
-1911-1ساااتح يليااا          49ورودي 
1944 

 مكتن روز و ستعت يعداد واحد/شمتره درس نتم درس

 __ بت همتهنگ  گروه فترمتس وي كس 0606222 واحد 6 صنعت درعرصه كترورزي 

 ستلن عتبدین  1-3چهترشنبه  0055222 واحد 1 كشت س ول 

 ستلن عتبدین  12-13چهترشنبه  0051221 واحد 3 ورژیم درمتن  مواد خوراك 

  و ایران فرهنگ و يمدن اسالم

 دو گروه        

 ستلن عتبدین  خواهران 8-12چهترشنبه  0000000 واحد 0

 ستلن ن شتبوري برادران

 ستلن عتبدین  3-5چهترشنبه  0665222 واحد 0 طب سنت  و طب مكمل

 ستلن فختري 8-12سه شنبه  0603012 واحد 0 مدیریت در داروستزي

 ستلن فختري 12-10سه شنبه  0053222 واحد0 آمترزیست  نظري 

 ستلن فختري 12-10سه شنبه  0053221 واحد1 آمترزیست  عم   

 فاااراورده هاااتي آرایشااا  

 بهداشت 

 ستلن فختري 1-3سه شنبه  0605331 واحد 0

 -- بت همتهنگ  گروه فترمتس وي كس 0606111 واحد 0 1كتراموزي صنعت 

 -- -- 0655232 واحد 0 0پتیتن نتمه 

 -- -- 0656133 واحد 2 3پتیتن نتمه

 ***** *****  ***** دروس اخت تري

 آزمتیشگته 12-12دوشنبه  0602231 واحد 1 ب وفترمتس  عم  

 2كالس شمتره  12-10دوشنبه  0605100 واحد 0 داروستزي ب مترستتن 

 --- بت همتهنگ  گروه داروستزي هسته اي 0006101 واحد 0 رادیو فترمتس 

 --- بت همتهنگ  گروه كنترح داروغذا 0055213 واحد 0 يداخل دارو و خوراک

 --- بت همتهنگ  گروه كنترح داروغذا 0055301 واحد 3 يجزیه و كنترح مواد خوراك 

 --- بت همتهنگ  گروه فترمتكوگنوزي 0665008 واحد 0 ش م  گ ته 

 --- بت همتهنگ  گروه فترمتكوگنوزي 0665000 واحد 0 س ول  گ ته كشت 

 

برای کلیه دانشجویان  999واحد درس طب سنتی و طب مکمل از نیمسال  2گذراندن    ***

تیاری گذرانده خالزامی می باشد. دانشجویانی که این واحد را به عنوان واحد ا شاغل به تحصیل

 ***   ندارند.نیازی به اخذ مجدد واحد ، اند 

 
 



 

-1911-1ساااتح يليااا          49رودي و
1944 

 

 مكتن روز و ستعت يعداد واحد/شمتره درس نتم درس

 1كالس شمتره  8-12شنبه دو 0605222 واحد 0 نظري 5فترمتس وي كس 

 1كالس شمتره   8-12 چهترشنبه  0605221 واحد 1 عم   5فترمتس وي كس 

 1كالس شمتره  12-10 شنبهچهتر 0055201 واحد 0 كنترح مسموم ت

 عتبدین ستلن  12-10شنبه دو 0605052 واحد 0 كنترح ف زیكو ش م تی  نظري

 آزمتیشگته 8-10شنبه سه شنبه و یك 0056221 واحد 1 كنترح ف زیكو ش م تی  عم  

 1كالس شمتره  12-13شنبه  0665221 واحد 3 ب ويكنولوژي داروی 

 1كالس شمتره  8-12شنبه  0602182 واحد 0 كنترح م كرب  نظري

 آزمتیشگته 1-5یكشنبه و سه شنبه  0056222 واحد 1 م كرب  عم  كنترح 

 داروختنهدرعرصه كترورزي 

           

بت همتهنگ  گروه  0606221 واحد 6

 داروستزي بتل ن 

---- 

  0  شهريداروختنه   كتراموزي

           

بت همتهنگ  گروه  0602002 واحد 0

 داروستزي بتل ن 

---- 

 ----- ---- 0655216 واحد 0 1پتیتن نتمه 

 

