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 به نام خدا

 

ضوری گروه حبرنامه کالس های غیر 

 آموزشی دکتر جاویدی

 
 واحدی داروسازی 180جامع آزمون اولین ویژه 

 
 

 

 ماه اول 

 تاریخ هفته
 تعداد جلسات هر درس در هر هفته

 مجموع سم  شیمی دارویی فارماکولوژی فارماکوگنوزی فارماسیوتیکس بالینی

 6 1 1 1 1 1 1 4تا  29 اول

 7 1 2 1 1 1 1 11ا ت 5 دوم

 8 1 1 2 1 2 1 18تا  12 سوم

 6 1 1 1 1 1 1 25تا  19 چهارم

 آزمون 1تا  26 پنجم

 27 4 5 5 4 5 4 مجموع

 540 80 100 100 80 100 80 هزینه )هزارتومان(

 

 ماه دوم

 تاریخ هفته
 تعداد جلسات هر درس در هر هفته

 مجموع سم  یمی داروییش فارماکولوژی فارماکوگنوزی فارماسیوتیکس بالینی

 6 1 1 1 1 1 1 8تا  2 اول

 9 1 2 2 1 2 1 15تا  9 دوم

 10 1 2 2 2 2 1 22 تا 16 سوم

 آزمون 29تا  23 چهارم

 25 3 5 5 4 5 3 مجموع

 500 60 100 100 80 100 60 هزینه )هزارتومان(
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 ماه سوم

 تاریخ هفته
 تعداد جلسات هر درس در هر هفته

 مجموع سم  شیمی دارویی فارماکولوژی ماکوگنوزیفار فارماسیوتیکس بالینی

 6 1 1 1 1 1 1 5تا  30 اول

 8 1 2 1 1 2 1  12 تا 6 دوم

 7 1 1 2 1 1 1 19تا  13 سوم

 6 1 1 1 1 1 1 26تا  20 چهارم

 آزمون  3تا 27 پنجم

 27 4 5 5 4 5 4 مجموع

 540 80 100 100 80 100 80 هزینه )هزارتومان(
 

 ماه چهارم

 تاریخ هفته
 اد جلسات هر درس در هر هفتهتعد

 مجموع سم  شیمی دارویی فارماکولوژی فارماکوگنوزی فارماسیوتیکس بالینی

 6 1 1 1 1 1 1 10تا  4 اول

 9 1 2 2 1 2 1  17 تا 11 دوم

 10 1 2 2 2 2 1 24تا  18 سوم

 آزمون 1تا  25 چهارم

 25 3 5 5 4 5 3 مجموع

 500 60 100 100 80 100 60 هزینه )هزارتومان(
 

 ماه پنجم

 تاریخ هفته
 تعداد جلسات هر درس در هر هفته

 مجموع سم  شیمی دارویی فارماکولوژی فارماکوگنوزی فارماسیوتیکس بالینی

 6 1 1 1 1 1 1 8تا  2 اول

 9 1 2 2 1 2 1  15 تا 9 دوم

 11 1 2 2 2 2 2 22تا  16 سوم

 آزمون 29تا  23 چهارم

 26  3 5 5 4 5 4 مجموع

 520 60 100 100 80 100 80 (هزینه )هزارتومان

 

 ماه ششم

 تاریخ هفته
 تعداد جلسات هر درس در هر هفته

 مجموع سم  شیمی دارویی فارماکولوژی فارماکوگنوزی فارماسیوتیکس بالینی

 6 1 1 1 تعطیل 1 2 6تا  1 اول

 9 1 2 2 تعطیل 2 2  13 تا 7 دوم

 8 1 2 2 تعطیل 2 1 20تا  14 سوم

 آزمون 27تا  21 چهارم

 23 3 5 5 0 5 5 جموعم
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 460 60 100 100 0 100 100 هزینه )هزارتومان(

 

 تخفیف درصد20+ هزینه درصد تخفیف10هزینه + هزینه کل تعداد کل جلسات

153 3060 2750 2450 

 

 

  بانک پاسارگاد به نام آقای جابر  5022-2910-5676-1362لطفا هزینه جلسات به شماره کارت

 جاویدی واریز شود.

  قابل پرداخت است.نیز  ماهیانههزینه شرکت در کالس ها به صورت 

 تخفیف برخوردار شوید. ده درصداز  )یک یا چند درس( با پرداخت یکجای هزینه کالس ها 

  هزارتومان است 20هزینه شرکت در هر مرحله آزمون آزمایشی آنالین. 

 به طور رایگانتخفیف،  درصد 20 با شرکت در تمام کالس ها و پرداخت یکجا، عالوه بر 

 در آزمون های آنالین شرکت کنید.

