
به بعد 1401برنامه ترمیک کوریکولوم درسی جدید داروسازی از ورودی   

 
 

 نیمسال اول                                                                                      نیمسال دوم                                                  

تعداد  نام درس

 واحد

تعداد  نام درس  دروس پیش نیاز

 واحد

 دروس پیش نیاز

 شیمی عمومی نظری 2 تجزیه نظریشیمی   --- 3 شیمی عمومی نظری

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

 تشریح نظری و عملی

 بافت شناسی نظری و عملی

5/1 

5/1 

 بیولوژی مولکولی و ژنتیک 4 نظری 1فیزیولوژی   ---

 تشریح نظری و عملی

  2 ریاضیات در داروسازی  --- 2 فیزیک نظری

 --- 2 2اندیشه اسالمی   --- 1 کمکهای اولیه نظری و عملی 

فرهنگ و تمدن اسالم و   --- 2 1اندیشه اسالمی 

  ایران

2 --- 

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

 ژنتیکبیولوژی مولکولی و  1 میکرب شناسی عملی  --- 2 مدیریت حوادث و بالیا

 )یا( زبان  عمومی

 )یا( 1زبان پیش 

 )یا( 2زبا پیش 

  3 فارسی  زبان پیش 3

 1مهارتهای زندگی  1 2مهارتهای زندگی   --- 2 آشنایی با دفاع مقدس

     --- 1 1مهارتهای زندگی 

     --- 1 (1402)از  اصول خدمات بهداشتی

       

  21 جمع کل   23 جمع کل

             

 و  عمومی  در یک زمان باشد 2و  1زبان پیش 

 

 

 



به بعد 1401برنامه ترمیک کوریکولوم درسی جدید داروسازی از ورودی   

 
 

 نیمسال سوم                                                                             نیمسال چهارم                               

تعداد  نام درس

 واحد

تعداد  نام درس  دروس پیش نیاز

 واحد

 دروس پیش نیاز

 نظری 1شیمی آلی  3 نظری  2شیمی آلی   عمومی نظریشیمی  3 نظری 1شیمی آلی

شیمی عمومی نظری و  1 عملی 1 شیمی آلی

 عملی

 نظری و عملی 1شیمی آلی  1 عملی  2شیمی آلی  

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

 انگل شناسی نظری

 میکرب شناسی نظری  1 ایمنی شناسی عملی   نظری 1فیزیولوژی  1 فیزیولوژی عملی

انگل شناسی و قارچ 

 شناسی نظری

بیولوژی مولکولی و  3

 ژنتیک

 نظری 1شیمی آلی  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

 1فارماسیوتیکس  3 نظری 2فارماسیوتیکس   نظری 1فیزیولوژی  4 نظری 2 فیزیولوژی

 ریاضیات - 1فارماسیوتیکس  2 1فیزیکال فارماسی   --- 2 )یا( آمار متون اسالمی

 --- 2 گیاهان دارویی نظری  میکروب شناسی ظری 1 ویروس شناسی 

 --- 1 گیاهان دارویی عملی  -- 1 1تربیت بدنی 

  20 جمع کل    20 جمع کل 

                  

 زبان عمومی همزمان  با ترم اولی ارائه شود

 

 

 

 

 



به بعد 1401برنامه ترمیک کوریکولوم درسی جدید داروسازی از ورودی   

 
 

 نیمسال پنجم                                                                                 نیمسال ششم                                             

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 2شیمی دارویی   بیوشیمی پایه نظری 2 بیوشیمی بالینی

 بیوشیمی پایه نظری 3 نظری 1داروشناسی 

 نظری 2فیزیولوژی 

 3و  2فارماسیوتیکس  

 عملی

 1فارماسیوتیکس  2

 نظری 1فارماکوگنوزی  3 نظری 2فارماکوگنوزی   نظری 1فارماکوگنوزی  1 عملی 1فارماکوگنوزی 

نظری  2و  1شیمی آلی  3 1شیمی دارویی 

 1داروشناسی 

 نظری 1فارماکوگنوزی  1 عملی  2فارماکوگنوزی  

 1داروشناسی  3 1دارودرمان بیماریها   1فیزیکال فارماسی  2 2فیزیکال فارماسی 

 –ریاضیات  3 بیوفارماسی و سینتتیک داروها

 – 1فارماسیوتیکس 

 1داروشناسی 

 1فارماسیوتیکس  3 نظری  3فارماسیوتیکس  

بیولوژی مولکولی و  1 کشت سلولی

 ژنتیک

  2 تاریخ اسالم 

     زبان عمومی 3 زبان تخصصی

  20 جمع کل    20 جمع کل 

 

 

 

 

 

 

 

 



به بعد 1401برنامه ترمیک کوریکولوم درسی جدید داروسازی از ورودی   

 
 

 نیمسال هفتم                                                                              نیمسال هشتم                                                 

تعداد  نام درس

 واحد

تعداد  نام درس  دروس پیش نیاز

 واحد

 دروس پیش نیاز

 نظریشیمی تجزیه  3 نظری 1روشهای دستگاهی 

 نظری 2شیمی آلی 

 شیمی تجزیه نظری 2 نظری 2روشهای دستگاهی  

 نظری 2شیمی آلی 

 شیمی تجزیه نظری و عملی 1 روشهای دستگاهی عملی  1فارماسیوتیکس  2 نظری 4فارماسیوتیکس 

