
 (96از ورودی ) تهران کوریکولوم درسی جدید داروسازی برنامه ترمیک

 نیمسال دوم                                   نیمسال اول                                      

تعداد  نام درس

 واحد

تعداد  نام درس  دروس پیش نیاز

 واحد

 دروس پیش نیاز

 یشیمی عمومی نظر 2 شیمی تجزیه نظری  --- 3 شیمی عمومی نظری

 شیمی عمومی نظری و عملی 1 شیمی تجزیه عملی  --- 1 شیمی عمومی عملی

 شیمی عمومی نظری 3 نظری 1شیمی آلی   --- 3 فارسی

 شیمی عمومی نظری و عملی 1 عملی 1شیمی آلی   --- 2 فیزیک نظری

کمکهای اولیه نظری و 

 عملی 

 --- 2 2اندیشه اسالمی   --- 1

 --- 2 اریخ اسالم ت  --- 2 1اندیشه اسالمی 

 بیولوژی مولکولی و ژنتیک 3 میکرب شناسی نظری  --- 2 بیولوژی مولکولی و ژنتیک

ریاضیات و محاسبات در 

 داروسازی 

 بیولوژی مولکولی و ژنتیک 1 میکرب شناسی عملی  --- 2

تشریح و بافت شناسی   زبان پیش نیاز 3 زبان  عمومی

 نظری

2 --- 

تشریح و بافت شناسی   --- 2 آشنایی با دفاع مقدس

 عملی

1 --- 

 1مهارتهای زندگی  1 2مهارتهای زندگی   --- 1 1مهارتهای زندگی 

 1تربیت بدنی  1 2تربیت بدنی   --- 1 1تربیت بدنی 

       

  20 جمع کل   23 جمع کل

 

 



 

 (96از ورودی ) تهران کوریکولوم درسی جدید داروسازی برنامه ترمیک

 نیمسال چهارم                            م                                         نیمسال سو                

تعداد  نام درس

 واحد

تعداد  نام درس  دروس پیش نیاز

 واحد

 دروس پیش نیاز

 میکرب شناسی نظری 1 ویروس شناسی   نظری 1شیمی آلی  3 نظری 2شیمی آلی 

نظری و  1شیمی آلی  1 عملی 2شیمی آلی 

 عملی

 نظری 1فیزیولوژی  4 نظری 2یولوژی فیز 

 میکرب شناسی نظری  3 ایمنی شناسی نظری  --- 2 1فارماسیوتیکس 

 انگل شناسی نظری

 میکرب شناسی نظری  1 ایمنی شناسی عملی   --- 1 اصول خدمات بهداشتی

انگل شناسی و قارچ شناسی 

 نظری

بیولوژی مولکولی و  3

 ژنتیک

 نظری 1آلی شیمی  3 بیوشیمی پایه نظری 

 بیولوژی مولکولی و ژنتیک

انگل شناسی و قارچ شناسی 

 عملی

بیولوژی مولکولی و  1

 ژنتیک

 نظری و عملی 1شیمی آلی  1 بیوشیمی پایه عملی 

 بیولوژی مولکولی و ژنتیک

بیولوژی مولکولی و  4 نظری 1فیزیولوژی 

 ژنتیک

 تشریح نظری و عملی

 2فارماسیوتیکس  

 نظری

 1 فارماسیوتیکس 3

 بیولوژی مولکولی و ژنتیک 1 کشت سلولی  --- 2 متون اسالمی

 زبان عمومی 3 زبان تخصصی   --- 2 گیاهان دارویی نظری

     --- 1 گیاهان دارویی عملی

  20 جمع کل   20 جمع کل

 

 



 (96از ورودی ) تهران کوریکولوم درسی جدید داروسازی برنامه ترمیک

 نیمسال ششم                                                                    نیمسال پنجم                

تعداد  نام درس

 واحد

تعداد  نام درس  دروس پیش نیاز

 واحد

 دروس پیش نیاز

 نظری 1داروشناسی  3 نظری 2داروشناسی   گیاهان دارویی نظری 2 نظری 1فارماکوگنوزی 

 1شیمی دارویی  3 2دارویی  شیمی  بیوشیمی پایه نظری 2 بیوشیمی بالینی

 بیوشیمی پایه نظری 3 نظری 1داروشناسی 

 نظری 2فیزیولوژی 

 1فیزیکال فارماسی  2 2فیزیکال فارماسی  

 1فارماسیوتیکس  2 داروهای بیولوژیک

 ایمنی شناسی نظری

 2فارماکوگنوزی  

 نظری

 نظری 1فارماکوگنوزی  3

 1ماکوگنوزی فار  نظری 2و  1شیمی آلی  3 1شیمی دارویی 

 عملی

 نظری 1فارماکوگنوزی  1

 1فارماسیوتیکس  2 1فیزیکال فارماسی 

 ریاضیات

 2فارماکوگنوزی  

 عملی 

 نظری 1فارماکوگنوزی  1

 1داروشناسی  3 1دارودرمان بیماریها   1فارماسیوتیکس  3 نظری 3فارماسیوتیکس 

 1فارماسیوتیکس  1 عملی 2فارماسیوتیکس 

 

ات ملزومات و تجهیز 

 پزشکی

نظری   2و  1فیزیولوژی  2

 کمکهای اولیه

ریشه های انقالب   1فارماسیوتیکس  1 عملی 3فارماسیوتیکس 

 اسالمی

2 --- 

     نظری 1فیزیولوژی  1 فیزیولوژی عملی 

  20 جمع کل   20 مع کلج

 

 

 



