
 98-99-1      سال تحصیلی 93ورودي 
 

 مکان روز و ساعت تعداد واحد/شماره درس نام درس

 کارورزي داروخانه

 1         گروه 

 __ با هماهنگی گروه داروسازي بالینی 2696001  واحد6

 __ با هماهنگی گروه داروسازي بالینی 2696002  واحد6 کارورزي بالینی

 __ با هماهنگی گروه فارماسیوتیکس 2696000  واحد6 کارورزي صنعت 

   2655434  واحد2 2پایان نامه                     

   2656133  واحد4 3پایان نامه

 ***** *****  ***** دروس اختیاري

 آزمایشگاه 10-14دوشنبه  2694431  واحد1 بیوفارماسی عملی

 --- با هماهنگی گروه داروسازي هسته اي 2726171  واحد2 رادیو فارماسی

 --- با هماهنگی گروه کنترل داروغذا 2755413  واحد2 تداخل دارو و خوراك

تجزیه و کنترل مواد 

 خوراکی

 --- با هماهنگی گروه کنترل داروغذا 2755371  واحد3

 2کالس شماره  10-12دوشنبه  2695177  واحد2 داروسازي بیمارستانی

 2کالس شماره  3-5سه شنبه  2665000  واحد2 طب سنتی و طب مکمل

 --- با هماهنگی گروه فارماکوگنوزي 2665278  واحد2 شیمی گیاهی

 --- با هماهنگی گروه فارماکوگنوزي 2665277  واحد2 کشت سلولی گیاهی

     

 
 واحد با هماهنگی 6دانشجویان از بین دو درس کارورزي بالینی یا کارورزي صنعت هرکدام 

 گروههاي مربوطه یکی را انتخاب نمایند.
دروس اختیاري ارائه شده:    ساعت و مکان ارائه برخی از دروس اختیاري با هماهنگی گروههاي 

 مربوطه تعیین می گردد.
 
 
 
 



 
 

 98-99-1      سال تحصیلی 94ورودي 
 

 مکان روز و ساعت تعداد واحد/شماره درس نام درس

 1کالس شماره  8-10دوشنبه  2695000  واحد2  نظري5فارماسیوتیکس 

 1کالس شماره  8-10چهارشنبه   2695001  واحد1  عملی5فارماسیوتیکس 

 1کالس شماره  10-12چهارشنبه  2755421  واحد2 کنترل مسمومیت

 سالن صفري 10-12دوشنبه  2695254  واحد2 کنترل فیزیکو شیمیایی نظري

 آزمایشگاه 8-12یکشنبه و سه شنبه  2756001  واحد1 کنترل فیزیکو شیمیایی عملی

 1کالس شماره  10-13شنبه  2665001  واحد3 بیوتکنولوژي دارویی

 1کالس شماره  8-10شنبه  2694184  واحد2 کنترل میکربی نظري

 آزمایشگاه 1-5یکشنبه و سه شنبه  2756000  واحد1 کنترل میکربی عملی

 کارورزي داروخانه

 2          گروه 

با هماهنگی گروه  2696001  واحد6

 داروسازي بالینی

---- 

 ----- ---- 2655416  واحد2 1پایان نامه 

 )2کاراموزي داروخانه (شهري 

 

با هماهنگی گروه  2694270  واحد2

 داروسازي بالینی

---- 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 98-99-1     سال تحصیلی 95ورودي 

 
 مکان روز و ساعت تعداد واحد/شماره درس نام درس

 سالن صفري 10-12یکشنبه  2752112  واحد2 سم شناسی نظري  

 آزمایشگاه 1-5یکشنبه و سه شنبه  2752130  واحد2 سم شناسی عملی 

 سالن صفري 10-12شنبه و سه شنبه  2694433  واحد3 بیوفارماسی

 سالن عابدینی 8-10شنبه و سه شنبه  2721003  واحد3 3شیمی داروئی 

 نظري2مفردات 

 )2(فارماکوگنوزي

 1-3دوشنبه  2663170  واحد3

 10-12چهارشنبه 

 سالن نیشابوري

 سالن نیشابوري

 سالن صفري 8-10   یکشنبه و چهارشنبه  2695002 واحد    3 2دارو درمانی 

 سالن عابدینی 8-10دوشنبه  2660001 واحد    2  نظري3فارماکولوژي 

باهماهنگی گروه  داروسازي  2694252واحد      2   شهري1کارآموزي داروخانه 

 بالینی

----- 

    

 
 
 
 

 

 

 

 



 

