برنامه کالسهای درس ترم  1داروسازی ورودی 1401
ایام هفته

8 - 10

10 - 12

شنبه

بافت شناسی نظری -دکتر
نامجو-کالس 1

تشریح عملی گروه  – A,Bدکتر
کالرستاقی -آزمایشگاه پزشکی

تشریح نظری -دکتر
کالرستاقی – کالس1

یکشنبه

شیمی عمومی نظری -دکتر
سپهری -کالس2

انقالب اسالمی -آقای رعنایی -کالس5

بیولوژی مولکولی و ژنتیک-
دکتر حاجی قهرمانی-
کالس2

دو شنبه

اصول خدمات بهداشتی -دکتر
سلیمی -کالس4

بافت شناسی عملی -دکتر نامجو-
آزمایشگاه پزشکی

زبان پیش دانشگاهی -دکتر
سیاهپوش -کالس1

سه شنبه

بیولوژی مولکولی و ژنتیک -دکتر
سلیمی -کالس4

ریاضیات – دکتر مقیمی – کالس5
پردیس

چهارشنبه

شیمی عمومی عملی -دکتر
سپهری

ساعت فرهنگی

پنج شنبه

شیمی عمومی عملی -دکتر
سپهری

-1
-2
-3
-4
-5

زبان انگلیسی پیش دانشگاهی
زبان انگلیسی عمومی
انقالب اسالمی
ادبیات فارسی
شیمی عمومی نظری – عملی

2واحد
3
2
3
3و 1

12 - 13

13- 15

 -7تشریح نظری  -عملی
 -8بافت شناسی نظری – عملی
 -9بیولوژی مولکولی و ژنتیک
 -10ریاضیات و محاسبات در داروسازی
 -11اصول خدمات بهداشتی

