
 59واحدهای ارائه شده ورودی 

 

 59ورودی –ترم ششم -59نیمسال دوم بهمن 

 نام درس شماره درس ردیف
-اختیاری  تعداد واحد

 اجباری
 شماره ترم پیش نیاز نوع درس

 مجموع عملی نظری

 ترم ششم 0داروشناسی  اختصاصی اجباری  - 0 نظری 0داروشناسی  00111122 1

 ترم ششم نظری 0همزمان با داروشناسی  اختصاصی اجباری  1 - عملی 0داروشناسی 00111121 0

 ترم ششم 1فارماسیوتیکس  اختصاصی اجباری  - 0 نظری 0فارماسیوتیکس  00111231 0

 ترم ششم 1فارماسیوتیکس  اختصاصی اجباری  1 - عملی 0فارماسیوتیکس 00111230 4

ریاضیات ومحاسبات در  اختصاصی اجباری  - 0 1فیزیکال فارماسی   00111232 3

 ترم ششم 1داروسازی.فارماسیوتیکس 

 ترم ششم 0داروشناسی  اختصاصی اجباری  - 0 1دارو درمان بیماریها  00111230 2

 ترم ششم 1شیمی دارویی اختصاصی اجباری  - 0 0شیمی دارویی  00111211 1

 ترم ششم بیولوژی مولکولی و ژنتیک اختصاصی اجباری  - 1 کشت سلولی 00111282 8

 ترم ششم  اختصاصی اجباری  - 0 گیاهان دارویی نظری 00111204 9

 ترم ششم همزمانن با گیاهان دارویی نظری اختصاصی اجباری  1 - گیاهان دارویی عملی 00111203 12

ششمترم  1تربیت بدنی  عمومی اجباری  - 1 0تربیت بدنی 00111924 11  

      - 1 اصول خدمات بهداشتی 00111201 10

 18 0 01  

 59ورودی –ترم هفتم -59نیمسال اول مهر

 نام درس شماره درس ردیف
-اختیاری  تعداد واحد

 اجباری
 شماره ترم پیش نیاز نوع درس

 مجموع عملی نظری

مترم هفت 0داروشناسی اختصاصی اجباری  - 0 سم شناسی نظری 00111210 1  

مترم هفت 0داروشناسی اختصاصی اجباری  0 - سم شناسی عملی 00111214 0  

مترم هفت 1فارماسیوتیکس اختصاصی اجباری  - 0 نظری 4فارماسیوتیکس  00111220 0  

مترم هفت 1فارماسیوتیکس اختصاصی اجباری  1 - عملی 4فارماسیوتیکس 00111220 4  

مترم هفت 1فیزیکال فارماسی  اختصاصی اجباری  - 0 0فیزیکال فارماسی  00111212 3  

مترم هفت 1دارو درمان بیماریها  اختصاصی اجباری  - 0 0دارو درمان بیماریها  00111238 2  

مترم هفت 1دارو درمان بیماریها  اختصاصی اجباری  0 - کارآموزی شهری 00111224 1  

مترم هفت داروییگیاهان  اختصاصی اجباری  - 0 نظری 1وزی نگکوفارما 00111249 8  

مترم هفت نظری 1همزمان با فارماکنوگوزی  اختصاصی اجباری  - 1 عملی 1وزی نفارماکوگ 00111292 9  

مترم هفت     - 0 زبان تخصصی 00111294 12  

،داروشناسی،د0فیزیولوژی اختصاصی اجباری  - 1 رژیم های درمانی 00111120 

 1ارو درمان 
مترم هفت  

 12 3 01  



 

 59ورودی –ترم هشتم -59نیمسال دوم بهمن 

 نام درس شماره درس ردیف
-اختیاری  تعداد واحد

 اجباری
 شماره ترم پیش نیاز نوع درس

 مجموع عملی نظری

سم شناسی،دارو  اختصاصی اجباری  - 0 کنترل مسمومیت 00111213 1

مترم هشت شناسی،کمک های اولیه  

مترم هشت 4تا  1فارماسیوتیکس  اختصاصی اجباری  - 0 نظری 3فارماسیوتیکس  00111229 0  

مترم هشت 4تا  1فارماسیوتیکس  اختصاصی اجباری  1 - عملی 3فارماسیوتیکس  00111212 0  

مترم هشت بیولوژی مولکولی و ژنتیک اختصاصی اجباری  - 0 بیوتکنولوژی دارویی 00111241 4  

مترم هشت 1دارو و درمان بیماریها  اختصاصی اجباری  - 0 0دارو درمان بیماریها  00111218 3  

مترم هشت کارآموزی شهری اختصاصی اجباری  - 0 1کارآموزی در عرصه  00111121 2  

شیمی تجزیه نظری،روشهای  اختصاصی اجباری  - 0 کنترل فیزیکوشیمیایی نظری 00111221 1

مترم هشت آنالیز دستگاهی  

شیمی تجزیه نظری،روشهای  اختصاصی اجباری  1 - فیزیکوشیمیایی عملیکنترل  00111228 8

مترم هشت آنالیز دستگاهی  

مترم هشت 1شیمی دارویی اختصاصی اجباری  - 0 0شیمی دارویی 00111211 9  

 
         

                              18 0 02  

 

