برنامه هفتگی دانشجویان داروسازی
نیمسال اول سال تحصیلی 37-38

ترم پائیز -ورودی 39

8/03-03/03

03/03-01/03

روز
شنبه

41/93-41

ساعت

01-01

-48
41

تعداد واحد

نام و کد درس

کارآموزی در عرصه

19447333

داروخانه شهری

شیمی داروئی1

کارآموزی در عرصه

19447313

داروخانه شهری

فارماسیوتیکس3

کارآموزی در عرصه

کارآموزی در عرصه

کارآموزی در عرصه

19447371

داروخانه شهری

داروخانه شهری

داروخانه شهری

فیزیکال فارماسی 1

آز -فارماسیوتیکس3

آز -فارماسیوتیکس3

آز-کنترل میکروبی

آز-کنترل میکروبی

فارماکوگنوزی 1
عملی

فارماکوگنوزی  1عملی

نظری

عملی

9

کالس

نام استاد
دکتر الهیاری

یکشنبه-

دکترجعفری

37/43/19

دکتر فرجی

8/93-43/93

دکتر فتحی

یکشنبه

کنترل میکروبی
داروها

شیمی داروئی 1

4

1

دکتر برقی
دکتر
جهانگیری

دوشنبه

سه شنبه

فارماسیوتیکس 3

چهارشنبه

شیمی داروئی 1

فیزیکال فارماسی1

دکتر فتحی
دکتر برقی
دکتر جهانگیری

1

19447384
19447381

1

4

دکتر یاری پور
دکتر قادری

1

دکتر سرداری
دکترمحمودزاده

کنترل میکروبی داروها

کارآموزی در عرصه

19447314

داروخانه شهری

فارماکوگنوزی1

دکتر شیوا

19447381
کارآموزی در عرصه

پنج شنبه

داروخانه شهری

شروع آموزش 37/31/11 :
حذف واضافه :

1

37/37/3

لغایت37/44/43 :
لغایت37/37/43 :

حذف اضطراری37/33/48 :
شروع و پایان امتحانات 37/43/11 :

لغایت37/44/31 :

دکتر حتم خانی
دکتر قلیچ
خانی

19447313

1

پایان نامه 4

7

زمان ومکان امتحان

چهارشنبه-
37/43/11
43/93-41/93

یکشنبه79/03/03-
8/03-03/03
چهارشنبه37/44/39-
8/93-43/93

-

چهارشنبه-
37/44/43
43/93-41/93
-

01
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برنامه هفتگی دانشجویان داروسازی
نیمسال اول سال تحصیلی 37-38

ترم پائیز -ورودی 31
8/93-43/93

43/93-41/93

روز
شنبه

کارآموزی مقدماتی
شهری

یکشنبه

سم شناسی

دوشنبه

فارماسیوتیکس9

سه شنبه

داروخانه

چهارشنبه

فیزیکال فارماسی1

پنج شنبه

فارماکوگنوزی  1عملی

41/93-41

ساعت

فارماسیوتیکس9

دارو درمان بیماریها
1

تعداد واحد

41-41

داروخانه

41-48

نام و کد درس

19447333
شیمی داروئی 1

عملی

نظری

9

حذف واضافه :

37/37/3

دکتر جعفری

37/43/19

دکتر فرجی

8/93-43/93

19447379

شیمی داروئی 1

19447371

1

1

دکتر ملکی نژاد

سم شناسی

آز -فارماسیوتیکس9
آز -سم شناسی

دارو درمان بیماریها
1

آز-
فارماسیوتیکس9

19447371
فیزیکال فارماسی1

دکتر فتحی

1

آز-سم شناسی
19447334
شیمی داروئی1

19447331

داروخانه

فارماکوگنوزی1

دارو درمان بیماریها 1

عملی

فارماکوگنوزی 1

فارماکوگنوزی1

19447314

عملی

عملی

فارماکوگنوزی 1

لغایت37/44/43 :
لغایت37/37/43 :
لغایت37/44/31 :