15 - 17

17 -19

ادبیات فارسی -دکتر نظری بقا -کالس1

زبان انگلیسی عمومی -دکتر سیاهپوش -کالس1

شیمی عمومی نظری -دکتر
سپهری -کالس2

 1/5واحد
1/5
2
2
1
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ایام هفته

8 - 10

10 - 12

شنبه

بیوشیمی پایه نظری -دکتر
مأذنی -کالس3

بیوشیمی پایه عملی -دکتر مأذنی-
آزمایشگاه پزشکی

یکشنبه

فارماسیوتیکس-1
دکترابراهیمی -دکتر رضایی-
دکتر اخمدیان -دکتر اللهیاری-
کالس4

فیزیولوژی 2نظری -دکتر عابدی-
دکتر سعادتی -کالس3

دو شنبه

بیوشیمی پایه نظری -دکتر علی
پناه -کالس1

بیوتکنولوژی دارویی -دکتر حاجی
قهرمانی -کالس1

سه شنبه

شیمی آلی 2نظری -دکتر رزاقی
اصل -کالس2

فیزیولوژی -2دکتر محمدامانی -دکتر
میالن -کالس3

چهارشنبه

بیوتکنولوژی دارویی -دکتر
حاجی قهرمانی -کالس1

ساعت فرهنگی

12 - 13

15 - 17

13- 15

تفسیر موضوعی قرآن -حاج آقا
حسین زاده -کالس2

فیزیولوژی 2عملی -دکتر
بنایی -آزمایشگاه پزشکی

شیمی آلی 2عملی -دکتر رزاقی

 -1تفسیر موضوعی قرآن
 -2بیوتکنولوژی داروئی

3

 -3فارماسیوتیکس  1نظری

2

 -4شیمی آلی  2نظری – عملی

3و1

شیمی آلی 2نظری -دکتر رزاقی
اصل -کالس4

بیوشیمی پایه عملی -دکتر علی پناه -آزمایشگاه پزشکی

شیمی آلی 2عملی -دکتر رزاقی

پنج شنبه

2واحد

17 -19

 - 5فیزیولوژی  2نظری  -عملی
 - 6بیوشیمی پایه نظری – عملی

 4و  1واحد
3و1
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13- 15

15 - 17

17 -19

12 - 13

ایام هفته

8 - 10

10 - 12

داروشناسی – 2دکتر امیرشاهرخی-
کالس3

داروشناسی – 2دکتر
امیرشاهرخی -کالس3

آنالیز دستگاهی -دکتر جوهری-
کالس4

شنبه

داروشناسی -2دکتر بهلولی-
کالس2

فارماسیوتیکس 2نظری -دکتر
رضایی -دکتر احمدیان -کالس2

یکشنبه

فارماکوگنوزی 1نظری -دکتر میران-
دکترپارسا -کالس 1

اخالق اسالمی -حاج آقا اسدی-
کالس2

دو شنبه

آنالیز دستگاهی  1نظری-
دکترامانی -دکتر سپهری -کالس5
پردیس

زبان تخصصی -دکتر سلیمی – دکتر
میران -کالس4

سه شنبه

فارماسیوتیکس 2نظری -دکتر
ابراهیمی -دکتر اللهیاری -کالس3

ملزومات و تجهیزات پزشکی-
دکتر حبیبی -کالس2

فارماکوگنوزی 1عملی -دکتر میران گروه A

چهارشنبه

داروشناسی -2دکتر بهلولی-
کالس2

ساعت فرهنگی

فارماکوگنوزی 1عملی -دکتر میران گروهB

ملزومات و تجهیزات پزشکی 0دکتر
اجری -کالس2
فارماسیوتیکس  2عملی – دکتر ابراهیمی – دکتر احمدیان

پنج شنبه

 -1اخالق اسالمی

 2واحد

 -2فارماکوگنوزی 1نظری  -عملی  2و 1

 -5روشهای آنالیز دستگاهی 1
 - 6فارماسیوتیکس 2نظری و عملی

 -3زبان اگلیسی تخصصی

3

 -4داروشناسی 2

3

 - 7ملزومات و تجهیزات پزشکی

 3واحد
3و1
2

زبان تخصصی -دکتر ابراهیمی –
دکتر رزاقی اصل -کالس4

برنامه کالسهای درس ترم  7داروسازی ورودی 98
ایام هفته

8 - 10

10 - 12

شنبه

فارماکوگنوزی 2نظری -دکتر
میران -کالس4

آنالیز دستگاهی 2نظری -دکتر رزاقی اصل-
دکتر سپهری -دکتر میران -کالس3

یکشنبه

روشهای آنالیز دستگاهی  2عملی -
دکترامانی -جلسات آخر دکتر پارسا

فارماسیوتیکس  4نظری -دکتر رضایی-
دکتر اللهیاری -کالس4

دو شنبه

فیزیکال فارماسی -2دکتر رضایی-
دکتر ابراهیمی – کالس2

فارماکوگنوزی 2نظری -دکتر پارسا-
کالس2

سه شنبه

دارودرمان بیماریها -2دکتر
پوررشید -کالس1

شیمی دارویی -2دکتر رزاقی اصل-
دکتر سپهری -دکتر جوهری -کالس4

چهارشنبه

فارماسیوتیکس  4عملی -دکتر رضایی-
دکتر اللهیاری

ساعت فرهنگی

13- 15

12 - 13

17 -19

15 - 17

کارآموزی داروخانه شهری-دکتر پوررشید -دکتر میکائیلی -دکتر
اللهیاری -دکتر پارسا

فارماکوگنوزی 2عملی گروه  –Aدکتر پارسا

دارودرمان بیماریها -2دکتر
میکائیلی -کالس1

روشهای آنالیز دستگاهی عملی
– دکتر میران

کارآموزی داروخانه شهری-دکتر پوررشید -دکتر میکائیلی -دکتر
اللهیاری -دکتر پارسا
فارماسیوتیکس  4عملی -دکتر
رضایی -دکتر اللهیاری

