
 97-98-2      سال تحصیلی 93ورودي 
 

مکان روز و ساعت تعداد واحد/شماره درس نام درس 

کنترل فیزیکوشیمیائی 

نظري 

 1کالس شماره  10-12دوشنبه  2695254 واحد 2

کنترل فیزیکوشیمیائی 

عملی 

آزمایشگاه  8-12یکشنبه و سه شنبه    2756001 واحد 1

سالن صفري  8-10شنبه و دوشنبه  2721003 واحد 3 3شیمی دارویی 

سالن صفري  10-13شنبه  2665001 واحد 3بیوتکنولوژي داروئی 

 1کالس شماره  10-12چهارشنبه  2755421 واحد 2کنترل مسمومیت 

سالن فخاري  1-3شنبه  2693214 واحد 2مدیریت 

----  8-15یکشنبه و سه شنبه     2676111 واحد 2 1کارآموزي صنعت 

***** *****  ***** دروس اختیاري 

آزمایشگاه  10-13دوشنبه  2694431 واحد 1بیوفارماسی عملی 

سالن صفري  1-3دوشنبه   81559097 واحد 2قوانین و مقررات دارویی 

سالن عابدینی  1-3دوشنبه  2695177 واحد 2داروسازي بیمارستانی 

--- با هماهنگی گروه داروسازي هسته اي  2726171 واحد 2رادیو فارماسی 

---  با هماهنگی گروه کنترل داروغذا 2755413 واحد 2تداخل دارو و خوراك 

تجزیه و کنترل مواد 

خوراکی 

---  با هماهنگی گروه کنترل داروغذا 2755371 واحد 3

 2کالس شماره  1-3سه شنبه  2665000 واحد 2طب سنتی و طب مکمل 

---  با هماهنگی گروه فارماکوگنوزي 2665278 واحد 2شیمی گیاهی 

---  با هماهنگی گروه فارماکوگنوزي 2665277 واحد 2کشت سلولی گیاهی 

   2655434 واحد 2 2پایان نامه 

   2656133 واحد 4 3پایان نامه

 
 
 



 

 97-98-2      سال تحصیلی 94ورودي 
 

مکان روز و ساعت تعداد واحد/شماره درس نام درس 

 نظري 4فارماسیوتیکس 
 

سالن نیشابوري  10-12چهارشنبه  2694002 واحد 2

 عملی 4فارماسیوتیکس 
 

 1-5دوشنبه و چهارشنبه   2694003 واحد 1
 

آزمایشگاه 

 1روشهاي دستگاهی 

نظري 

  8-10 دوشنبه یکشنبه و  2725115 واحد 3

 

سالن نیشابوري 

 2روشهاي دستگاهی 

نظري 

سالن عابدینی  8-10چهارشنبه  2725418 واحد 2

آزمایشگاه  1-5یکشنبه و سه شنبه  2725436 واحد 1روشهاي دستگاهی عملی 

  1کالس شماره  8-10شنبه و سه شنبه  2695003 واحد 3 3دارودرمانی 

آزمایشگاه  1-5یکشنبه و سه شنبه  2654233 واحد 1فارماکولوژي عملی 

 2کارآموزي داروخانه 
بیمارستانی 

----- باهماهنگی گروه بالینی  2694270 واحد 2

 1-5دوشنبه و چهارشنبه   2663197 واحد 2 مفردات عملی
 

آزمایشگاه 

واژه شناسی 

  (سه گروه ) 

 10-12یکشنبه  -1 2654000 واحد 2

 10-12دوشنبه  -2

 10-12سه شنبه  -3

 

 2کالس شماره 

   2655416 واحد 2 1پایان نامه 

 
دانشجویانی کھ تا پایان ترم پروپوزال خود را در شورای پژوھشی دانشکده ثبت می نمایند 

 می باشند  در غیر این صورت واحد حذف می گردد. 1مجاز بھ اخذ پایان نامھ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 97-98-2      سال تحصیلی 95ورودي 
 

 مکان روز و ساعت تعداد واحد/شماره درس نام درس

 1کالس شماره  10-12یکشنبه و سه شنبه  2654278  واحد3  نظري2فارماکولوژي 

 سالن فخاري 8-10شنبه و سه شنبه  2721002  واحد3 2شیمی داروئی 

 1کالس شماره  8-10دوشنبه  2694130  واحد2 2فیزیکال 

 1مفردات نظري 

   *دو گروه * 

 1-3--- دوشنبه 1 2662218  واحد2

 1-3--- دوشنبه 2

 2کالس شماره 

سالن نیشابوري 

 1دارو درمانی 
 

 8-10یکشنبه و چهارشنبه   2694004 واحد 3
 

 1کالس شماره 

 عملی 2فارماسیوتیکس 
 

 10-15شنبه و چهارشنبه  2693002 واحد 1
 

آزمایشگاه 

 عملی 3فارماسیوتیکس 
 

 10-15شنبه و چهارشنبه  2694001 واحد 1
 

آزمایشگاه 

 نظري 3فارماسیوتیکس 
 

 1-3یکشنبه و سه شنبه   2694000 واحد 3
 

سالن صفري 
 

زبان تخصصی 

     ( سه گروه ) 

    سرفصل قدیم 

 