37/43/11
43/93-41/93

4

9

فارماسیوتیکس9

حذف اضطراری37/33/48 :
شروع و پایان امتحانات 37/43/11 :

دکتر الهیاری

یکشنبه-

چهارشنبه-

19447338

شروع آموزش 37/31/11 :

کالس

نام استاد

زمان ومکان امتحان

9

1

19447311

یکشنبه-

دکتر برقی

37/43/93

دکترجهانگیری

8/93-43/93

دکتر فتحی
دکتر برقی

چهارشنبه-
37/44/39
43/93-41/93

دکتر شیوا

دوشنبه-

دکتر حتم خانی

37/44/38

دکتر قلیچ خانی

8/93-43/93

دکتر سرداری
دکترمحمودزاده

-

دکتر شیوا

1

کارآموزی مقدماتی

دکتر حتم خانی
دکتر قلیچ خانی

شهری

7

49
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-

دانشجویانشیی
برنامه هفتگی Hcjavdp-
داروسازی
ترم پائیز -ورودی 33
43/93-41/93

روز

41/93-41

ساعت

8/93-43/93

نیمسال اول سال تحصیلی 37-38
تعداد واحد

41-41

41-48

نام و کد درس

فرآورده های

تفسیر موضوعی

19447349

بیولوژیک

قرآن

تفسیر موضوعی قرآن

آز -فارماسیوتیکس1

شنبه

فارماکولوژی1

یکشنبه

آنالیز دستگاهی 1

آز-فارماسیوتیکس 1

دوشنبه

فارماسیوتیکس1

آز -آنالیز دستگاهی

شیمی داروئی 4

فارماکولوژی 1

فارماسیوتیکس 1

19447333

نظری

عملی

1

کالس

نام استاد

دکتر علی پور
دکتر شریفی

9

دکتر ثریا

فارماکولوژی1

دکتر قاسم نژاد

19447333

دکتر قاسم زاده

اخالق و قوانین در
داروسازی

دکتر شیوا

1

دکتر حتم خانی
دکتر قلیچ

زمان ومکان امتحان

شنبه37/43/43-
43/93-41/93
شنبه37/43/11-
8/93-43/93

دوشنبه37/43/11-
8/93-43/93

خانی

سه شنبه
چهارشنبه

ملزومات و تجهیزات
پزشکی
آز -آنالیز دستگاهی 1

شیمی داروئی 4

19447331
فراورده های بیولوژیک

اخالق و قوانین در

19447317

داروسازی

شیمی داروئی 4

1
9

پنج شنبه

19447311

4

فارماسیوتیکس1

شروع آموزش 37/31/11 :
حذف واضافه :

37/37/3

لغایت37/44/43 :
لغایت37/37/43 :

حذف اضطراری37/33/48 :
شروع و پایان امتحانات 37/43/11 :

لغایت37/44/31 :

19447448
19447443

1

آنالیز دستگاهی1
19447431
ملزومات وتجهیزات
پزشکی
جمع واحد

1

دکتر مرادپور

8/93-43/93

دکتر الهیاری

19447313

9

دکتر قاسمیان

چهارشنبه37/43/11-

4

شنبه37/43/13-
43/93-41/93

دکتر برقی

سه شنبه37/44/31-

دکتر فتحی

8/93-43/93

دکتر وردست

شنبه37/44/31-

دکتر الهیاری

43/93-41/93

دکتر شیوا
دکتر حتم خانی

دوشنبه37/44/38-

دکتر قلیچ

43/93-41/93

خانی

 14واحد
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Hcjavdpشییداروسازی
برنامه هفتگی دانشجویان
نیمسال اول سال تحصیلی 37-38

