
واحدهاي قبل از علوم پایه 
نمره واحد نام درس نمره واحد نام درس 

  2جمعیت و تنظیم خانواده   3 1زبان پیش نیاز 

  2تشریح نظري   3 2زبان پیش نیاز 

  1 تشریح عملی  3 (عمومی) ESMزبان 

  4شیمی عمومی نظري   3فارسی 

  2 شیمی عمومی عملی  2 1معارف اسالمی 

  2فیزیک نظري   2 2معارف اسالمی 

  1 فیزیک عملی  2اخالق اسالمی 

  2بیولوژي مولکولی و ژنتیک   2انقالب اسالمی 

  4 1فیزیولوژي نظري  2تاریخ اسالم 

  4 2فیزیولوژي نظري  2متون اسالمی 

  1فیزیولوژي عملی   1 1تربیت بدنی 

  3 1شیمی آلی نظري   1 2تربیت بدنی 

  1 1شیمی آلی عملی   3ریاضیات پایه 

  3 2شیمی آلی نظري   1اصول خدمات بهداشتی 

  1 2شیمی آلی عملی   3بیوشیمی پایه نظري 

  3باکتري شناسی   1 بیوشیمی پایه عملی

  1ویروس شناسی   2کمکهاي اولیه  

  1میکروب شناسی عملی   2شیمی تجزیه نظري 

     2شیمی تجزیه عملی 

     3انگل شناسی و قارچ شناسی نظري 

     1انگل شناسی و قارچ شناسی عملی 

     3ایمونولوژي نظري 

     1ایمونولوژي عملی 

 
معدل: 



 دروس اختصاصي

نام درس 
تعداد 
واحد 

نام درس نمره 
تعداد 
واحد 

نمره 

  2  نظري5فارماسیوتیکس   2آمار زیستی نظري 
  1 عملی 5فارماسیوتیکس   1آمار زیستی عملی 
  2سم شناسی نظري   2بیوشیمی بالینی 
  2سم شناسی عملی   2زبان تخصصی 

  3بیوفارماسی   2واژه شناسی پزشکی 
  2فرآورده هاي آرایشی بهداشتی   2گیاهان داروئی نظري 
  2کار آموزي صنعت   1گیاهان داروئی عملی 

  2کارآموزي داروخانه شهري   3 1شیمی داروئی 
  2کارآموزي داروخانه بیمارستانی   3 2شیمی داروئی 
  6کارورزي داروخانه   3 3شیمی داروئی 

  6کارورزي بالینی   2داروهاي بیولوژیک 
  6کارورزي صنعت   2 1مفردات نظري 
  2 1پایان نامه   3 2مفردات نظري 

  2 2پایان نامه   2مفردات عملی 
  4 3پایان نامه   3مواد خوراکی و رژیم درمانی 

  2 2روشهاي دستگاهی   2کنترل مسمومیت 
  2فرهنگ و تمدن اسالم و ایران   3 بیوتکنولوژي داروئی

     3روشهاي دستگاهی نظري 
دروس اختیاري   1روشهاي دستگاهی عملی 

  2روانشناسی   2مدیریت 
  2جامعه شناسی   2کنترل میکروبی نظري 
  2رادیو فارماسی   1کنترل میکروبی عملی 

  2داروسازي بیمارستانی   4 1فارماکولوژي نظري 
  2شیمی گیاهی   4 2فارماکولوژي نظري 

  2تجزیه و کنترل مواد خوراکی   1فارماکولوژي عملی 
  1بیو فارماسی عملی   2کنترل فیزیکو شیمیائی نظري 
  2کشت سلولی گیاهی   1کنترل فیزیکو شیمیائی عملی 

  2بیوتکنولوژي دارویی عملی   1اخالق در داروسازي 
  3تخمیر و تغییرات مواد داروئی   1کشت سلولی 

  2تداخل دارو و خوراك   3 1دارودرمانی بیماریها 
  2قوانین و مقررات داروئی   3 2دارودرمانی بیماریها 
  2 طب سنتی و طب مکمل  3 3دارودرمانی بیماریها 

  2کلینیکال فارماسی   2 1فیزیکال فارماسی
  3 آبشناسی و آبدرمانی  2 2فیزیکال فارماسی
  2بهداشت صنعتی   2 1فارماسیوتیکس 

  3تجزیه و کنترل مواد داروئی   3 نظري 2فارماسیوتیکس 
  2مدل سازي در فارماکوکینتیک   1  عملی2فارماسیوتیکس 
  2پلیمر و کاربرد آن در داروسازي   3 نظري 3فارماسیوتیکس 
  2داروشناسی بالینی   1  عملی3فارماسیوتیکس 
  1شیمی داروئی عملی   2 نظري 4فارماسیوتیکس 
     1 عملی 4فارماسیوتیکس 



 به 89 واحد  برای ورودی 2واحد فرهنگ و متدن اسالم و ایران 

بعد الزامی است . 

 چهار واحدی  به شرح زیر 2 و 1واحدهای فارماکولوژی نظری 

تغییر یافته است : 

 واحد  3 نظری ----1فارماکولوژی 

 واحد  3 نظری ----2فارماکولوژی 

  واحد2 نظری ----3فارماکولوژی 