  :09909265687شماره تماس 

 :آدرس تلگرام 

@jjavidi 

 

@pharma96 
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 ضوری گروه سرفصل های هر جلسه از کالس های غیرح
 آموزشی دکتر جاویدی

 
 جلسه فارماکولوژی فارماسیوتیکس بالینی سم شناسی شیمی دارویی فارماکوگنوزی

سم  اتیکل SAR –مقدمه  هیدروکربن ها

 یشناس

 1 اصول پایه اتیکل یپرفشار خون

ادامه 

 هیدروکربن ها

سم  اتیادامه کل کیوتیب یآنت

 یشناس

 یدمیپیل سید

)اختالالت 

 (یچرب

 2 ادامه اصول پایه اتیکل

 کیوتیب یآنت کربوهیدرات ها

 بتاالکتام یها

سم  اتیادامه کل

 یشناس

 3 اصول فارماکوکینتیک تیانحالل و محلول یقلب یینارسا

ادامه 

کربوهیدرات 

 فنول ها &ها

 یادامه آنت

 یها کیوتیب

 بتاالکتام

ادامه مبحث  COPD خطر یابیارز

 تیانحالل و محلول

 4 داروهای اتونومیک-متابولیسم دارو

 یادامه آنت ادامه فنول ها

 یها کیوتیب

 بتاالکتام

ادامه مباحث 

سم  اتیکل

 یابی)ارز یشناس

 خطر(

 نیب یها دهیپد آسم

 یسطح

 5 ادامه مبحث اتونوم

ضد  یداروها ادامه فنول ها

ضد -قارچ

-ایماالر

و  دیکوزینوگلیآم

 نیکلیتتراسا

 یآزمون ها

 یفیتوص تیسم

زخم  یماریب

 کیپپت

فعال کننده  یداروها کینتیک

 نیمهارکننده کول&نوسپتوریکول

 یمسدودکننده ها&استراز

 یکننده ها تیتقو&نوسپتوریکول

 استراز نیکول

6 

فرار  یروغن ها

 ها نیو رز

 یدارو ها

-ضدسرطان

-دیماکرول

 دهایسولفون آم

 ها نینولیو ک

های سم مکانیسم 

 شناسی

 یها یماریب

روده  یالتهاب

 یا

مسدودکننده &سمپاتومیمتیک ها یرئولوژ

 های گیرنده آدرنرژیک

7 

 یادامه روغن ها

 ها نیزفرار و ر

های سم مکانیسم  دهایاستروئ

 شناسی

حالت  یها یژگیو یافسردگ

 جامد

 کیمتیسمپاتومادامه 

 رندهیگ یمسدودکننده ها&ها

 کیآدرنرژ

8 

ادامه  ها نیساپون

 دهایاستروئ

های سم مکانیسم 

 شناسی

اختالل دو 

 یقطب

 کسیکرومرتیم

اندازه  ی)روش ها

 یازجداس ،یریگ

و کاهش اندازه 

 ذرات(

 CNS 9 یبر فارماکولوژ یمقدمه ا

و  یقلب یداروها

 یدهایزوپرنوئیا

 متفرقه

ادامه 

 دهایاستروئ

های سم مکانیسم 

 شناسی

اختالالت 

 یاضطراب

 10 ضدتشنج داروهای – یفارماکولوژ ها انتیپیاکس

ادامه 

 یدهایزوپرنوئیا

 متفرقه

عوامل &نسونپارکی – یفارماکولوژ کینتیفارماکوک  ابتید کبدیسمیت  استروژن یآنت

 ومیتیل&یشیضد روان پر

11 

 یدهایکوزیگل

 کیانوژنیس
 

و  نیپروژست

 نیپروژست یآنت

ادامه  صرع کبدیسمیت 

 کینتیفارماکوک

ضد &آرامبخش-خواب آور یداروها

 ها یافسردگ

12 
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 تیآرتر کلیویسمیت  آندروژن دهایآلکالوئ

