
دانشکده داروسازي96واحدهاي ارائه شده ورودي 

96ورودي- دومترم - 1396دوم بهمن نیمسال

نام درسشماره درسردیف
اختیاري تعداد واحد

شماره ترمپیش نیازنوع درساجباري-
مجموععملینظري

ترم دومشیمی عمومی نظريپایهاجباري- 2شیمی تجزیه نظري1
ترم دومشیمی عمومی نظري وشیمی عمومی عملیپایهاجباري1- شیمی تجزیه عملی2
ترم دومشیمی عمومی نظريپایهاجباري- 3نظري1شیمی آلی 3
ترم دومشیمی عمومی نظري وشیمی عمومی عملیپایهاجباري1- عملی1شیمی آلی 4
ترم دومبیولوژي مولکولی ژنتیکپایهاجباري- 3میکروب شناسی نظري5
ترم دوممولکولی ژنتیکبیولوژي پایهاجباري1- میکروب شناسی عملی6
ترم دومهمزمان با میکروب شناسیپایهاجباري- 1ویروس شناسی7
ترم دومعمومیاجباري- 12اندیشه اسالمی 8
ترم دومپایهاجباري- 2فیزیک در داروسازي نظري9
ترم دومبیولوژي مولکولی ژنتیکپایھاجباري- 14فیزیولوژي10

17320

96ورودي - اولترم - 1396اول مهر نیمسال

نام درسشماره درسردیف
-اختیاري تعداد واحد

شماره ترمپیش نیازنوع درساجباري
مجموععملینظري

ترم اولپایهاجباري- 3شیمی عمومی نظري1
ترم اولپایهاجباري1- شیمی عمومی عملی2
ترم اولپایهاجباري- 5/0کمکهاي اولیه نظري3
ترم اولپایهاجباري5/0- کمکهاي اولیه عملی4
ترم اولپایهاجباري- 2بیولوژي مولکولی ژنتیک5
ترم اولعمومیاجباري- 3ادبیات6
ترم اولعمومیاجباري- 3زبان عمومی7
ترم اولپایهاجباري- 2ریاضیات8
ترم اولپایهاجباري- 1تشریح نظري9
ترم اولپایهاجباري5/0- تشریح عملی10
ترم اولپایهاجباري- 1بافت نظري11
ترم اولپایهاجباري5/0- بافت عملی12
ترم اولعمومیاجباري- 2ایین زندگانی13

5/175/220



دانشکده داروسازي96واحدهاي ارائه شده ورودي 

96ورودي - سومترم -1397اول مهر نیمسال 

نام درسشماره درسردیف
اختیاري تعداد واحد

شماره ترمپیش نیازنوع درساجباري-
مجموععملینظري

ترم سومنظري1شیمی آلی پایهاجباري- 3نظري2شیمی آلی 1
ترم سومنظري وعملی1شیمی آلی پایهاجباري1- عملی2شیمی آلی 2
ترم سومنظري1شیمی آلی پایهاجباري- 3بیوشیمی پایه نظري3
ترم سومنظري وعملی1شیمی آلی پایهاجباري1- بیوشیمی پایه عملی4
ترم سومبیولوژي مولکولی ژنتیکپایهاجباري- 3انگل شناسی و قارچ شناسی نظري5
ترم سومبیولوژي مولکولی ژنتیکپایهاجباري1- و قارچ شناسی عملیانگل شناسی6
ترم سوم1فیزیولوژي پایهاجباري- 4نظري2فیزیولوژي 7
ترم سوم1فیزیولوژي پایهاجباري1- عملی2فیزیولوژي 8
ترم سومعمومیاجباري- 2تاریخ تحلیلی9
ترم سومپایهاجباري 1بهداشتیاصول و کلیات خدمات 10