 59ورودی –ترم نهم -55نیمسال اول مهر 

 نام درس درسشماره  ردیف
-اختیاری  تعداد واحد

 اجباری
 شماره ترم پیش نیاز نوع درس

 مجموع عملی نظری

؛1ریاضیات؛فارماسیوتیکس اختصاصی اجباری  - 0 تیکنبیوفارماسی و فارماکوکی 00111219 1

 ترم نهم 1داروشناسی

 ترم نهم 1بیماریهادارودرمان  اختصاصی اجباری  - 0 4دارودرمان بیماریها  00111120 0

همزمان با دارودرمان  اختصاصی اجباری  - 1 داروسازی بیمارستان نظری 00111123 0

 ترم نهم 4بیماریها 

همزمان با داروسازی  اختصاصی اجباری  1 - کارآموزی داروسازی بیمارستان 00111122 4

 بیمارستان نظری
 ترم نهم

 ترم نهم 1کارآموزی در عرصه اختصاصی اجباری  0 - 0کارآموزی در عرصه  00111128 3

 0 کنترل میکروبی نظری 00111281 2
میکروب  اختصاصی اجباری  -

 4تا 1شناسی،فارماسیوتیکس 

 نظری
 ترم نهم

 - کنترل میکروبی عملی 00111280 1
میکروب  اختصاصی اجباری  1

 4تا 1شناسی،فارماسیوتیکس 

 نظری
 ترم نهم

 ترم نهم 1فارماکوگنوزی  اختصاصی اجباری  - 0 نظری 0فارماکوگنوزی  00111222 8

 ترم نهم 1فارماکوگنوزی  اختصاصی اجباری  1 - عملی 0فارماکوگنوزی  00111291 9

واحد  142گذراندن  اختصاصی اجباری  0 - 1پایان نامه  00111223 12

 درسی
 ترم نهم

نهمترم      - 0 انسان در اسالم 00111912 11  

 ترم نهم  عمومی اجباری  - 0 انقالب اسالمی ایران 00111912 10

  00 8 13 واحد کارآموزی 4با احتساب                              



 

 

 

 59ورودی –ترم دهم -55نیمسال دوم بهمن

 نام درس شماره درس ردیف
-اختیاری  تعداد واحد

 اجباری
 شماره ترم پیش نیاز نوع درس

 مجموع عملی نظری

 ترم دهم  1پایان نامه  تخصصی اجباری  0 - 0پایان نامه  00111282 1

 تخصصی اجباری  - 0 مبانی کنترل و تضمین کیفیت 00111113 0
،کنتر3تا1فارماسیوتیکس

 ل فیزیکوشیمیایی داروها
 ترم دهم 

0 
00111110 

00111114 
 3/1 آمار حیاتی و کار با بسته های آماری

ریاضیات و محاسبات  تخصصی اجباری  3/2

 در داروسازی

 ترم دهم 

 ترم دهم   عمومی اجباری  - 0 دانش خانواده جمعیت 00111903 4

 ترم دهم   عمومی اجباری  - 0 فرهنگ وتمدن اسالم و ایران 00111902 3

 0 فرآورده های بهداشتی و آرایشی 00111211 2
 4و0فارماسیوتیکس تخصصی اجباری  -

 نظری
 ترم دهم 

 0 مدیریت در داروسازی 00111110 1
همزمان با اقتصاد در  تخصصی اجباری  -

 داروسازی

 ترم دهم 

ریاضیات و محاسبات در  تخصصی اجباری  - 0 اقتصاد در داروسازی 00111111 8

 داروسازی
 ترم دهم 

 - موزی مقدماتی صنعتآکار 00111210 9
 تخصصی اجباری  0

،کنترل 3تا1فارماسیوتیکس

میکروبی داروها،کنترل 

 فیزیکوشیمیایی داروها

 ترم دهم 

،کنترل 0داروشناسی اختیاری اجباری  - 0 اطالع رسانی داروها و سموم 00111290 12

 مسمومیت،سم شناسی
 ترم دهم 

 3/11 3/0 02  

 59ورودی –ترم یازدهم -0011نیمسال اول مهر

 نام درس شماره درس ردیف
-اختیاری  تعداد واحد

 اجباری
 شماره ترم پیش نیاز نوع درس

 مجموع عملی نظری

 ترم یازدهم 1پایان نامه  تخصصی اجباری  4 - 0پایان نامه  00111281 1

0 00111112 

کارآموزی داروسازی بالینی یا کارآموزی 

یا کار آموزی 0در عرصه داروخانه شهری

 در عرصه صنایع غذایی

- 

 

0 

 اجباری 
 تخصصی

کارآموزی داروسازی 

بیمارستان،کارآموزی در عرصه 

،همزمان با 0داروخانه شهری

 کارآموزی مقدماتی صنعت

 ترم یازدهم

 0 داروسازی و طب سنتی 00111112 0
 0و1فارماکوگنوز ی تخصصی اجباری  -

نظری،سم  4تا1نظری،فارماسیوتیکس

شناسی،داروشناسی،کنترل 

 مسمومیت

 ترم یازدهم

 اختیاری اجباری  - 0 درس اختیاری 00111100 4
 

 ترم یازدهم

 0 مواد خوراکی و مکمل های تغذیه ای 00111129 3
بیوشیمی  تخصصی اجباری  -

 پایه،شیمی تجزیه

 ترم یازدهم

 
         

  10 2 2 واحد کارآموزی  4با احتساب                               