 

 

 

 

 



 

 

-1911-1ساااتح يليااا                           49ورودي 
1944 

 

 

 مكتن روز و ستعت يعداد واحد/شمتره درس نتم درس

 ستلن صفري 12-10یكشنبه و دوشنبه  0005115 واحد 3 نظري   1روشهتي دستگته  

 ستلن صفري 12-10چهترشنبه  0005218 واحد 0 نظري   0روشهتي دستگته  

 آزمتیشگته 1-5یكشنبه و سه شنبه   0005236 واحد 1 روشهتي دستگته  عم    

 ستلن صفري 12-10شنبه و سه شنبه  0602233 واحد 3 ب وفترمتس 

 عتبدین ستلن  8-12شنبه و سه شنبه  0001223 واحد 3 3ش م  داروئ  

 صفريستلن  8-12یكشنبه و چهترشنبه     0605220واحد     3 0دارو درمتن  

 ستلن عتبدین  8-12دوشنبه  0662221واحد     0 نظري 3فترمتكولوژي 

 آزمتیشگته 1-5یكشنبه و سه شنبه   0652033واحد     1 فترمتكولوژي عم  

گروه  داروستزي  بتهمتهنگ  0602050      واحد0   1 شهري  كترآموزي داروختنه

 بتل ن 

----- 

 

 

                  

 

 

 

 



 

 

-9011-9ساااتح يليااا          99ورودي 

9999 

يعداد واحد/شمتره  نتم درس

 درس

 مكتن روز و ستعت

    نظري 1مفردات 

 (1) فترمتكوگنوزي       

0 
 واحد

 ستلن فختري 1-3دوشنبه  0660018

 0 ب وش م  بتل ن 

 واحد

 ن شتبوريستلن  12-10دوشنبه  0651222

 3 1فترمتكولوژي 

 واحد

 1كالس شمتره  12-10یكشنبه و سه شنبه  0653300

 0   داروهتي ب ولوژیک
 واحد

 8-12دوشنبه  0663011

 

 ن شتبوريستلن 

 3 1ش م  داروئ  

 واحد

 فختريستلن  8-12یكشنبه و چهتر شنبه  0003015

 0 1ف زیكتح 

 واحد

 صفريستلن  8-12شنبه  سه 0601220

 3 نظري 3فترمتس وي كس 
 واحد

 ستلن صفري 1-3یكشنبه و سه شنبه  0602222

 1 عم   0فترمتس وي كس 
 واحد

 آزمتیشگته 12-15 شنبه و چهترشنبه 0603220

 1 عم   3فترمتس وي كس 
 واحد

 آزمتیشگته 12-15 شنبه و چهترشنبه 0602221

 1 ف زیولوژي عم  

 واحد

 1-3شنبه  0653013

 3-5 دوشنبه 

 1-5 چهترشنبه 

 آزمتیشگته

 

           
  
 

 

 

 

#signature# 



 
 

 

 

-1911-1ساااتح يليااا          49ورودي 
1944 

 

 نتم درس

 

 مكتن روز و ستعت يعداد واحد/شمتره درس

 فختريستلن  8-12شنبه و دوشنبه  0000002 واحد 3 0ش م  آل  نظري 

 0ش م  آل  عم   

 

 آزمتیشگته 1-5سه شنبه یكشنبه و  0000085 واحد 1

 ن شتبوريستلن  12-10شنبه یك 0603222 واحد 0 1فترمتس وي كس 

 اصوح خدمتت بهداشت 

 

 1كالس شمتره  3-5  شنبه 0051222 واحد 1

 1-3شنبه  0653006 واحد 3 انگل شنتس  نظري

 12-10شنبه سه 

 ستلن فختري

 ستلن فختري

 انگل شنتس  عم  

 

 آزمایشگاه 8-12شنبه یك 0653058 واحد 1

 تاالرسهراب

 ستلن فختري 12-10شنبه ودوشنبه  0653102 واحد 2 1ف زیولوژي نظري 

 متون اسالم 

 دوگروه         

 خواهران 1 -3دوشنبه  2222222 واحد 0

 برادران   3-5دوشنبه 

 ستلن صفري

 ستلن صفري

 زبتن يخيي    سرفيل جدید 

 0و    1كد گروه     دوگروه    

 