ترم پائیز -ورودی 31
8/93-43/93

43/93-41/93

روز
شنبه

ایمنی شناسی

یکشنبه

فیزیولوژی 1

دوشنبه

اصول خدمات
بهداشتی

41/93-41

ساعت

تعداد واحد

41-41

41-48

نام و کد درس

تاریخ تحلیلی

19447341

اسالم

تاریخ تحلیلی اسالم

آز -شیمی آلی1

شیمی آلی 1

آز -فیزیولوژی1
آز -شیمی آلی1

بیوشیمی پایه

آز -فیزیولوژی1

عملی

نظری

1

دکتر محمدی

19447313
19447393

4

9

سه شنبه

فیزیولوژی 1

19447343
19447341

4

9

شیمی آلی1

چهارشنبه

ایمنی شناسی

19447314
فیزیولوژی1

آز -ایمنی شناسی

آز -ایمنی شناسی

آز-بیوشیمی پایه

آز-بیوشیمی پایه

دکتر محمدزاده

ایمنی شناسی
دکتر کوهکن
دکتر الهیاری

4

1

شروع آموزش 37/31/11 :
حذف واضافه :

37/37/3

لغایت37/37/43 :

حذف اضطراری37/33/48 :
شروع و پایان امتحانات 37/43/11 :

سه شنبه-
37/43/13
43/93-41/93

دکتر چوداری

سه شنبه-

4

دکتر باطنی

37/44/31
43/93-41/93

4

9

1

41
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لغایت37/44/31 :

43/93-41/93

دکتر خلج

بیوشیمی پایه
لغایت37/44/43 :

شنبه37/43/11-

8/93-43/93

19447347

پنج شنبه

49-43

دکترمیالنی

بهداشتی
19447348

دوشنبه37/43/47-

شنبه37/43/13-

19447394
اصول خدمات

امتحان

دکتر صبوری

19447313

شیمی آلی1

کالس

نام استاد

زمان ومکان

دکتر خردمند

شنبه37/44/31-
43/93-41/93

برنامه هفتگی دانشجویان داروسازی
ترم پائیز-ورودی 37
8/93-43/93

43/93-41/93

روز
شنبه

شیمی عمومی

آز -شیمی عمومی

یکشنبه

بافت شناسی

زبان عمومی

دوشنبه

بیولوژی مولکولی و
ژنتیک

سه شنبه

شیمی عمومی

چهارشنبه

تشریح

41/93-41

ساعت

41-41

ادبیات
آز-بافت شناسی
آز-تشریح
آز -کمکهای اولیه

کمکهای اولیه

آیین زندگانی

نام و کد درس
19447333
آیین زندگانی
19447334

آز-تشریح

آز -شیمی عمومی

لغایت37/44/43 :
لغایت37/37/43 :

حذف اضطراری37/33/48 :
شروع و پایان امتحانات 37/43/11 :

لغایت37/44/31 :

9

4

شیمی عمومی
19447383
ریاضیات
19447338

19447331
کمکهای اولیه
زبان عمومی

37/37/3

1

1
4

19447333
ادبیات

3 /3

کالس

نام استاد

دکتر یوسفی

19447333

19447331

شروع آموزش 37/31/11 :

نظری

عملی

3/3
3/3

دکتر وردست

دکتر فرجاه

43/93-41/93

دکتر شمس

9

دکتر پیروی

بافت شناسی

19447331
بیولوژی مولکولی و ژنتیک

8/93-43/93

دکتر عابد پور

دکتر امینی

1

چهارشنبه37/43/11-

شنبه37/43/13-

19447333
19447343

8/93-43/93

8/93-43/93

9

4

چهارشنبه37/43/43-

دکتر کوهکن

دکتر فرهادی

3/3

زمان ومکان امتحان

یکشنبه37/43/19-

دکتر صیادی

تشریح

پنج شنبه

حذف واضافه :

تعداد واحد

19447337

آز-بافت شناسی

ریاضیات

41-48

نیمسال اول سال تحصیلی 37-38

دوشنبه37/44/34-
8/93-43/93
چهارشنبه37/44/39-
43/93-41/93
شنبه37/44/31-
8/93-43/93
دوشنبه37/44/38-
43/93-41/93

دکتر قاسمیان

چهارشنبه37/44/43-

دکتر مرادپور

43/93-41/93
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