بسمه تعالی

ترم 1

تاریخ امتحان

نام درس

یکشنبه 01/32

شیمی عمومی نظری و عملی

دوشنبه 01/32

کمک های اولیه

سه شنبه 01/32

اندیشه اسالمی

شنبه 01/32

بافت شناسی نظری و عملی

یکشنبه 01/21

تربیت بدنی()1

دوشنبه 00/0

زبان عمومی

چهارشنبه00/2

فیزیک در داروسازی

شنبه 00/6

بیولوژی مولکولی و ژنتیک

دوشنبه00/8

تشریح نظری و عملی

ترم 3

تاریخ امتحان

نام درس

یکشنبه 01/32

فیزیولوژی نظری و عملی

سه شنبه 01/32

ویروس شناسی

شنبه 01/32

بیوشیمی پایه نظری و عملی

چهارشنبه 00/3شیمی آلی ( )2نظری و عملی

دوشنبه 00/8

میکروب شناسی نظری وعملی

سه شنبه 00/2

تفسیر موضوعی قرآن

ترم 5

نام درس

تاریخ امتحان
شنبه 01/33

فیزیکال1

چهارشنبه 01/36

داروشناسی 1

شنبه 01/32

آنالیز دستگاهی نظری وعملی

دوشنبه 00/0

بیوتکنولوژی

سشنبه 00/3

اصول و خدمات بهداشتی

یکشنبه 00/7

فارماسیوتیکس  2نظری و عملی

چهارشنبه 00/01

فارماکوگنوزی 1

ترم 7

تاریخ امتحان

نام درس

شنبه 01/33

دارو درمانی بیماری ها

چهارشنبه 01/36

شیمی داروئی 2

شنبه01/32

کنترل فیزیکوشیمیایی دارو
نظری و عملی

سه شنبه 00/3

فارماسیوتیکس  4نظری و عملی

چهارشنبه00/2

اخالق اسالمی

شنبه 00/6

فرآورده های بیولوژیک

سه شنبه 00/2

بیوشیمی بالینی

چهارشنبه00/01

آشنایی با قانون اساسی

ترم 8
تاریخ امتحان

نام درس

شنبه 01/33

دارو درمانی بیماری ها 2

چهارشنبه01/36

شیمی داروئی 2

سه شنبه 00/3

فارماسیوتیکس  4نظری و عملی

شنبه 00/6

فارماکوگنوزی  2نظری و عملی

دوشنبه00/8

پایان نامه 1

سشنبه 00/2

سم شناسی عملی

چهارشنبه00/01

کارآموزی داروخانه شهری

ترم 9
تاریخ امتحان

نام درس

شنبه 01/33

دارو درمانی بیماری ها 3

چهارشنبه01/36

شیمی داروئی 3

شنبه 01/32

فارماسیوتیکس  5نظری و عملی

یکشنبه01/21

پایان نامه 2

دوشنبه 00/0

کشت سلولی

سه شنبه 00/3

کنترل فیزیکوشیمیایی دارو
نظری و عملی

شنبه 00/6

فرآورده های بیولوژیک

دوشنبه 00/8

کنترل مسمومیت

چهارشنبه00/01

فرآورده های آرایشی بهداشتی

ترم 11
نام درس

تاریخ امتحان
یکشنبه 01/32

بیوفارماسی و فارماکوکینتیک

دوشنبه 01/32

ارزشهای دفاع مقدس

سشنبه01/32

کشت سلولی

چهارشنبه01/36

کارآموزی مقدمات صنعت

یکشنبه01/21

میکروبی داروها نظری و عملی

دوشنبه 00/0

طب سنتی و مکمل

چهارشنبه 00/2

کارآموزی داروخانه بیمارستانی

دوشنبه 00/8

داروسازی هسته ای کنترل

سه شنبه 00/2

پایان نامه 2

ترم 11
تاریخ امتحان
یکشنبه 01/32

نام درس
کارآموزی در عرصه داروخانه
بیمارستانی

سه شنبه01/32

کارآموزی در عرصه صنعت

یکشنبه00/21

کارآموزی در عرصه داروخانه شهری

سه شنبه 00/3

پایان نامه 3