16420

96ورودي–چهارم ترم-1397دوم بهمننیمسال

نام درسشماره درسردیف
-اختیاري تعداد واحد

شماره ترمپیش نیازنوع درساجباري
مجموععملینظري

ترم چهارمبیوشیمی پایهاختصاصیاجباري- 2بیوشیمی بالینی1

ترم چهارمشیمی تجزیهاختصاصیاجباري- 13آنالیز دستگاهی2

ترم چهارمزبان عمومیاختصاصیاجباري- 3زبان تخصصی3

چهارمترم 1اندیشه اسالمی عمومیاجباري- 22اندیشه اسالمی4
ترم چهارممیکروب شناسی نظرياختصاصیاجباري- 3ایمنی شناسی نظري5
ترم چهارممیکروب شناسی نظرياختصاصیاجباري1- شناسی عملیایمنی 6
ترم چهارماختصاصیاجباري- 12فارماسیوتیکس 7

ترم چهارمبیوشیمی پایهاختصاصیاجباري- 13داروشناسی8

ترم چهارمعمومیاجباري1- 1تربیت بدنی9

18220



دانشکده داروسازي96واحدهاي ارائه شده ورودي 

96ورودي–پنجمترم-1398اول مهرنیمسال

نام درسشماره درسردیف
-اختیاري تعداد واحد

شماره ترمپیش نیازنوع درساجباري
مجموععملینظري

ترم پنجم1آنالیز دستگاهیاختصاصیاجباري- 2نظري2آنالیز دستگاهی 1
شیمی تجزیه نظري و اختصاصیاجباري1- عملی2آنالیز دستگاهی 2

ترم پنجموعملیعملی،شیمی آلی نظري
ترم پنجم1داروشناسی اختصاصیاجباري- 23داروشناسی 3
ترم پنجم1فارماسیوتیکساختصاصیاجباري- 3نظري2فارماسیوتیکس 4
ترم پنجم1فارماسیوتیکساختصاصیاجباري1- عملی2فارماسیوتیکس 5
2و1شیمی آلیاختصاصیاجباري- 13شیمی دارویی6

نظري،داروشناسی
ترم پنجم

،ایمنی 1فارماسیوتیکساختصاصیاجباري- 2فراورده هاي بیولوژیک7
شناسی

ترم پنجم

ترم پنجماختصاصیاجباري- 2اخالق و قوانین داروسازي8
ترم پنجمعمومیاجباري- 2انقالب اسالمی9

،کمک 1.2فیزیولوژياختصاصیاجباري2ملزومات و تجهیزات پزشکی 10
هاي اولیه

ترم پنجم

19221

96ورودي–ششمترم- 1398دوم بهمن نیمسال

نام درسشماره درسردیف
-اختیاري تعداد واحد

شماره ترمپیش نیازنوع درساجباري
مجموععملینظري

ترم ششم2داروشناسی اختصاصیاجباري- 2نظري3داروشناسی 1
ترم ششمنظري3همزمان با داروشناسی اختصاصیاجباري1- عملی3داروشناسی2
ترم ششم1فارماسیوتیکس اختصاصیاجباري- 3نظري3فارماسیوتیکس 3
ترم ششم1فارماسیوتیکس اختصاصیاجباري1- عملی3فارماسیوتیکس4
ریاضیات ومحاسبات در اختصاصیاجباري- 12فیزیکال فارماسی  5

ترم ششم1فارماسیوتیکس .داروسازي
ترم ششم3داروشناسی اختصاصیاجباري- 13دارو درمان بیماریها 6
ترم ششم1شیمی داروییاختصاصیاجباري- 23شیمی دارویی 7
ترم ششمبیولوژي مولکولی و ژنتیکاختصاصیاجباري- 1کشت سلولی8
ترم ششماختصاصیاجباري- 2گیا هان دارویی نظري9
ترم ششمن با گیاهان دارویی نظرينهمزمااختصاصیاجباري1- گیاهان دارویی عملی10
ترم ششم1تربیت بدنی عمومیاجباري1- 2تربیت بدنی11