 1-2یكشنبه     *1 101130 واحد 3

  1-2سه شنبه   *0

 0كالس شمتره

 3كالس شمتره 

 

 زبتن عموم   گروه سوم

 11كدگروه       

 كتلج زبتن 13-16سه شنبه  101103 واحد 3

 برای آقایان   29برای خانمها   و کد  گروه    22کد گروه    واحد متون اسالمی

 



 

-1911-1ساااتح يليااا          44ورودي 
1944 

 نتم درس

 

 مكتن روز و ستعت يعداد واحد/شمتره درس

 صفريستلن  8-12 شنبه و دوشنبه 0662225 واحد 3   ش م  عموم  نظري

  وچهترشنبه شنبه دوشنبه و  0662220 واحد 1  ش م  عموم  عم  

5-1 

 آزمتیشگته

 فترس 

 

 1كالس شمتره  5/1-5/2سه شنبه  0651055 واحد 3

 1كالس شمتره  8-12یكشنبه  0651222 واحد 0 نظريف زیک 

 1كالس شمتره  8-12سه شنبه  0662220 واحد 1 كمكهتي اول ه

 ب ولوژي مولكول 

 

 عتبدین ستلن  12-10یكشنبه  0651221 واحد 0

 1كالس شمتره  12-10دوشنبه  0662222 واحد 0 ریتض تت

 

 1معترف اسالم  

 دو گروه          

 خواهران    1-3شنبه یك  0000000 واحد 0

 برادران     1-3یكشنبه 

 فختريستلن 

 ن شتبوريستلن 

 ) دو گروه ( زبتن عموم 

 12و  0    كدگروه   

 زبتن كتلج 12-13شنبه و سه شنبه  101103 واحد 3

 )دوگروه( 1 ن تز زبتن پ ش

 3و  0   كدگروه   

 0كالس شمتره    12 -13شنبه و سه شنبه  101101 واحد 3

 )دوگروه( 0 ن تز  زبتن پ ش

 5و  2   كدگروه   

 ستلن عتبدین   12-13شنبه  سه شنبه و  101100 واحد 3

  1-3شنبه  1010101 واحد 1 1مهتريهتي زندگ  

 1-3شنبه دو  

 0كالس شمتره 

 آشنتی  بت مبتن  دفتع مقدس

 

 0كالس شمتره  8-10چهترشنبه  0000001 واحد 0

 مشترک  برای  خانمها   و آقایان   911کد گروه   9مهارتهای زندگی واحد 

 برای آقایان   29  گروه  و کد برای خانمها    22کد گروه      9 معارف اسالمی واحد



 برای  خانمها   و آقایان  مشترک  29واحد آشنایی با مبانی دفاع مقدس  کد گروه  

 :       اعالم شده های با توجه به کد گروه  نیاز پیش زبان عمومی و  گروه بندی زبان

 5/99-99ساعت                    91- 5/99ساعت     

 

 9999-9011تحصیلی نیمسال اول سال آموزشی تقویم 

 

 ثبت نام و انتخاب واحد:  زمان

 99/6/99شنبه پنجلغایت    91/6/99شنبه دواز 

 95/6/99شروع کالسها: از شنبه 

 : نظری برای دو درسزمان حذف و اضافه 

 9/9/99شنبه سه لغایت   29/6/99از شنبه 

 :  یا عملی زمان حذف اضطراری برای یك درس نظری

 99/9/99شنبه سه لغایت   8/9/99از شنبه 

 91/91/99 شنبهچهارپایان کالس ها: 

 زمان برگزاری امتحانات:

 20/91/99شنبه چهارلغایت    99/91/99از شنبه 

 موقت و نهایی نمرات:بازه زمانی ثبت 

 95/99/99لغایت چهارشنبه   95/91/99شنبه دواز  



 

 يوجه                    يوجه               يوجه        

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

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

  ثبت نتم و انتختب واحد يتریخ

 9999-9011ن مستح اوح  

 

 99/6/99شنبه پنجلغتیت  91/6/99شنبه دو 

 

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

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