فارماکوگنوزی 2عملی گروه  –Bدکتر پارسا

پنج شنبه

 -1فیزیکال فارماسی 2

 2واحد

 -5فارماسیوتیکس  4نظری – عملی

 -2فارماکوگنوزی 2نظری و عملی

3و1

 -6شیمی دارویی2

 -3کارآموزی داروخانه شهری
 -4دارودرمان بیماریها2

2
3

 2و  1واحد
3

 -7روشهای آنالیز دستگاهی  2نظری  -عملی

2و1

شیمی دارویی -2دکتر رزاقی
اصل -دکتر سپهری -دکتر
جوهری -کالس

برنامه کالسهای درس ترم  9داروسازی ورودی 97
ایام هفته

8 - 10

10 - 12

شنبه

کنترل میکروبی داروها عملی-
دکتر اللهیاری -دکتر احمدیان

بیوفارماسی و فارماکوکینتیک -دکتر
اللهیاری -کالس5

یکشنبه

کشت سلولی -دکتر سلیمی –
کالس3

کنترل میکروبی داروها -دکتر
اللهیاری -دکتر احمدیان – کالس1

دو شنبه

کنترل فیزیکوشیمیایی عملی-
دکتر امانی -دکتر سپهری

کنترل مسمومیت -دکتر مصطفی لو-
کالس 5پردیس

سه شنبه

داروسازی بیمارستانی نظری -دکتر
پوررشید -دکتر میکائیلی -دکتر
یاری -کالس 5پردیس

بیوفارماسی و فارماکوکینتیک -دکتر
ابراهیمی – دکتر احمدیان -کالس1

چهارشنبه

کنترل فیزیکوشیمیایی داروها
نظری -دکتر ابراهیمی -دکتر
رضایی -دکتر سپهری -دکتر
اللهیاری -دکتر امانی -کالس4

ساعت فرهنگی

پنج شنبه

دارودرمان بیماریها -4دکتر
پوررشید -دکتر میکائیلی -دکتر
یاری -کالس1

رژیمهای درمانی -دکتر پوررشید-
دکتر میکائیلی -دکتر کربالیی-
کالس1

-1
-2
-3
-4
-5

دارودرمان بیماریها 4
بیوفارماسی و فارماکوکینتیک
کارآموزی در عرصه داروخانه شهری2
رژیمهای درمانی
کنترل فیزیکوشیمیایی داروها نظری -عملی

12 - 13

13- 15

17 -19

15 - 17

کارآموزی در عرصه داروخانه شهری

 2واحد
3
3
1
2و1

 -6کنترل میکروبی داروها نظری – عملی
 - 7کنترل مسمومیت
 -8کارآموزی داروسازی بیمارستانی
 -9داروسازی بیمارستانی نظری
 -10کشت سلولی

2و  1واحد
2
1
1
1
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ایام هفته

10 - 12

8 - 10

12 - 13

13- 15

15 - 17

فرهنگ و تمدن اسالم و ایران -حاج
آقا بهراد اسدی -کالس4

شنبه

یکشنبه
کارآموزی داروسازی بالینی
اطالع رسانی داروها و سموم -دکتر
پوررشید -دکتر میکائیلی -کالس3

دو شنبه

سه شنبه

چهارشنبه

کارآموزی داروسازی بالینی

پنج شنبه

ساعت فرهنگی

کارآموزی داروسازی بالینی

 -1اطالع رسانی داروها و سموم

 2واحد

 -2کارآموزی داروسازی بالینی

2

 -3کارآموزی در عرصه صنایع دارویی

2

 -4فرهنگ و تمدن اسالم و ایران

2

 -5پایان نامه 2

2

 -6پایان نامه 3

4



یکی از دروس ردیف  2و  3باید انتخاب شود

کارآموزی داروسازی بالینی
جلسات – CPCکالس3

17 -19



برنامه کالسی اساتید پروازی متعاقباً اعالم خواهد شد