16420



دانشکده داروسازي96واحدهاي ارائه شده ورودي 

96ورودي–هشتمترم- 1399دوم بهمن نیمسال

نام درسشماره درسردیف
-اختیاريتعداد واحد

شماره ترمپیش نیازنوع درساجباري
مجموععملینظري

سم شناسی نظري،داروشناسی،کمک اختصاصیاجباري- 2کنترل مسمومیت1
ترم هشتمهاي اولیه

ترم هشتمنظري4تا 1فارماسیوتیکس اختصاصیاجباري- 2نظري5فارماسیوتیکس 2
4تا 1فارماسیوتیکس اختصاصیاجباري1- عملی5فارماسیوتیکس 3

ترم هشتمعملی3و2نظري،فارماسیوتیکس 
بیولوژي مولکولی و اختصاصیاجباري- 3بیوتکنولوژي دارویی4

ترم هشتمزنتیک،میکروب شناسی
ترم هشتم1دارو و درمان بیماریهااختصاصیاجباري- 33دارو درمان بیماریها 5
کارآموزي داروخانه شهري،دارو اختصاصیاجباري- 13داروخانه شهري کارآموزي در عرصه 6

ترم هشتمودرمان بیماریها

شیمی تجزیه نظري و عملی،روشهاي اختصاصیاجباري- 2کنترل فیزیکوشیمیایی نظري7
آنالیز دستگاهی 

،کنترل 4تا1عملی،فارماسیوتیکس 2
فیزیکوشیمیاییر داروها

هشتمترم 

شیمی تجزیه نظري و عملی،روشهاي اختصاصیاجباري1- کنترل فیزیکوشیمیایی عملی8
آنالیز دستگاهی 

،کنترل 4تا1عملی،فارماسیوتیکس 2
فیزیکوشیمیاییر داروها

ترم هشتم

ترم هشتم1شیمی داروییاختصاصیاجباري- 33شیمی دارویی9
10

18220کارآموزيواحد3با احتساب 

96ورودي–هفتمترم-1399اول مهرنیمسال

نام درسشماره درسردیف
-اختیاري تعداد واحد

شماره ترمپیش نیازنوع درساجباري
مجموععملینظري

ترم هفتم3داروشناسیاختصاصیاجباري- 2سم شناسی نظري1
ترم هفتم3داروشناسیاختصاصیاجباري2- سم شناسی عملی2
ترم هفتم1فارماسیوتیکساختصاصیاجباري- 2نظري4فارماسیوتیکس 3
ترم هفتم1فارماسیوتیکساختصاصیاجباري1- عملی4فارماسیوتیکس4
ترم هفتم1فیزیکال فارماسی اختصاصیاجباري- 22فیزیکال فارماسی 5
هفتمترم 1دارو درمان بیماریها اختصاصیاجباري- 23دارو درمان بیماریها 6
ترم هفتم1دارو درمان بیماریها اختصاصیاجباري2- کارآموزي داروخانه  شهري7
ترم هفتمگیاهان داروییاختصاصیاجباري- 2نظري1فارماکنوگوزي 8
ترم هفتمنظري1همزمان با فارماکنوگوزي اختصاصیاجباري1- عملی1فارماکنوگوزي 9
ترم هفتمعمومیاجباري- 2تفسیرموضوعی قرآن10

،داروشناسی،دارو 2فیزیولوژي اختصاصیاجباري- 1رژیم هاي درمانی
ترم هفتمدرمان بیماریها

16420)کاراموزي داروخانه شهري(با احتساب کارآموزي



دانشکده داروسازي96واحدهاي ارائه شده ورودي 

96ورودي–نهمترم-1400اول مهرنیمسال

نام درسشماره درسردیف
-اختیاري تعداد واحد

شماره ترمپیش نیازنوع درساجباري
مجموععملینظري

؛1ریاضیات؛فارماسیوتیکساختصاصیاجباري- 3بیوفارماسی1
ترم نهم1داروشناسی

ترم نهم1دارودرمان بیماریهااختصاصیاجباري- 42بیماریها دارودرمان 2
همزمان با دارودرمان اختصاصیاجباري- 1داروسازي بیمارستان نظري3

