربردهای درمانی گیاهان شناسی، اندام داروآشنایی با نام علمی، ریخت -45

 های دارویی آنها )ادامه(و فرآوردهها زیر شاخه نهاندانگان( ای)رده دو لپه

زیر رده پیوسته گلبرگان  شناسی، اندام دارویی، اثرات دارویی و کاربردهای درمانی گیاهانآشنایی با نام علمی، ریخت -46

 های دارویی آنها )ادامه(ها زیر شاخه نهاندانگان( و فرآوردهایدو لپهرده )

 

 هداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:ا

 جلسه اول -1

 و اهمیت گیاهان دارویی مصرف تاریخچهآشنایی با  هدف کلی: •

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

 ن دارویی در بین ملل مختلف را شرح دهد.تاریخچه استفاده از گیاها -4-4

های اند را نام برده و کتابدانشمندان مهم ملل مختلف را که در زمینه مصرف گیاهان دارویی دارای سابقه دیرینه بوده -4-2

 شاخص آنها را بیان نماید. 

 درمانی را توضیح دهد.سلسله مراحل تکامل طب گیاه -4-3

 ها را ذکر نماید.ع به استفاده از گیاهان دارویی در درمان بیماریعلل گرایش امروزی جوام -4-1

 های مختلف اهمیت گیاهان دارویی را در طب مدرن، همراه با مثال شرح دهد.جنبه -4-5

  مصداق اهمیت اقتصادی برخی گیاهان دارویی را بیان کند. -4-6
 

 جلسه دوم -2

 بندیسطوح مختلف رده گذاری گیاهان واصول نامآشنایی با  هدف کلی: •

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

 معیارهای تعیین نام گیاهان را بیان نماید. -2-4

 بندی گیاهان را نام ببرد.سطوح مختلف رده -2-2

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

 اسی ایران را ذکر کند.شنمنابع مهم گیاه -2-1

 شناسه را تعریف نموده و انواع آن را بیان نماید. -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

 ای طراحی نماید.نهیک شناسه موازی و یک شناسه دندا -2-8

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

 نحوه معرفی گیاهان دارویی در منابع علمی مختلف را شرح دهد. -2-41
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 جلسه سوم -3

دهای درمانی گیاهان زیر شاخه شناسی، اندام دارویی، اثرات دارویی و کاربرآشنایی با نام علمی، ریخت هدف کلی: •

 های دارویی آنهاداران، نهانزادان غیرآوندی و نهانزادان آوندی و فرآوردهریسه

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

 بندی آنها اشاره نماید.و طبقه کلی های مرفولوژیکبه ویژگی ،هادر مورد جلبک -3-4

 های مهم را بیان نماید.ارویی و اقتصادی جلبکنام علمی و اهمیت د -3-2

 گیاهان زیر شاخه نهانزادان غیرآوندی را توضیح دهد. کلی های مرفولوژیکویژگی -3-3

 های مهم را ذکر نماید.ها و جنسته، نام خانوادهده و از هر راسبندی نهانزادان غیرآوندی را توضیح دادسته -3-1

دارویی، اثرات دارویی و کاربرد  اندام های مرفولوژیک،ویژگی ،نام علمیزادان غیرآوندی، از گیاهان زیر شاخه نهان -3-5

 مهم را بیان نماید. درمانی گیاهان

 گیاهان زیر شاخه نهانزادان آوندی را توضیح دهد. کلی های مرفولوژیکویژگی -3-6

 های مهم را ذکر نماید.ها و جنسانوادهسته، نام خرابندی نهانزادان آوندی را توضیح داده و از هر طبقه -3-7

اندام دارویی، اثرات دارویی و کاربرد های مرفولوژیک، ویژگیاز گیاهان زیر شاخه نهانزادان آوندی، نام علمی،  -3-8

 درمانی گیاهان مهم را بیان نماید.

غیرآوندی و نهانزادان آوندی را به  داران، نهانزادانزیر شاخه ریسه مهم های دارویی تهیه شده از گیاهانفرآورده -3-9

 همراه کاربرد آنها ذکر نماید.

 

 جلسه چهارم -4

شناسی، اندام دارویی، اثرات دارویی و کاربردهای درمانی گیاهان زیر شاخه آشنایی با نام علمی، ریخت هدف کلی: •

 های دارویی آنها )ادامه(نهانزادان آوندی و فرآورده

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

های مرفولوژیک، اندام دارویی، اثرات دارویی و کاربرد از گیاهان زیر شاخه نهانزادان آوندی، نام علمی، ویژگی -1-4

 درمانی گیاهان مهم را بیان نماید.