 نظری و عملی 2شیمی آلی 

 نظری 3داروشناسی  2 سم شناسی نظری   1فارماسیوتیکس  1 عملی 4فارماسیوتیکس 

 داروشناسی  عملی 2 سم شناسی عملی   -- 2 اخالق و قوانین داروسازی 

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

 میکرب شناسی نظری

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

 نظری 2داروشناسی  1 عملی 3داروشناسی   2شناسی دارو  2 نظری 3داروشناسی 

 4تا  1فارماسیوتیکس  2 نظری 5فارماسیوتیکس     

کارآموزی داروخانه شهری  )قوانین و 

 13-18چهارشنبه  –شنبه  مفررات(

 4تا  1فارماسیوتیکس  1 عملی 5فارماسیوتیکس   1دارو درمان  2

 – 1فارماسیوتیکس  2 فراورده های بیولوژیک

 ایمنی شناسی نظری

کارآموزی در عرصه داروخانه  

 1شهری 

کارآموزی داروخانه شهری  3

 3دارودرمان  –

       

  20 جمع کل   20 جمع کل

                               

 

 9-14و پنجشنبه ها ساعت  15 -19روزهای یکشنبه و سه شنبه  1کارآموزی در عرصه داروخانه شهری 

 

 

 

 



به بعد 1401برنامه ترمیک کوریکولوم درسی جدید داروسازی از ورودی   

 
 

 نیمسال نهم                                                                              نیمسال دهم                                            

تعداد  نام درس

 واحد

تعداد  نام درس  دروس پیش نیاز

 واحد

 دروس پیش نیاز

 سم شناسی نظری 2 کنترل مسمومیت 

 3دارو شناسی 

فراورده های ارایشی و  

 بهداشتی

 4و 3فارماسیوتیکس  2

 نظری

 -نظری 2فیزیولوؤی  2 رژیم های درمانی  1دارد درمان  2 4دارو درمان بیماریها 

نظری  3داروشناسی 

 1دارودرمان  –

 شیمی تجزیه نظری  2 کنترل فیزیکو شیمیایی داروها نظری

روشهای آنالیز دستگاهی 

 نظری

 نظری 4تا 1فارماسیوتیکس 

 2و  1فارماکوگنوزی  2 داروسازی و طب سنتی 

 نظری

 شیمی تجزیه نظری و عملی  1 کنترل فیزیکو شیمیایی داروها عملی

روشهای آنالیز دستگاهی 

 نظری و عملی

نظری و  4تا 1فارماسیوتیکس 

 عملی

ریاضیات در  2 اقتصاد در داروسازی 

 داروسازی

 نظریمیکرب شناسی  2 کنترل میکربی نظری

 نظری 4تا 1فارماسیوتیکس 

مبانی کنترل و تضمین کیفیت  

 در داروسازی

 5 – 1فارماسیوتیکس  2

کنترل  –نظری 

 فیزیکوشیمیایی نظری

 میکرب شناسی نظری و عملی 1 کنترل میکربی عملی

نظری و  4تا 1فارماسیوتیکس 

 عملی

 5تا  1فارماسیوتیکس  2 کاراموزی مقدماتی صنعت  

 نظری و عملی

کنترل میکربی نظری 

 و عملی

کنترل فیزیکو 

شیمیایی نظری و 

 عملی

مواد خوراکی و مکملهای تغذیه ای و 

 دارویی

 بیوشیمی پایه نظری 1

 شیمی تجزیه نظری

  2 دانش خانواده و جمعیت  

 

 

 

 



به بعد 1401برنامه ترمیک کوریکولوم درسی جدید داروسازی از ورودی   

 
 

تعداد  نام درس

 واحد

تعداد  نام درس  دروس پیش نیاز

 واحد

 دروس پیش نیاز

 --- 2 اخالق اسالمی    2 انقالب اسالمی

کاراموزی در عرصه داروخانه  3 2کاراموزی در عرصه داروخانه شهری

 1شهری 

 --- 2 2پایان نامه  

کارآموزی داروسازی   واحد 140گذراندن حداقل  2 1پایان نامه 

 بیمارستانی

داروسازی بیمارستانی  1

 نظری

     1تربیت بدنی  1 2تربیت بدنی 

  18 جمع کل   20 جمع کل

 واحدی برگزار می شود** 180**در پایان ترم نهم آزمون جامع 

 

 : همه بعد از ظهرها2کارآموزی در عرصه داروخانه شهری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



به بعد 1401برنامه ترمیک کوریکولوم درسی جدید داروسازی از ورودی   

 
 

 نیمسال یازدهم

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد  نام درس

 واحد

 دروس پیش نیاز

 اقتصاد در داروسازی 2 مدیریت در داروسازی 

 ---  درس اختیاری  2

*کاراموزی داروسازی بالینی یا **کاراموزی در 

یا ***کاراموزی در  3عرصه داروخانه شهری 

 عرصه صنایع دارویی 

*کاراموزی داروسازی بیمارستانی  2

یا**کاراموزی در عرصه داروخانه 

یا ***کاراموزی مقدماتی  2شهری 

 صنعت

 ---- 4 3پایان نامه 

   جمع کل 


