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آشٌایی تا کلیات دارٍشٌاعی)فارهاکَدیٌاهی ٍ فارهاکزکیٌتیک(، آشٌایی تا اشکال هختلف دارٍئی، َدف کلی: 

 ّای اختصاصی دارٍّا ٍ هصارف تالیٌی آًْا. آشٌایی کاهل تا خاًَادُ
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 دکتز هٌاًی دارٍّای ضذ فشار خَى شزیاًی ّفتنجلغِ  7
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 دکتز هٌاًی دارٍّای ضذ اًعقاد جلغِ شاًشدّن 16
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