 برد آنها ذکر نماید.زیر شاخه نهانزادان آوندی را به همراه کار مهم های دارویی تهیه شده از گیاهانفرآورده -1-2

 

 جلسه پنجم -5

شناسی، اندام دارویی، اثرات دارویی و کاربردهای درمانی گیاهان زیر شاخه آشنایی با نام علمی، ریخت هدف کلی: •

 های دارویی آنهابازدانگان و فرآورده

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

 یاهان زیر شاخه بازدانگان را توضیح دهد.گ کلی های مرفولوژیکویژگی -5-4

 های مرفولوژیک گیاهان زیر شاخه بازدانگان و گیاهان زیر شاخه نهاندانگان اشاره نماید.به تفاوت -5-2

 های مهم را ذکر نماید.ها و جنس، نام خانوادهراستهبندی بازدانگان را توضیح داده و از هر طبقه -5-3

اندام دارویی، اثرات دارویی و کاربرد درمانی های مرفولوژیک، ویژگیبازدانگان، نام علمی، از گیاهان زیر شاخه  -5-1

 گیاهان مهم را بیان نماید.

 زیر شاخه بازدانگان را به همراه کاربرد آنها ذکر نماید. مهم های دارویی تهیه شده از گیاهانفرآورده -5-5
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 جلسه ششم -6

ها ایشناسی، اندام دارویی، اثرات دارویی و کاربردهای درمانی گیاهان رده تک لپهریختآشنایی با نام علمی،  هدف کلی: •

 های دارویی آنها)زیر شاخه نهاندانگان( و فرآورده

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

 را توضیح دهد.ها )زیر شاخه نهاندانگان( ایگیاهان رده تک لپه کلی های مرفولوژیکویژگی -6-4

 ای اشاره نماید.ای و گیاهان دو لپههای مرفولوژیک گیاهان تک لپهبه تفاوت -6-2

 های مهم را ذکر نماید.ها و جنس، نام خانوادهراستهرا توضیح داده و از هر  ایبندی گیاهان رده تک لپهطبقه -6-3

اندام دارویی، اثرات دارویی و کاربرد درمانی گیاهان  وژیک،های مرفولویژگی ، نام علمی،ایاز گیاهان رده تک لپه -6-1

 مهم را بیان نماید.

 را به همراه کاربرد آنها ذکر نماید. ایرده تک لپهمهم گیاهان  های دارویی تهیه شده ازفرآورده -6-5

 

 جلسه هفتم -7

ها ایو کاربردهای درمانی گیاهان رده تک لپهشناسی، اندام دارویی، اثرات دارویی آشنایی با نام علمی، ریخت هدف کلی: •

 های دارویی آنها )ادامه()زیر شاخه نهاندانگان( و فرآورده

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

رویی و های مرفولوژیک، اندام دارویی، اثرات دا، نام علمی، ویژگی)زیر شاخه نهاندانگان( ایاز گیاهان رده تک لپه -7-4

 کاربرد درمانی گیاهان مهم را بیان نماید.

 را به همراه کاربرد آنها ذکر نماید. ایرده تک لپهمهم های دارویی تهیه شده از گیاهان فرآورده -7-2

 

 جلسه هشتم -9

ها ایه تک لپهشناسی، اندام دارویی، اثرات دارویی و کاربردهای درمانی گیاهان ردآشنایی با نام علمی، ریخت هدف کلی: •

 های دارویی آنها )ادامه()زیر شاخه نهاندانگان( و فرآورده

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

های مرفولوژیک، اندام دارویی، اثرات دارویی و ، نام علمی، ویژگی)زیر شاخه نهاندانگان( ایاز گیاهان رده تک لپه -8-4

 مهم را بیان نماید.کاربرد درمانی گیاهان 

 را به همراه کاربرد آنها ذکر نماید. ایرده تک لپهمهم های دارویی تهیه شده از گیاهان فرآورده -8-2

 

 جلسه نهم -9

-شناسی، اندام دارویی، اثرات دارویی و کاربردهای درمانی گیاهان فوق راسته بیآشنایی با نام علمی، ریخت هدف کلی: •

