
 دانشکده داروسازی 9911-9911 واحدهای ارائه شده سال تحصیلی

 

 11ورودی -دوم  ترم  -9911دوم بهمن  نیمسال

 نام درس شماره درس ردیف
اختیاری  تعداد واحد

 اجباری-
 پیش نیاز نوع درس

شماره 

 مجموع عملی نظری ترم

 ترم دوم شیمی عمومی نظری پایه اجباری  - 1 شیمی تجزیه نظری 11111111 1

 پایه اجباری  1 - شیمی تجزیه عملی 11111122 1
همزمان  – شیمی عمومی نظری عملی

 با تجزیه نظری
 ترم دوم

 ترم دوم نظری شیمی عمومی پایه اجباری  - 1 نظری 1شیمی آلی  11111111 1

 پایه اجباری  1 - عملی 1شیمی آلی  11111114 4
همزمان با  ملیشیمی عمومی نظری و ع

   1آلی 
 ترم دوم

 ترم دوم بیولوژی مولکولی ژنتیک پایه اجباری  - 1 میکروب شناسی نظری 11111114 5

 پایه اجباری  1 - میکروب شناسی عملی 11111115 6
همزمان با  – بیولوژی مولکولی ژنتیک

 میکروب نظری
 ترم دوم

 ترم دوم نظری همزمان با میکروب شناسی پایه اجباری  - 1 ویروس شناسی 11111116 1

 ترم دوم  عمومی اجباری  - 1 1اندیشه اسالمی  11111116 2

 ترم دوم  پایه اجباری  - 1 فیزیک در داروسازی نظری 11111111 1

 پایه اجباری  - 4 1فیزیولوژی 11111111 11
تشریح -بیولوژی مولکولی ژنتیک

 نظری و عملی
 ترم دوم

          

 11 1 11  

 11ورودی  -اولترم -9911اول مهر  نیمسال

 نام درس شماره درس ردیف
-اختیاری  تعداد واحد

 اجباری
 پیش نیاز نوع درس

شماره 

 مجموع عملی نظری ترم

 ترم اول  پایه اجباری  - 1 شیمی عمومی نظری 11111111 1

 ترم اول همزمان باشیمی عمومی نظری پایه اجباری  1 - شیمی عمومی عملی 11111111 1

 ترم اول  پایه اجباری  5/1 5/1 کمکهای اولیه  11111111 1

 ترم اول  پایه اجباری  - 1 بیولوژی مولکولی ژنتیک 11111116 4

 ترم اول  عمومی اجباری  - 1 فارسی ادبیات 11111111 5

 ترم اول  عمومی اجباری  - 1 زبان عمومی 11111111 6

 ترم اول  پایه اجباری  - 1 و محاسبات در داروسازی ریاضیات 11111121 1

 ترم اول  پایه اجباری  - 1 تشریح نظری 11111111 2

 ترم اول  پایه اجباری  5/1 - تشریح عملی 11111112 1

 اول ترم  پایه اجباری  - 1 نظری شناسی بافت 11111111 11

 ترم اول  پایه اجباری  5/1 - عملیشناسی بافت  11111111 11

 ترم اول  عمومی اجباری  - 1 ) اخالق کاربردی(ین زندگانیآی 11111111 11

 5/11 5/1 11  



 

 دانشکده داروسازی 9911-9011 واحدهای ارائه شده سال تحصیلی

 11ورودی  -سومترم  -9911اول مهر نیمسال 

 نام درس شماره درس ردیف
اختیاری  تعداد واحد

 اجباری-

نوع 

 درس
 شماره ترم پیش نیاز

 مجموع عملی نظری

 ترم سوم نظری 1شیمی آلی  پایه اجباری  - 1 نظری 1شیمی آلی  11111115 1

 ترم سوم 1همزمان با آلی نظری وعملی 1شیمی آلی  پایه اجباری  1 - عملی 1شیمی آلی  11111116 1

 ترم سوم مولکولی وژنتیکبیولوژی –نظری 1شیمی آلی  پایه اجباری  - 1 بیوشیمی پایه نظری 11111111 1