 3-5  شنبه  -1 2653000 واحد 2

 3-5یکشنبه  -2

 3-5دوشنبه  -3

 

 2کالس شماره

سالن صفري 

 2کالس شماره

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 97-98-2      سال تحصیلی 96ورودي 
 

 مکان روز و ساعت تعداد واحد/شماره درس نام درس

 1کالس شماره  1-3دوشنبه  2652267  واحد1 ویروس شناسی

 8-10دوشنبه  2653231  واحد4  نظري2فیزیولوژي 

 10-12چهارشنبه 

 سالن فخاري

 سالن نیشابوري 10-12  و دوشنبه 8-10شنبه 2651005  واحد3 ایمونولوژي نظري

 آزمایشگاه 10-12شنبه و سه شنبه  2654192  واحد1 ایمونولوژي عملی

سالن نیشابوري  8-10سه شنبه و چهار شنبه  2651003  واحد3بیوشیمی پایه نظري 

آزمایشگاه  8-15یکشنبه  2653317  واحد1بیوشیمی پایه عملی 

 1-3شنبه  2693001  واحد3  نظري2فارماسیوتیکس 

 1-3سه شنبه 

 1کالس شماره 

کشت سلولی 
 

 3-5شنبه  2755000 واحد 1
 

 1کالس شماره 

زبان تخصصی 

 )      ( چهار گروه

       سرفصل جدید  

 1-4  - یکشنبه و چهارشنبه 2و 1 2660003 واحد 3

 1-4   - یکشنبه و چهارشنبه 4 و3

 

 2کالس شماره 

 3کالس شماره 

 
 4  تا  2 /5        ساعت 5/2  تا  1گروھبندی زبان تخصصی سرفصل جدید       ساعت 

 

 

 
 
 
 
 

 
 



 97-98-2سال تحصیلی       97ورودي 
 

مکان روز و ساعت تعداد واحد/شماره درس نام درس 

شیمی تجزیه نظري 

( دوگروه) 

 8-10- یکشنبه و سه شنبه  1 2722344 واحد 2

 10-12- یکشنبه و سه شنبه  2

سالن صفري 

سالن صفري 

آزمایشگاه  1-5شنبه و دو شنبه   2660006 واحد 1شیمی تجزیه عملی 

 نظري 1شیمی آلی 

 ) دوگروه ( 

 10-12- یکشنبه و سه شنبه  1 2722276 واحد 3

 8-10- یکشنبه و سه شنبه  2

سالن عابدینی 

سالن عابدینی 

آزمایشگاه  1-5شنبه و دوشنبه  2722181 واحد 1 عملی 1شیمی آلی 

 2کالس شماره خواهران   8-10چهارشنبه  3333333 واحد 2 2معارف اسالمی 

 3کالس شماره     برادران8-10چهارشنبه 

سالن صفري خواهران   1-3چهارشنبه  6666666 واحد 2تاریخ اسالم 

سالن عابدینی   برادران1-3چهارشنبه 

سالن عابدینی  10-12دوشنبه و چهارشنبه  2652266 واحد 3میکرب شناسی نظري 

آزمایشگاه  1-5یکشنبه و سه شنبه  2652324 واحد 1میکرب شناسی  عملی 

تشریح و بافت شناسی 

نظري 

سالن فخاري  10-12شنبه  2652333 واحد 2

تشریح و بافت شناسی 

عملی 

آزمایشگاه  1-5یکشنبه و سه شنبه  2651002 واحد 1

 2زبان پیش نیاز 

           (دوگروه) 

 8-10-- شنبه و دوشنبه 1 2659112 واحد 3

 8-10شنبه و دوشنبه -- 2

 2کالس شماره 

 3کالس شماره 

زبان عمومی 

         (دوگروه)     

 8-10--شنبه و دوشنبه 1 2651964 واحد 3

 8-10--شنبه و دوشنبه 2

سالن عابدینی 

مرکز زبان 

سالن نیشابوري  3-5چهارشنبه  1919192 واحد 1 2مهارتهاي زندگی

آشنایی با مبانی دفاع 

مقدس 

سالن نیشابوري  8-12پنج شنبه  9999992 واحد 2

--- باهماهنگی واحد تربیت بدنی  8888888 واحد 1 1تربیت بدنی 

 

 



 

 97  –98تقویم نیمسال دوم سال تحصیلی 
 

 
 ثبت نام و انتخاب واحد:  زمان

 10/11/97  لغایت چهارشنبه 6/11/97از شنبه 

 13/11/97شروع کالسها: از شنبه 

زمان حذف و اضافه براي دو درس:  

 1/12/97  لغایت چهارشنبه 27/11/97از شنبه 

زمان حذف اضطراري براي یک درس نظري:  

 18/2/98  لغایت چهارشنبه 14/2/98از شنبه 

 22/3/98پایان کالس ها: چهارشنبه 

زمان برگزاري امتحانات: 

 5/4/98  لغایت چهارشنبه 25/3/98 یکشنبهاز 

بازه زمانی ثبت موقت و نهایی نمرات: 

 31/4/98    لغایت    29/3/98 از   
 
 
 
 
 
 
 



                                               توجه         توجه

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

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

   ثبت نام و انتخاب واحدتاریخ

 97-98نیمسال دوم  
 

 10/11/97  لغایت چهارشنبه  6/11/97 شنبه 
 

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

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