 98-99-1      سال تحصیلی 96ورودي 

تعداد واحد/شماره  نام درس

 درس

 مکان روز و ساعت

  نظري1مفردات 
 )1( فارماکوگنوزي 

 سالن فخاري 1-3دوشنبه  2662218  واحد2

 سالن نیشابوري 10-12دوشنبه  2651004  واحد2 بیوشیمی بالینی

 1کالس شماره  10-12یکشنبه و سه شنبه  2653372  واحد3 1فارماکولوژي 

 8-10دوشنبه  2663211  واحد2 داروهاي بیولوژیک
 

 سالن فخاري

 سالن فخاري 8-10یکشنبه و چهار شنبه  2723215  واحد3 1شیمی داروئی 

 سالن صفري 8-10سه شنبه  2691002  واحد2 1فیزیکال 

 سالن صفري 1-3یکشنبه و سه شنبه  2694000  واحد3  نظري3فارماسیوتیکس 

 آزمایشگاه 10-15شنبه و چهارشنبه 2693002  واحد1  عملی2فارماسیوتیکس 

 آزمایشگاه 10-15شنبه و چهارشنبه 2694001  واحد1  عملی3فارماسیوتیکس 

 1-3شنبه  2653213  واحد1 فیزیولوژي عملی
 3-5دوشنبه  

 1-5 چهارشنبه

 آزمایشگاه

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

 98-99-1      سال تحصیلی 97ورودي 
 

 نام درس
 

 مکان روز و ساعت تعداد واحد/شماره درس

 سالن صفري 8-10شنبه و دوشنبه  2722294  واحد3 2شیمی آلی نظري 

 2شیمی آلی عملی 

 

 آزمایشگاه 1-5یکشنبه و سه شنبه  2722285  واحد1

 سالن عابدینی 10-12یکشنبه  2693000  واحد2 1فارماسیوتیکس 

 اصول خدمات بهداشتی

 

 1کالس شماره  3-5شنبه  2751000  واحد1

 1-3شنبه  2653276  واحد3 انگل شناسی نظري

 10-12سه شنبه 

 سالن فخاري

 سالن فخاري

 انگل شناسی عملی

 

 آزمایشگاه 8-10یکشنبه  2653258  واحد1

 تاالرسهراب

 سالن فخاري 10-12شنبه ودوشنبه  2653190  واحد4 1فیزیولوژي نظري 

 متون اسالمی

         خواهران دو گروه

  خواهران12-5/1-دوشنبه 1 4444444  واحد2

  خواهران5/1- 3-دوشنبه 2

  برادران3-5دوشنبه 

 سالن صفري

 سالن صفري

 سالن صفري

 گیاهان دارویی نظري
 

 سالن نیشابوري 8-10سه شنبه  2662254  واحد2
 

 گیاهان دارویی عملی
 

 آزمایشگاه 1-5یکشنبه و سه شنبه 2661184  واحد1

 

    براي آقایان21   براي خانمها   و کد  گروه  23و 22درسهاي گروه معارف اسالمی  کد گروه  

 

 

 



 98-99-1      سال تحصیلی 98ورودي 
 

 نام درس
 

 مکان روز و ساعت تعداد واحد/شماره درس

 سالن نیشابوري 8-10شنبه و دوشنبه 2660005  واحد3 شیمی عمومی نظري

 شنبه و دوشنبه  2660007  واحد1 شیمی عمومی عملی
5-1 

 آزمایشگاه

 فارسی
 

 سالن فخاري 5/1-5/4سه شنبه  2651955  واحد3

 1کالس شماره  8-10یکشنبه  2651000  واحد2 فیزیک نظري

 1کالس شماره  8-10سه شنبه  2660002  واحد1 کمکهاي اولیه

 بیولوژي مولکولی
 

 سالن فخاري 10-12یکشنبه  2651001  واحد2

 1کالس شماره  10-12دوشنبه  2660004  واحد2 ریاضیات
 

 1معارف اسالمی 
 

     خواهران3-5یکشنبه  2222222  واحد2
      برادران3-5یکشنبه 

 سالن صفري
 سالن عابدینی

 زبان عمومی ( دو گروه )
 

 مرکز زبان 10-13شنبه و سه شنبه  2651964  واحد3

 2کالس شماره    10- 13شنبه و سه شنبه  2659216  واحد3  (دوگروه)1زبان پیش نیاز 

  (دوگروه)2زبان پیش نیاز  
 

 سالن عابدینی  10-13شنبه و سه شنبه   2659112  واحد3

  1-3شنبه  1919191  واحد1 1مهارتهاي زندگی 
 1-3دو شنبه 

 2کالس شماره 

 آشنایی با مبانی دفاع مقدس
 

 2کالس شماره  8-12چهارشنبه  9999992  واحد2

 

 براي آقایان21براي خانمها  و کد گروه22درسهاي گروه معارف اسالمی  کد گروه  

    ساعت            10 -5/11:      ساعت عمومی و زبان پیش  نیازگروه بندي زبان
13-5/11 

 

 



 

 98-99تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 

 

  ثبت نام و انتخاب واحد: زمان

 12/6/98   لغایت سه شنبه 9/6/98از شنبه 

 23/6/98شروع کالسها: از شنبه 

 زمان حذف و اضافه براي دو درس نظري یا عملی: 

 9/7/98  لغایت سه شنبه 6/7/98از شنبه 

 زمان حذف اضطراري براي یک درس نظري یا عملی: 

 19/9/98  لغایت سه شنبه 16/9/98از شنبه 

 18/10/98پایان کالس ها: چهارشنبه

 زمان برگزاري امتحانات:

 2/11/98لغایت چهارشنبه 21/10/98از شنبه 

 بازه زمانی ثبت موقت و نهایی نمرات:

 23/11/98  لغایت چهارشنبه 23/10/98از دوشنبه 

 



 

                                                توجه        توجه

********************************************* 

********************************************* 

 ثبت نام و انتخاب تاریخ

 98-99واحدنیمسال اول  
 

 12/6/98 لغایت سه شنبه 9/6/98شنبه 
 

************************************************

****************************************** 
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