بیولوژی مولکولی -نظری وعملی 1شیمی آلی  پایه اجباری  1 - بیوشیمی پایه عملی 11111112 4

 همزمان با بیوشیمی پایه نظری-کیوژنت
 ترم سوم

 ترم سوم میکروب شناسی همزمان با انگل شناسی پایه اجباری  - 1 ایمنی شناسی نظری 11111111 5

ایمنی شناسی میکروب شناسی همزمان با  پایه اجباری  1 - شناسی عملی ایمنی 11111111 6

  نظری
 ترم سوم

 ترم سوم نظری 1فیزیولوژی  پایه اجباری  - 4 نظری 1فیزیولوژی  11111111 1

 ترم سوم نظری 1همزمان با فیزیولوژی-1فیزیولوژی  پایه اجباری  1 - عملی 1فیزیولوژی  11111111 2

 ترم سوم - عمومی اجباری  - 1 اسالم صدر تاریخ تحلیلی 11111111 1

 ترم سوم - پایه اجباری    1 اصول و کلیات خدمات بهداشتی 11111111 11

 61 4 02  

 

 11ورودی –چهارم  ترم -9911دوم بهمن  نیمسال

 نام درس شماره درس ردیف
-اختیاری  تعداد واحد

 اجباری
 شماره ترم پیش نیاز نوع درس

 مجموع عملی نظری

 ترم چهارم بیوشیمی پایه اختصاصی اجباری  - 1 بیوشیمی بالینی 11111141 1

 1 آلی شیمی -شیمی تجزیه اختصاصی اجباری  - 1 نظری 1آنالیز دستگاهیروشهای  11111111 1

 نظری
 ترم چهارم

 ترم چهارم زبان عمومی اختصاصی اجباری  - 1 در داروسازی زبان تخصصی 11111114 1

 چهارمترم  - عمومی اجباری  - 1 انسان در اسالم 11111112 4

 ترم چهارم بیولوژی مولکولی و ژنتیک اختصاصی اجباری  - 1 انگل شناسی و قارچ شناسی  11111111 5

 ترم چهارم بیولوژی مولکولی و ژنتیک اختصاصی اجباری  1 - انگل شناسی و قارچ شناسی 11111112 6

 ترم چهارم  اختصاصی اجباری  - 1 1فارماسیوتیکس  11111111 1

 1فیزیولوژی -بیوشیمی پایه اختصاصی اجباری  - 1 نظری1داروشناسی 11111112 2

 نظری یا همزمان با آن
 ترم چهارم

 ترم چهارم  عمومی اجباری  1 - 1تربیت بدنی 11111111 1

 12 1 11  

 

 

 

 



 

 دانشکده داروسازی 9011-9019 واحدهای ارائه شده سال تحصیلی

 11ورودی –پنجم ترم -9011اول مهر نیمسال

 نام درس شماره درس ردیف
اختیاری  تعداد واحد

 اجباری

نوع 

 درس
 پیش نیاز

شماره 

 مجموع عملی نظری ترم

پنجمترم  1آنالیز دستگاهیروشهای  اختصاصی اجباری  - 1 نظری 1آنالیز دستگاهی روشهای  11111112 1  

شیمی تجزیه نظری و عملی،شیمی آلی  اختصاصی اجباری  1 - عملی 1آنالیز دستگاهی روشهای  11111111 1

 ن 1،همزمان با آنالیز  وعملی نظری

 ترم پنجم

 ترم پنجم نظری 1داروشناسی  اختصاصی اجباری  - 1 نظری 1داروشناسی  11111111 1

 ترم پنجم نظری 1فارماسیوتیکس اختصاصی اجباری  - 1 نظری1فارماسیوتیکس  11111145 4

 ترم پنجم نظری یا همزمان با آن 1فارماسیوتیکس اختصاصی اجباری  1 - عملی 1فارماسیوتیکس  11111146 5

 ترم پنجم نظری 1نظری،داروشناسی 1و1شیمی آلی اختصاصی اجباری  - 1 1شیمی دارویی 11111141 6