ترم نهم4بیماریها 
همزمان با داروسازي اختصاصیاجباري1- کارآموزي داروسازي بیمارستان4

بیمارستان نظري
ترم نهم

ترم نهم1کارآموزي در عرصهاختصاصیاجباري3- 2داروخانه شهريعرصهکارآموزي در 5
میکروب اختصاصیاجباري- 2کنترل میکروبی نظري6

4تا 1شناسی،فارماسیوتیکس 
نظري

ترم نهم

میکروب اختصاصیاجباري1- کنترل میکروبی عملی7
4تا 1شناسی،فارماسیوتیکس 

نظري
ترم نهم

ترم نهم1فارماکوگنوزي اختصاصیاجباري- 3نظري2فارماکوگنوزي 8
ترم نهم1فارماکوگنوزي اختصاصیاجباري1- عملی2فارماکوگنوزي 9
ترم نهم2- 1پایان نامه 10

11819واحد کاراموزي4با احتساب 

96ورودي- همدترم - 1400بهمندومنیمسال

نام درسشماره درسردیف
-اختیاري تعداد واحد

شماره ترمپیش نیازنوع درساجباري
مجموععملینظري

ترم دهم 1پایان نامه تخصصیاجباري2- 2پایان نامه 1

،کنترل 5تا1فارماسیوتیکستخصصیاجباري- 2مبانی کنترل و تضمین کیفیت2
فیزیکوشیمیایی داروها

ترم دهم 

ریاضیات و محاسبات در تخصصیاجباري5/15/0آمار حیاتی و کار با بسته هاي آماري3
داروسازي

ترم دهم 

ترم دهم عمومیاجباري- 2دانش خانواده4
ترم دهم عمومیاجباري- 2فرهنگ وتمدن اسالم5
ترم دهم نظري4و3فارماسیوتیکستخصصیاجباري- 2آرایشیفرآورده هاي بهداشتی و 6
ترم دهم همزمان با اقتصاد در داروسازيتخصصیاجباري- 2مدیریت در داروسازي7

ریاضیات و محاسبات در تخصصیاجباري- 2اقتصاد در داروسازي8
داروسازي

ترم دهم 

- کاراموزي مقدماتی صنعت9
اجباري2

تخصصی
،کنترل 5تا1فارماسیوتیکس

میکروبی داروها،کنترل 
فیزیکوشیمیایی داروها

ترم دهم 

،کنترل 3داروشناسیاختیارياجباري- 2اطالع رسانی داروها و سموم10
مسمومیت،سم شناسی

ترم دهم 

5/175/220



دانشکده داروسازي96واحدهاي ارائه شده ورودي 

96ورودي-یازدهم ترم - 1401اول مهر نیمسال

نام درسشماره درسردیف
-اختیاري تعداد واحد

شماره ترمپیش نیازنوع درساجباري
مجموععملینظري

ترم یازدهم 1پایان نامه تخصصیاجباري4- 3پایان نامه 1

کارآموزي داروسازي بالینی یا کارآموزي 2
2- 3در عرصه داروخانه شهري

تخصصیاجباري
بیمارستان،کارآموزي در کارآموزي داروسازي 

،همزمان با کارآموزي 2عرصه داروخانه شهري
مقدماتی صنعت

ترم یازدهم 

4تا1نظري،فارماسیوتیکس2و1فارماکوگنوز يتخصصیاجباري- 2داروسازي و طب سنتی3
نظري،سم شناسی،داروشناسی،کنترل 

مسمومیت

ترم یازدهم 

ترم یازدهم 3داروشناسیاختیاریاجباري- 2داروشناسی بالینی4

بیوشیمی پایه،شیمی تخصصیاجباري- 2مواد خوراکی و مکمل هاي تغذیه اي5
تجزیه

ترم یازدهم 

6
4812واحد کارآموزي 4با احتساب 