 های دارویی آنهاها زیر شاخه نهاندانگان( و فرآوردهایکلامیداها رده دو لپهگلبرگان )زیر رده آرکی

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

ها زیر شاخه ایکلامیداها رده دو لپهگلبرگان )زیر رده آرکیهای مرفولوژیک کلی گیاهان فوق راسته بیویژگی -9-4

 اندانگان( را توضیح دهد.نه

 های مهم را ذکر نماید.ها و جنسسته، نام خانوادهرارا توضیح داده و از هر گلبرگان گیاهان فوق راسته بیبندی طبقه -9-2

های مرفولوژیک، اندام دارویی، اثرات دارویی و کاربرد درمانی ، نام علمی، ویژگیگلبرگانگیاهان فوق راسته بیاز  -9-3

 مهم را بیان نماید. گیاهان
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 را به همراه کاربرد آنها ذکر نماید.گلبرگان فوق راسته بی مهم گیاهانهای دارویی تهیه شده از فرآورده -9-1

 

 مجلسه ده -11

-شناسی، اندام دارویی، اثرات دارویی و کاربردهای درمانی گیاهان فوق راسته بیآشنایی با نام علمی، ریخت هدف کلی: •

 های دارویی آنها )ادامه(ها زیر شاخه نهاندانگان( و فرآوردهایکلامیداها رده دو لپهیر رده آرکیگلبرگان )ز

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

-یژگی، نام علمی، وها زیر شاخه نهاندانگان(ایکلامیداها رده دو لپه)زیر رده آرکی گلبرگاناز گیاهان فوق راسته بی -41-4

 های مرفولوژیک، اندام دارویی، اثرات دارویی و کاربرد درمانی گیاهان مهم را بیان نماید.

 گلبرگان را به همراه کاربرد آنها ذکر نماید.فوق راسته بی مهم های دارویی تهیه شده از گیاهانفرآورده -41-2

 

 جلسه یازدهم -11

ام دارویی، اثرات دارویی و کاربردهای درمانی گیاهان فوق راسته جدا شناسی، اندآشنایی با نام علمی، ریخت هدف کلی: •

 های دارویی آنهاها زیر شاخه نهاندانگان( و فرآوردهایکلامیداها رده دو لپهگلبرگان )زیر رده آرکی

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

ها زیر شاخه ایکلامیداها رده دو لپهگلبرگان )زیر رده آرکیته جدا های مرفولوژیک کلی گیاهان فوق راسویژگی -44-4

 نهاندانگان( را توضیح دهد.

های مهم را ذکر ها و جنسگلبرگان را توضیح داده و از هر راسته، نام خانوادهبندی گیاهان فوق راسته جدا طبقه -44-2

 نماید.

های مرفولوژیک، اندام دارویی، اثرات دارویی و کاربرد می، ویژگیگلبرگان، نام علاز گیاهان فوق راسته جدا  -44-3

 درمانی گیاهان مهم را بیان نماید.

 گلبرگان را به همراه کاربرد آنها ذکر نماید.فوق راسته جدا  مهم های دارویی تهیه شده از گیاهانفرآورده -44-1

 

 جلسه دوازدهم -12

اسی، اندام دارویی، اثرات دارویی و کاربردهای درمانی گیاهان فوق راسته جدا شنآشنایی با نام علمی، ریخت هدف کلی: •

 های دارویی آنها )ادامه(ها زیر شاخه نهاندانگان( و فرآوردهایکلامیداها رده دو لپهگلبرگان )زیر رده آرکی

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

، نام علمی، ها زیر شاخه نهاندانگان(ایکلامیداها رده دو لپه)زیر رده آرکی گلبرگانا از گیاهان فوق راسته جد -42-4

 های مرفولوژیک، اندام دارویی، اثرات دارویی و کاربرد درمانی گیاهان مهم را بیان نماید.ویژگی

 کاربرد آنها ذکر نماید. گلبرگان را به همراههای دارویی تهیه شده از گیاهان مهم فوق راسته جدا فرآورده -42-2

 

 جلسه سیزدهم -13

شناسی، اندام دارویی، اثرات دارویی و کاربردهای درمانی گیاهان فوق راسته جدا آشنایی با نام علمی، ریخت هدف کلی: •

 های دارویی آنها )ادامه(ها زیر شاخه نهاندانگان( و فرآوردهایکلامیداها رده دو لپهگلبرگان )زیر رده آرکی