 ترم پنجم 1تربیت بدنی  اختصاصی اجباری  1 - 1تربیت بدنی  11111114 1

 ترم پنجم - اختصاصی اجباری  - 1 اخالق و قوانین داروسازی 11111115 2

 ترم پنجم - عمومی اجباری  - 1 ایران انقالب اسالمی 11111111 1

 ترم پنجم ،کمک های اولیهنظری 1.1فیزیولوژی اختصاصی اجباری   1 ملزومات و تجهیزات پزشکی  11111114 11

 11 1 11  

 

 

 11ورودی –ششم ترم -9011دوم بهمن  نیمسال

 نام درس شماره درس ردیف
اختیاری  تعداد واحد

 اجباری

نوع 

 درس
 پیش نیاز

شماره 

 مجموع عملی نظری ترم

 ترم ششم یا همزمان با آن1داروشناسی  اختصاصی اجباری  - 1 نظری 1داروشناسی  11111111 1

 ترم ششم نظری 1همزمان با داروشناسی  اختصاصی اجباری  1 - عملی 1داروشناسی 11111111 1

 ترم ششم 1فارماسیوتیکس  اختصاصی اجباری  - 1 نظری 1فارماسیوتیکس  11111151 1

 ترم ششم 1فارماسیوتیکس  اختصاصی اجباری  1 - عملی 1فارماسیوتیکس 11111151 4

 ترم ششم ، میکروب شناسی نظریبیولوژی مولکولی و ژنتیک اختصاصی اجباری  - 1 داروئیبیوتکنولوژی  11111141 5

 ترم ششم نظری یا همزمان با آن 1داروشناسی  اختصاصی اجباری  - 1 1دارو درمان بیماریها  11111151 6

 ترم ششم  عمومی اجباری  - 1 تفسیرموضوعی قرآن 11111111 1

 ترم ششم  اختصاصی اجباری  - 1 نظریگیاهان دارویی  11111114 2

 ترم ششم همزمانن با گیاهان دارویی نظری اختصاصی اجباری  1 - گیاهان دارویی عملی 11111115 1

ریاضیات و محاسبات در داروسازی، فارماسیوتیکس  اختصاصی اجباری  - 1 1فیزیکال فارماسی  11111156 11

1 

 

 11 1 11  

 

 

 



 

 دانشکده داروسازی 9019-9011سال تحصیلیواحدهای ارائه شده 

 11ورودی –هفتم ترم -9019مهر اول  نیمسال

 نام درس شماره درس ردیف
اختیاری  تعداد واحد

 اجباری

نوع 

 درس
 پیش نیاز

شماره 

 مجموع عملی نظری ترم

 ترم هفتم نظری 1داروشناسی اختصاصی اجباری  - 1 سم شناسی نظری 11111111 1

 ترم هفتم همزمان با سم شناسی نظری-عملی 1داروشناسی اختصاصی اجباری  1 - سم شناسی عملی 11111114 1

 ترم هفتم نظری 1فارماسیوتیکس اختصاصی اجباری  - 1 نظری 4فارماسیوتیکس  11111161 1

 ترم هفتم ن 4فارماسیوتیکس نظری، همزمان با 1فارماسیوتیکس اختصاصی اجباری  1 - عملی 4فارماسیوتیکس 11111161 4

 ترم هفتم 1فیزیکال فارماسی      1 1فیزیکال فارماسی  11111116 5

 ترم هفتم یا همزمان با آن 1دارو درمان بیماریها  اختصاصی اجباری  - 1 1دارو درمان بیماریها  11111152 6

 ترم هفتم 1بیماریها  دارو درمان اختصاصی اجباری  1 - شهری داروخانه  کارآموزی 11111164 1

 ترم هفتم نظری گیاهان دارویی اختصاصی اجباری  - 1 نظری 1 وگنوزیفارماک 11111141 2

 ترم هفتم نظری 1همزمان با فارماکنوگوزی  اختصاصی اجباری  1 - عملی 1وزی نگوفارماک 11111116 1

هفتمترم  1شیمی دارویی اختصاصی اجباری  - 1 1شیمی دارویی  11111151 11  

  11 6 14 با احتساب کارآموزی)کاراموزی داروخانه شهری(

 

