
  
  
  
  
  
  
  
  

راهنماي آئين نامه آموزشي دوره كارشناسي 
  رشته شيمي دارويي

  94 و مهر 93مهر
  
  
  
  
  
  
  

  دارويي برنامه زمان بندي دوره كارشناسي شيمي
  داروييشيمي  هاي دوره كارشناسي رشتهدرس نوع درس

  22  عمومي

  26  پايه

  54  الزامي مشترك

  25  تخصصي

  11  اختياري

  138  جمع

 
  
  



 
 اولنيمسال

 پيشنياز/ همنياز  تعداد واحد نام درس
 1شيمي عمومي
  1رياضي عمومي
  1فيزيك عمومي
  درس عمومي
  درس عمومي

3 
4  
4  
 -  
 -  

 -  
 -  

  1همزمان با رياضي عمومي
 -  
 -  

 11+عمومي جمع واحدهاي اخذ شده
 
  
 

 نيمسال دوم
  پيشنياز/ همنياز   تعداد واحد  نام درس

  2شيمي عمومي
  2رياضي عمومي

  2عمومي فيزيك
  1آز شيمي عمومي
  1آز فيزيك عمومي
  درس عمومي
  درس عمومي

3  
4  
4  
1  
1  
 -  
 -  

  1شيمي عمومي
  1رياضي عمومي

  2و همزمان با رياضي عمومي 1فيزيك عمومي
  1شيمي عمومي
  1فيزيك عمومي

 -  
 -  

  13+ عمومي  جمع واحدهاي اخذ شده
  
 
  
  
  
  
  

  نيمسال سوم
  پيشنياز/ همنياز   تعداد واحد  نام درس

  معادالت ديفرانسيل
  1شيمي آلي

  1شيمي تجزيه
  1شيمي معدني

  2آز شيمي عمومي
  2آز فيزيك عمومي

  بيولوژي سلولي مولكولي
  درس عمومي

3  
3  
3  
3  
1  
1  
1  
 -  

  2رياضي عمومي
  2شيمي عمومي
  2شيمي عمومي
  2شيمي عمومي

  1و آز شيمي عمومي 2شيمي عمومي
  1و آز فيزيك عمومي 2فيزيك عمومي

 -  
 -  

  15+ عمومي  اخذ شدهجمع واحدهاي
  

 

  نيمسال چهارم
  پيشنياز/ همنياز   تعداد واحد  نام درس

  1شيمي فيزيك
  2شيمي معدني
  2شيمي تجزيه
  2شيمي آلي

  1آز شيمي آلي
  1آز شيمي تجزيه
  1آز شيمي معدني
  فيزيولوژي

3  
4  
2  
3  
1  
1  
1  
2  

  2، فيزيك پايهمعادالت ديفرانسيل، 2شيمي عمومي
  1شيمي معدني
  1شيمي تجزيه
  1شيمي آلي

  2و آز شيمي عمومي 1شيمي آلي
  2و آز شيمي عمومي 1شيمي تجزيه
  2و آز شيمي عمومي 1شيمي معدني

  بيولوژي سلولي مولكولي
  18 جمع واحدهاي اخذ شده

  
  
  
  



 نيمسال پنجم
 پيشنياز/ همنياز  تعداد واحد نام درس

 دستگاهيشيمي تجزيه
  2شيمي فيزيك
  3شيمي آلي
  1بيوشيمي
  2آليآز شيمي 

  1آز شيمي فيزيك
  2آز شيمي تجزيه
  2آز شيمي معدني
  درس عمومي

3 
3  
3  
2  
1  
1  
2  
1  
 -  

 2شيمي تجزيه
  1شيمي فيزيك
  2شيمي آلي

  يا همزمان 3شيمي آلي
  1و آز شيمي آلي 2شيمي آلي

  2عموميو آز شيمي  1فيزيكشيمي 
  1و آز شيمي تجزيه 2شيمي تجزيه
  1يعدنو آز شيمي م 2شيمي معدني

 -  
  17+ عمومي  واحدهاي اخذ شدهجمع 

  
  
 

   نيمسال ششم 
 پيشنياز/ همنياز  تعداد واحد نام درس

 شناسايي تركيبات آليجداسازي و
  1ي و سم شناسيژفارماكولو

  1شيمي دارويي
  تجزيه دستگاهي شيمي آزمايشگاه

  2آز شيمي فيزيك
  1جداسازي تركيبات آلي از منابع طبيعي

  2بيوشيمي
  اختياري

  درس عمومي

1+2 
3  
2  
2  
1  
2  
1  
 -  
 -  

 2آز شيمي آلي، 2شيمي آلي
  يژفيزيولو، 1بيوشيمي

  فارماكولوژي: ه، 3آلي
  2دستگاهي، آز تجزيه شيمي تجزيه
  1آز شيمي فيزيك، 2شيمي فيزيك

  3شيمي آلي
  1بيوشيمي

 -  
 -  

  اختياري+  14+ عمومي  جمع واحدهاي اخذ شده
  
 

    نيمسال هفتم 
  پيشنياز/ همنياز   تعداد واحد نام درس

  كاربرد طيف سنجي در شيمي آلي
  زبان تخصصي
  2شيمي دارويي

  نويسيمباني كامپيوتر و برنامه
  2ي و سم شناسيژفارماكولو

  2جداسازي تركيبات آلي از منابع طبيعي
  درس اختياري
  درس اختياري
  دروس عمومي

2  
2  
2  
2  
1  
1  
 -  
 -  
 -  

  ، آز دستگاهي2آلي
  واحد 90عمومي، زبان 

  1شيمي دارويي
  واحدگذرانده شده ≤ 90

  1شناسيي و سمژفارماكولو
  1جداسازي از منابع طبيعي

  درس اختياري+  10+ عمومي  جمع واحدهاي اخذ شده
  

 

    نيمسال هشتم  
  پيشنياز/ همنياز   تعداد واحد  نام درس

  )آمار حياتي(هاي آماري روش
  3شيمي دارويي

  1آشنايي با اصول ساخت دارويي
  2ساخت داروييآشنايي با اصول 

  متون علمي شيمي
  درس اختياري
  دروس عمومي

2  
2  
3  
1  
1  
 -  
 -  

  واحد 110، معادالت ديفرانسيل
  2دارويي

  تجزيه دستگاهي، كاربرد طيف الي
  1آشنايي با اصول ساخت دارويي

  درس اختياري+  9+ عمومي  جمع واحدهاي اخذ شده
  