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

، نام علمی، ها زیر شاخه نهاندانگان(ایکلامیداها رده دو لپه)زیر رده آرکی گلبرگاناز گیاهان فوق راسته جدا  -43-4

 های مرفولوژیک، اندام دارویی، اثرات دارویی و کاربرد درمانی گیاهان مهم را بیان نماید.ویژگی
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 گلبرگان را به همراه کاربرد آنها ذکر نماید.های دارویی تهیه شده از گیاهان مهم فوق راسته جدا فرآورده -43-2

 

 جلسه چهاردهم -14

شناسی، اندام دارویی، اثرات دارویی و کاربردهای درمانی گیاهان زیر رده پیوسته آشنایی با نام علمی، ریخت هدف کلی: •

 های دارویی آنهاا زیر شاخه نهاندانگان( و فرآوردههایگلبرگان )رده دو لپه

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

ها زیر شاخه نهاندانگان( را توضیح ایهای مرفولوژیک کلی گیاهان زیر رده پیوسته گلبرگان )رده دو لپهویژگی -41-4

 دهد.

های مهم را ذکر ها و جنسرا توضیح داده و از هر راسته، نام خانوادهان زیر رده پیوسته گلبرگبندی گیاهان طبقه -41-2

 نماید.

های مرفولوژیک، اندام دارویی، اثرات دارویی و کاربرد درمانی ، نام علمی، ویژگیزیر رده پیوسته گلبرگاناز گیاهان  -41-3

 گیاهان مهم را بیان نماید.

 را به همراه کاربرد آنها ذکر نماید.زیر رده پیوسته گلبرگان ان مهم های دارویی تهیه شده از گیاهفرآورده -41-1

 

 جلسه پانزدهم -15

شناسی، اندام دارویی، اثرات دارویی و کاربردهای درمانی گیاهان زیر رده پیوسته آشنایی با نام علمی، ریخت هدف کلی: •

 ارویی آنها )ادامه(های دها زیر شاخه نهاندانگان( و فرآوردهایگلبرگان )رده دو لپه

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

های مرفولوژیک، اندام ها زیر شاخه نهاندانگان(، نام علمی، ویژگیایاز گیاهان زیر رده پیوسته گلبرگان )رده دو لپه -45-4

 دارویی، اثرات دارویی و کاربرد درمانی گیاهان مهم را بیان نماید.

 های دارویی تهیه شده از گیاهان مهم زیر رده پیوسته گلبرگان را به همراه کاربرد آنها ذکر نماید.رآوردهف -45-2

 

 جلسه شانزدهم -16

شناسی، اندام دارویی، اثرات دارویی و کاربردهای درمانی گیاهان زیر رده پیوسته آشنایی با نام علمی، ریخت هدف کلی: •

 های دارویی آنها )ادامه(ر شاخه نهاندانگان( و فرآوردهها زیایگلبرگان )رده دو لپه

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

های مرفولوژیک، اندام ها زیر شاخه نهاندانگان(، نام علمی، ویژگیایاز گیاهان زیر رده پیوسته گلبرگان )رده دو لپه -46-4

 گیاهان مهم را بیان نماید. دارویی، اثرات دارویی و کاربرد درمانی

 های دارویی تهیه شده از گیاهان مهم زیر رده پیوسته گلبرگان را به همراه کاربرد آنها ذکر نماید.فرآورده -46-2

 

 منابع:
 .4392آزادبخت. انتشارات ارجمند. تهران، شناسی دارویی. نوشته محمد گیاه -4

 .4393لی زرگری. انتشارات دانشگاه تهران. تهران. گیاهان دارویی )جلد اول تا پنجم(. نوشته ع -2

، متداولترین گیاهان دارویی سنتی ایران. نوشته غلامرضا امین. معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران. تهران -3

4387. 

 .4391 ا... مظفریان. انتشارات امیرکبیر.بندی گیاهی. نوشته ولیرده -1
5. Trease and Evans Pharmacognosy. William Charles Evans, George Edward Trease (Authors). WB 

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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Saunders. 2009. 