 11ورودی –هشتم ترم -9019دوم بهمن  نیمسال

 نام درس شماره درس ردیف
اختیاری  تعداد واحد

 اجباری
 پیش نیاز نوع درس

شماره 

 مجموع عملی نظری ترم

،کمک نظری 3نظری،داروشناسیسم شناسی  اختصاصی اجباری  - 1 کنترل مسمومیت 11111115 1

 های اولیه

 هشتمترم 

 ترم هشتم نظری 4تا 1فارماسیوتیکس  اختصاصی اجباری  - 1 نظری 5فارماسیوتیکس  11111161 1

نظری،فارماسیوتیکس  4تا 1فارماسیوتیکس  اختصاصی اجباری  1 - عملی 5فارماسیوتیکس  11111111 1

 عملی3و2

 ترم هشتم

 ترم هشتم بیولوژی مولکولی و زنتیک، اختصاصی اجباری  - 1 کشت سلولی 11111121 4

 ترم هشتم 1دارو و درمان بیماریها اختصاصی اجباری  - 1 1دارو درمان بیماریها  11111112 5

6 11111111 
کارآموزی در عرصه داروخانه 

  1شهری
1 

کارآموزی داروخانه شهری،دارو ودرمان  اختصاصی اجباری  -

 همزمان با آنیا  3بیماریها

 ترم هشتم

شیمی تجزیه نظری و عملی،روشهای آنالیز  اختصاصی اجباری  - 1 کنترل فیزیکوشیمیایی نظری 11111161 1

 4تا1،فارماسیوتیکس نظری2و1دستگاهی 
 ترم هشتم

 - کنترل فیزیکوشیمیایی عملی 11111162 2
شیمی تجزیه نظری و عملی،روشهای آنالیز  اختصاصی اجباری  1

،کنترل 4تا1عملی،فارماسیوتیکس 2دستگاهی 

  نظری 2و 1آنالیز  فیزیکوشیمیایی داروها

 ترم هشتم

 ترم هشتم 1شیمی دارویی اختصاصی اجباری  - 1 1شیمی دارویی 11111111 1

      1 - 1پایان نامه  11111165 11

  11 4 16 کارآموزیواحد 1 با احتساب 

 

 



 دانشکده داروسازی 9011- 9019واحدهای ارائه شده سال تحصیلی

 11ورودی –نهم ترم - 9011اول مهر نیمسال

 نام درس شماره درس ردیف
اختیاری  تعداد واحد

 اجباری

نوع 

 درس
 پیش نیاز

شماره 

 مجموع عملی نظری ترم

 ترم نهم 1؛داروشناسی1ریاضیات؛فارماسیوتیکس اختصاصی اجباری  - 1 و فارماکوکینتیک بیوفارماسی 11111111 1

 ترم نهم 1دارودرمان بیماریها اختصاصی اجباری  - 1 4دارودرمان بیماریها  11111111 1

 ترم نهم 4همزمان با دارودرمان بیماریها  اختصاصی اجباری  - 1 داروسازی بیمارستان نظری 11111115 1

 ترم نهم همزمان با داروسازی بیمارستان نظری اختصاصی اجباری  1 - کارآموزی داروسازی بیمارستان 11111116 4

 1داروخانه شهری   کارآموزی در عرصه اختصاصی اجباری  1 - 1 داروخانه شهری کارآموزی در عرصه 11111112 5

 یا همزمان با آن
 ترم نهم

 4تا 1شناسی،فارماسیوتیکس میکروب اختصاصی اجباری  - 1 کنترل میکروبی نظری 11111121 6

 نظری
 ترم نهم

 4تا 1شناسی،فارماسیوتیکس میکروب اختصاصی اجباری  1 - کنترل میکروبی عملی 11111121 1

 نظری
 ترم نهم

 ترم نهم نظری 1فارماکوگنوزی  اختصاصی اجباری  - 1 نظری 1فارماکوگنوزی  11111161 2

 ترم نهم نظری یا همزمان با آن 2فارماکوگنوزی اختصاصی اجباری  1 - عملی 1فارماکوگنوزی  11111111 1

