
 دانشکده داروسازی 1401-1402سال تحصیلی  دومنیمسال کالسی برنامه  

 داشتند قابل اخذ میباشد.   1فقط برای دانشجویانی که ترم قبل عرصه  2کارآموزی در عرصه داروخانه شهری  -2   در دانشکده دندانپزشکی برگزار خواهد شد. 15-17دانش خانواده خواهران این ترم روزهای سه شنبه  -1

   هفته در میان تشکیل خواهد شد. 1درمانی و داروسازی بیمارستان کالسهای رژیم  -3      

وز
ر

 ساعت  
 (پردیس) 401 ورودی

 نفر(  22)  1 ترم

 (روزانه) 401 ورودی

 نفر( 68)  2ترم 

 (پردیس) 400ورودی 

 نفر(  22) 3ترم 

 (روزانه)  400ورودی 

 نفر( 66) 4ترم 

 (پردیس) 99ورودی 

 نفر( 28) 5ترم 

 (روزانه) 99ورودی 

 نفر( 44) 6ترم 

 (پردیس) 98ورودی 

 نفر( 26) 7ترم 

 (روزانه) 98ورودی 

 نفر( 44) 8ترم 

 (پردیس) 97ورودی 

 نفر( 28) 9ترم 

 (روزانه) 97ورودی 

 نفر( 32) 10ترم 

 (پردیس) 96ورودی 

 نفر( 27) 11ترم 

 (روزانه) 96ورودی 

 نفر( 40) 12ترم 

به
شن

 

  تضمین کیفیت  (8-11) 3کنترل فیزیکو ع گ 1) ع ( گ  2فارماکوگنوزی   ن 3فارماسیوتیکس   (8-11ن) 2شیمی آلی  (8-11ن)1شیمی آلی   (8-11شیمی عمومی ن) 8-10

10-12 
شیمی عمومی ع 

 ( 11-1)1گ
     2 ع ( گ ) 2 یفارماکوگنوز )ن( 1فارماکوگنوزی ن 2داروشناسی  (11-1) ن 1داروشناسی  1گ(5/12-2ع)2فیزیولوژی (11-1ع)1شیمی آلی  انگل شناسی ن

2-4 
ع  یعموم یمیش

 (1-3)2گ
      1ع گ  3اروشناسی د (2-5بیوفارماسی )   (4-6ع ) 1شیمی آلی 1(گ12-3انگل شناسی ع )

      2ع گ  3داروشناسی        4-6

به
شن

یک
 

 داروشناسی بالینی   (8-11) 1ع گ کویزیکنترل ف   8 -11) ن (  2فارماکوگنوزی   (8-11ن ) 1روشهای آنالیز  (8-11ن)2فارماسیوتیکس   1فیزیولوژی انگل شناسی ن ریاضیات 8-10

 بافت شناسی) ن و ع ( 10-12
 2(گ10-12)ع انگل شناسی

 روانشناسی مبانی  مواد خوراکی  (11-2) 2ع گ کویزیکنترل ف  1ع گ  4سیوتیکس   فرآورده بیولوژیک بیوشیمی پایه ن میکرب شناسی ع

 (3-5انقالب اسالمی) 2-4
 3(گ1-3)انگل شناسی ع 

 اخالق در داروسازی
 2(گ1-3ع)2فیزیولوژی

 فرهنگ و تمدن آمار حیاتی  کنترل مسمومیت (1-4) 2دارودرمان  2( گ 1-3ع ) 4سیوتیکس   (1-4زبان تخصصی)
 1(گ1-5/2بیوشیمی پایه ع)

4-6    
 2(گ5/2-4)بیوشیمی پایه ع

  دانش خانواده یرادران      
 3(گ4-5/5)بیوشیمی پایه ع

به
شن

دو
 

    کنترل فیزیکو ن (8-12)1سم شناسی ع گ  ن 4فارماسیوتیکس  ن 3سیوتیکس فارما  بیوشیمی بالینی تاریخ تحلیلی ویروس شناسی ن 1فارماسیوتیکس (8-5/9)1تربیت بدنی  8-10

 کلیات بهداشت 10-12
-5/12خ) 2تربیت بدنی

 1(گ11
    (10-1ن) 3دارویی شیمی  (12-4داروخانه شهری) کارآموزی )ع( 1فارماکوگنوزی  ن 2داروشناسی  ن1داروشناسی  ایمنی شناسی نظری 1فیزیولوژی

     (1-5)2سم شناسی ع گ  (1-4) 1دارو درمان    1ایمنی شناسی ع گ   2(گ1-5/2خ)2تربیت بدنی (1-3ادبیات فارسی) 2-4

      کشت سلولی   2ایمنی شناسی ع گ 2اندیشه اسالمی    4-6

به
شن

ه 
س

 

 ن 2فیزیولوزی   (8-10ب)2تربیت بدنی  بیولوژی مولکولی 8-10
 ع 2سیوتیکس

(12-8) 
  2پایان نامه   کنترل میکربی ن ن 5فارماسیوتیکس  ن 2روشهای آنالیز تجهیزات

   داروسازی بیمارستان رژیم درمانی سم شناسی ن 1ع گ  2روشهای آنالیز 2فیزیکال   بیوشیمی پایه ن میکربشناسی ن 1اندیشه  تشریح )ن( 10-12

     (3-6زبان عمومی) (1-3زبان پیش) 2-4
 2ع گ  2روشهای آنالیز

  (1-4) 3دارو درمان  (12-4کارآموزی داروخانه شهری)
دانش خانواده  خواهران 

 15-17دانشکده دندانپزشکی()
 

        دفاع مقدس     4-6

به
شن

هار
چ

 

  طب سنتی در داروسازی  1کنترل میکربی ع گ   ن 3داروشناسی  گیاهان نظری 1فیزیکال    شیمی تجزیه ن  8-10

 (10-1بیوتکنولوژی) ن 2فیزیولوژی میکربشناسی ن فیزیک در داروسازی  10-12
 1ع گ  3سیوتیکس 

  آرایشی بهداشتی   2کنترل میکربی ع گ  (10-1ن) 2شیمی دارویی  (10-1) 1شیمی دارویی 
 2گ  گیاهان دارویی )ع(

   (1-3کمکهای اولیه) (1-3تفسیر موضوعی )  2-4
 2ع گ  3سیوتیکس 

   (1-4) 4درمان دارو  (1-5کارآموزی داروخانه شهری) 
 1گ  گیاهان دارویی )ع(

  ک مقدماتی صنعت        آیین زندگی   4-6

به
شن

نج
پ

 

 3پایان نامه  2ک در عرصه شهری  ک داروسازی بیمارستان  (8-11)1ع گ  5سیوتیکس     1ع گ  2شیمی آلی   (8-11)1شیمی تجزیه ع گ  8-10

  ک داروسازی بالینی 2ک درعرصه شهری   (11-2)2ع گ  5سیوتیکس     2گ  ع 2 یآل یمیش  (11-2)2شیمی تجزیه ع گ 1تشریح )ع( گ  10-12

  اقتصاد در داروسازی  1پایان نامه  ک داروخانه شهری    3گ  ع 2 یآل یمیش   2تشریح )ع(  گ  2-4

  مدیریت در داروسازی       4گ  ع 2 یآل یمیش    4-6