 (96از ورودی ) تهران کوریکولوم درسی جدید داروسازی برنامه ترمیک

 نیمسال هشتم             نیمسال هفتم                                                                        

تعداد  نام درس

 واحد

تعداد  نام درس  دروس پیش نیاز

 واحد

 دروس پیش نیاز

 شیمی تجزیه نظری 3 نظری 1روشهای دستگاهی 

 نظری 2شیمی آلی 

 4فارماسیوتیکس  

 نظری

 1فارماسیوتیکس  2

 شیمی تجزیه نظری 2 نظری 2روشهای دستگاهی 

 نظری 2شیمی آلی 

 4فارماسیوتیکس  

 عملی

 1فارماسیوتیکس  1

شیمی تجزیه نظری و  1 روشهای دستگاهی عملی

 عملی

نظری و  2شیمی آلی 

 عملی

 نظری 3داروشناسی  2 سم شناسی نظری  

 ریاضیات  3 بیوفارماسی

 1فارماسیوتیکس 

 1داروشناسی

 داروشناسی  عملی 2 عملی  سم شناسی 

 بیولوژی مولکولی 3 بیوتکنولوژی دارویی  1شیمی دارویی  3 3شیمی دارویی 

 میکرب شناسی نظری

 1دارو درمان  3 3دارودرمان بیماریها   1دارو درمان  3 2دارو درمان بیماریها 

اخالق و قوانین در   2دارو شناسی  2 نظری 3داروشناسی 

 داروسازی

2 --- 

 5فارماسیوتیکس   2دارو شناسی  1 رماکولوژی عملیفا

 نظری

 4تا  1فارماسیوتیکس  2

 5فارماسیوتیکس   1دارو درمان  2 کارآموزی داروخانه شهری 

 عملی

 4تا  1فارماسیوتیکس  1

داروسازی بیمارستانی     

 نظری

 دارو درمان  1

کارآموزی داروسازی     

 بیمارستانی 

 نظری داروسازی بیمارستانی 1

  20 جمع کل   20 جمع کل

 



 (96از ورودی ) تهران کوریکولوم درسی جدید داروسازی برنامه ترمیک

 نیمسال دهم                     نیمسال نهم                                                                  

تعداد  نام درس

 واحد

تعداد  نام درس  دروس پیش نیاز

 واحد

 یازدروس پیش ن

ل مسمومیت   سم شنایس نظری 2 کنتر
 3دارو شنایس 

فراورده های ارایشی و  
 بهداشتر 

 4و 3فارماسیوتیکس  2
 نظری

مواد خورایک و مکملهای   1دارد درمان  2 4دارو درمان بیماریها 
 تغذیه ای و داروی  

 بیوشییم پایه نظری  2
 شییم تجزیه نظری

یکو شیمیای  
ز ل فت 

کنتر
 داروها نظری

 شییم تجزیه نظری  2
ز دستگایه  روشهای آنالت 
 نظری

 4تا 1فارماسیوتیکس 
 نظری

 نظری 2و  1فارماکوگنوزی  2 داروسازی و طب سنتر  

یکو شیمیای  
ز ل فت 

کنتر
 داروها عمیل

شییم تجزیه نظری و  1
 عمیل 

ز دستگایه  روشهای آنالت 
 نظری و عمیل

 4تا 1فارماسیوتیکس 
 نظری و عمیل

 ریاضیات در داروسازی 2 زیاقتصاد در داروسا 

ل میکریی نظری
 میکرب شنایس نظری 2 کنتر

 4تا 1فارماسیوتیکس 
 نظری

آمار حیایر  و کار با بسته  
 های آماری 

 ریاضیات در داروسازی 2

ل میکریی عمیل
میکرب شنایس نظری و  1 کنتر

 عمیل
 4تا 1فارماسیوتیکس 

 نظری و عمیل

 5تا  1وتیکس فارماسی 2 کاراموزی مقدمایر صنعت  
 نظری و عمیل

ل میکریی نظری و 
کنتر

 عمیل
یکو شیمیای  

ز ل فت 
کنتر

 نظری و عمیل

یو لوژی  1 رژیم درمایز  ز  نظری 2فت 

 نظری 3داروشنایس 

 1دارو درمان 

 --- 2 دانش خانواده و جمعیت  

کاراموزی در عرصه 

 1داروخانه شهری 

کاراموزی داروخانه شهری   3

 3دارو درمان 

 --- 2 اسالیم اخالق  

کاراموزی در عرصه 

 2داروخانه شهری

همزمان با کاراموزی در  3

 1عرصه داروخانه شهری 

 --- 2 2پایان نامه  

 140گذراندن حداقل  2 1پایان نامه 

 واحد

    

  18 جمع کل   19 جمع کل

 **در پایان ترم نهم آزمون جامع برگزار یم شود**



 (96از ورودی )ی جدید داروسازی واحدهای کوریکولوم درس

 نیمسال یازدهم                                                                                                                   

تعداد  نام درس
 واحد

 دروس پیش نیاز

 اقتصاد در داروسازی 2 مدیریت در داروسازی 

مبانی کنترل و تضمین کیفیت 

 در داروسازی 

نظری  5تا  1فارماسیوتیکس  2

 کنترل فیزیکو شیمیایی نظری

 --- 2 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران 

 --- 2 یک درس اختیاری 

*کاراموزی داروسازی بالینی یا 

**کاراموزی در عرصه 

یا  3داروخانه شهری 

***کاراموزی در عرصه 

 صنایع دارویی 

*کاراموزی داروسازی بیمارستانی  2

یا**کاراموزی در عرصه داروخانه 

یا ***کاراموزی  2ی شهر

 مقدماتی صنعت

 ---- 4 3پایان نامه 

  14 جمع کل

 

 

 

 

 

 