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

 
 

 روش تدریس:

 سخنرانی -4

 استفاده از پورپوینت -2

 وایت بورد نوشتن بر روی -3

 پرسش و پاسخ -1
 

 وسایل آموزشی :
 و پوینتر ژکتوروویدئو پر -4

 بردوایت و ماژیک بردتخته وایت -2

 

 شیابیسنجش و ارز

 سهم از نمره کل آزمون روش آزموننام 

 )بر حسب درصد(

 ساعت تاریخ

 11/41-11/46 49/9/98 %11-51 کتبی )تستی و تشریحی( ترمآزمون میان 

 31/41-31/42 25/41/98 %51-61 کتبی )تستی و تشریحی( آزمون پایان ترم

تکالیف اختیاری یا 

سؤالات درسی 

 اختیاری

ان دریافت پاسخ از فراگیر

 بصورت کتبی یا شفاهی

5%+ 

)بصورت بارم تشویقی 

 (%411و مازاد بر نمره 

در کلیه جلسات  در طول ترم

 آموزشی درس

 

 

 مقررات کلاس و انتظارات از دانشجو:

 سر کلیه جلسات آموزشی برمنظم مرتب و حضور  -4

 نظم و آرامش بر سر کلیه جلسات آموزشیرعایت اصول  -2

 مطالب ارائه شده توسط مدرستوجه هوشیارانه به  -3

 برداری از نکات مهم درسییاداشت -1

 مشارکت در مباحث دو طرفه میان مدرس و فراگیران -5

 تلاش در جهت انجام تکالیف اختیاری و داوطلبانه -6

 ترمترم و پایانهای میانشرکت در آزمون -7

 

 

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

 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
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 (المللبین 96دانشجویان داروسازی ورودی ) نظریگیاهان دارویی  جدول زمانبندی درس

 11-12ها ساعت شنبهسه روز و ساعت جلسه:

 مدرسنام  موضوع جلسه تاریخ جلسه

 دکتر مدرسی و اهمیت گیاهان دارویی مصرف تاریخچه 26/6/98 4

 دکتر مدرسی بندیگذاری گیاهان و سطوح مختلف ردهاصول نام 2/7/98 2

 دکتر مدرسی داران، نهانزادان غیرآوندی و نهانزادان آوندیگیاهان زیر شاخه ریسه 9/7/98 3

 دکتر مدرسی ان زیر شاخه نهانزادان آوندی )ادامه(گیاه 46/7/98 1

 دکتر مدرسی گیاهان زیر شاخه بازدانگان 23/7/98 5

 دکتر مدرسی ها )زیر شاخه نهاندانگان(ایگیاهان رده تک لپه 31/7/98 6

 دکتر مدرسی ها )زیر شاخه نهاندانگان( )ادامه(ایگیاهان رده تک لپه 7/8/98 7

 دکتر مدرسی ها )زیر شاخه نهاندانگان( )ادامه(ایرده تک لپهگیاهان  41/8/98 8

 هاایکلامیداها رده دو لپهگلبرگان )زیر رده آرکیگیاهان فوق راسته بی 24/8/98 9

 زیر شاخه نهاندانگان(

 دکتر مدرسی

ها زیر ایکلامیداها رده دو لپهگلبرگان )زیر رده آرکیگیاهان فوق راسته بی 28/8/98 41

 اخه نهاندانگان( )ادامه(ش

 دکتر مدرسی

ها زیر ایکلامیداها رده دو لپهگلبرگان )زیر رده آرکیگیاهان فوق راسته جدا  5/9/98 44

 شاخه نهاندانگان(

 دکتر مدرسی

ها زیر ایکلامیداها رده دو لپهگلبرگان )زیر رده آرکیگیاهان فوق راسته جدا  42/9/98 42

 امه(شاخه نهاندانگان( )اد

 دکتر مدرسی

ها زیر ایکلامیداها رده دو لپهگلبرگان )زیر رده آرکیگیاهان فوق راسته جدا  49/9/98 43

 شاخه نهاندانگان( )ادامه(

 دکتر مدرسی

 — ترمآزمون میان 49/9/98 —

 سیدکتر مدر ها زیر شاخه نهاندانگان(ایگیاهان زیر رده پیوسته گلبرگان )رده دو لپه 26/9/98 41

 دکتر مدرسی ها زیر شاخه نهاندانگان( )ادامه(ایگیاهان زیر رده پیوسته گلبرگان )رده دو لپه 3/41/98 45

 دکتر مدرسی ها زیر شاخه نهاندانگان( )ادامه(ایگیاهان زیر رده پیوسته گلبرگان )رده دو لپه 41/41/98 46
 

 