 ترم نهم نظری ، ایمنی شناسی 1فارماسیوتیکس  اختصاصی اجباری   1 یکژورده های بیولوآفر 11111154 11

،دارو نظری 1،داروشناسی1فیزیولوژی  اختصاصی اجباری  - 1 رژیم های درمانی 11111111 

 1درمان بیماریها
 

  11 6 14 واحد کاراموزی 4با احتساب                                     

 

 11ورودی - همدترم  -9011بهمن دوم نیمسال

 نام درس شماره درس ردیف
اختیاری  تعداد واحد

 اجباری

نوع 

 درس
 پیش نیاز

شماره 

 مجموع عملی نظری ترم

 ترم دهم 1پایان نامه  تخصصی اجباری  1 - 1پایان نامه  11111126 1

1 11111115 
ر د مبانی کنترل و تضمین کیفیت

 داروسازی
1 

 اجباری  -
 تخصصی

فیزیکوشیمیایی  ،کنترل5تا1فارماسیوتیکس

 نظری داروها

 ترم دهم

1 
11111111 

11111114 

آمار حیاتی و کار با بسته های 

 آماری
5/1 5/1 

 
 ریاضیات و محاسبات در داروسازی تخصصی اجباری

 ترم دهم

 ترم دهم  عمومی اجباری  - 1 و جمعیت دانش خانواده 1111115 4

 ترم دهم  عمومی اجباری  - 1 و ایران فرهنگ وتمدن اسالم 11111116 5

 ترم دهم نظری 4و3فارماسیوتیکس تخصصی اجباری  - 1 فرآورده های بهداشتی و آرایشی 11111111 6

 ترم دهم یا همزمان با آن اقتصاد در داروسازی تخصصی اجباری  - 1 مدیریت در داروسازی 11111111 1

 ترم دهم ریاضیات و محاسبات در داروسازی تخصصی اجباری  - 1 اقتصاد در داروسازی 11111111 2

 تخصصی اجباری  1 - موزی مقدماتی صنعتآکار 11111111 1
 کروبیمی ،کنترل5تا1فارماسیوتیکس

 نظری داروهاداروها،کنترل فیزیکوشیمیایی 

 ترم دهم

 ترم دهم مسمومیت،سم شناسی ،کنترل3داروشناسی اختیاری اجباری  - 1 اطالع رسانی داروها و سموم 11111111 11

 5/15 5/4 11  

 



 دانشکده داروسازی 9019-9010واحدهای ارائه شده سال تحصیلی

 11ورودی - یازدهمترم  -9019اول مهر نیمسال

 درسنام  شماره درس ردیف
اختیاری  تعداد واحد

 اجباری

نوع 

 درس
 پیش نیاز

شماره 

 مجموع عملی نظری ترم

 1پایان نامه  تخصصی اجباری  4 - 1پایان نامه  11111121 1
 یازدهم

1 11111116 
کارآموزی داروسازی بالینی یا کارآموزی 

یا کار آموزی 1در عرصه داروخانه شهری

 در عرصه صنایع غذایی
- 

 

1 

 
 تخصصی اجباری

کارآموزی داروسازی بیمارستان،کارآموزی در 

،همزمان با کارآموزی 1عرصه داروخانه شهری

 مقدماتی صنعت

 یازدهم

 1 داروسازی و طب سنتی 11111111 1
-  

 تخصصی اجباری

 4تا1نظری،فارماسیوتیکس 1و1فارماکوگنوز ی

نظری،سم شناسی،داروشناسی،کنترل 

 مسمومیت

 یازدهم

 یازدهم  اختیاری اجباری  - 1 درس اختیاری 11111111 4

5 11111111 
و  مواد خوراکی و مکمل های تغذیه ای

 داروئی
1 

-  
 نظری ،شیمی تجزیهنظری بیوشیمی پایه تخصصی اجباری

 یازدهم

 یازدهم - عمومی اجباری   1 ارزشهای دفاع مقدس 11111111 6

 2 6 14  

 