 دیروماتوئ

ادامه 

 کینتیفارماکوک

عضله  یشل کننده ها&لکل هاا

 یاسکلت

13 

 یعفونت ها کلیویسمیت  آندروژن یآنت دهایادامه آلکالوئ

 یفوقان یتنفس

ادامه 

 کینتیفارماکوک

 یهوشیمورد استفاده در ب یداروها

 یحس کننده ها یب&یعموم

 عیموض

14 

 یعفونت مجار سمی فلزاتاثرات  کینرژیستامیه دهایادامه آلکالوئ

 یادرار

ادامه 

 کینتیفارماکوک

 یداروها&یدیوئیاپ یضددردها

 مورد سوء مصرف

15 

 نیستامیه یآنت دهایادامه آلکالوئ

– H2 بالکر 

 یها یماریب سمی فلزاتاثرات 

ز راه ا یانتقال

 یجنس

ادامه 

 کینتیفارماکوک

 یفاکتورها&یعوامل موثر در آنم

مورد  یداروها&کیتیرشد هماتوپو

 یانعقاد یها یاستفاده در ناهنجار

16 

 یمهار کننده ها

تومور با منشا 

 اهانیو گ یاهیگ

 انیز شیضد پ

H1 یداروساز اتیعمل سیآکنه ولگار سمی فلزاتاثرات  بالکر 

 ابی) اختالط و آس

 کردن(

موثر در درمان  یداروها

 NSAID&یدمیپیپرلیها

 نقرس&دیروماتوئ تیآرتر&ها

17 

ضد  اهانیگ

و  یکبد تیسم

 ابت،یضد د

ها و  نیتامیو

هورمون ها، رنگ 

ها و مواد مطبوع 

کننده و مواد 

 متفرقه

 یهورمون ها

 یدیروئیت

 یداروساز اتیعمل یمبحث آنم سمی فلزاتاثرات 

و  ی) زالل ساز

 (یبسته بند

عملکرد  یدارا یداروها-یفارماکولوژ

 عضله صاف یمهم بر رو

18 

 اهانیگادامه 

 تیضد سم

و ضد  یکبد

 نیتامیو ابت،ید

ها و هورمون ها، 

رنگ ها و مواد 

مطبوع کننده و 

 مواد متفرقه

سمی حالل اثرات  دهاییویاپ

 ها و بخارات

مزمن  یینارسا

 هیکل

 یداروساز اتیعمل

) خشک کردن و 

 شیپ

 (ونیفرموالس

 یدارا یداروها-یفارماکولوژادامه 

 عضله صاف یعملکرد مهم بر رو

19 

ضد  باتیترک

و ضد  روسیو

و  یباکتر

 کالیوتینوتروس

 ها

سمی حالل اثرات  دهاییویادامه اپ

 ها و بخارات

آنتی کلیات 

 بیوتیک ها

 ییاشکال دارو

جامد ) پودر ها، 

گرانول ها و قرص 

 (یو قرص ساز

مورد استفاده  یداروها&ها کیورتید

 در فشار خون باال

20 

 ستمیس 

 کینرژیکول

ک یسکمای 

 قلبی

ادامه اشکال 

جامد  ییدارو

 )کپسول ها(

ضد &یقلب یینارسا&یصدر نیآنژ

 یتمیآر

21 

 نیکول یآنت 

 استرازها

جامد  یفرآورده ها سل 

و  ی) روکش ده

 یفرآورده ها

 روکش دار(

 یینارسا&یصدر نیآنژادامه 

 یتمیضد آر&یقلب

22 

 ستیآنتاگون 

 کینرژیکول یها

تست تفسیر  

های 

 آزمایشگاهی

 ییاشکال دارو

 ) محلول ها( عیما

 یها کیوتیب یآنت

سنتز  یها رمهارکنندهیسا&بتاالکتام

 کل،یکلرامفن&یسلول وارهید

  دها،یها، ماکرول نیکلیتتراس

23 
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 ستمیس 

 کیآدرنرژ

 ییاشکال دارو  

 ستمی)س عیما

 پراکنده( یها

 یها کیوتیب یآنتادامه 

سنتز  یها رمهارکنندهیسا&الکتامبتا

 کل،یکلرامفن&یسلول وارهید

 دها،یها، ماکرول نیکلیتتراس

ها،  نیاسترپتوگرام ن،یسیندامایکل

 دهایکوزینوگلیآم&دینزولیل

24 

 ستیآنتاگون 

 کیآدرنرژ یها

 ییاشکال دارو  

 عیما

 ها( ونی)سوسپانس

 یتر دها،یسولفونام

 نولونیروکفلو&میمتوپر

ضد  یداروها&ها

 ضد قارچ یداروها&ییایباکتر

25 

 ستمیس 

 کینرژیدوپام

 ییاشکال دارو  

 ونی) امولس عیما

 ها(

 یتر دها،یسولفونامادامه 

 نولونیفلوروک&میمتوپر

ضد  یداروها&ها

 ضد قارچ یداروها&ییایباکتر

26 

 یتنآ 

 کینرژیدوپام

 یدارورسان  

و  یویر ،یقی)تزر

 (ینیب

 یدرمان یمیش

عوامل &یالکسیپروف&یروسیضدو

کننده  یضدعفون&یکروبیضدم

ضد  ینیکاربرد بال&یادرار یمجار

 ضد انگل یداروها&ها کروبیم

27 

 یدارورسان   یضد افسردگ 

-یموضع ،ی)چشم

رکتال و  ،یپوست

 (نالیواژ

 یدرمان یمیش&ضدکرم یداروها

 یمنوفارماکولوژیا&سرطان

28 

ضد  یداروها 

 ریالتهاب غ

 یدیاستروئ

 –داروها  ستیز  

 ییدارو نانوفناوری

 یهورمون ها

 یداروها&زیپوفیه&پوتاالموسیه

 دهایکوستروئیکورت&دیروئیت

29 

خواب  یداروها 

 آور و ضد تشنج

 یهورمون ها&یجنس یون هاهورم یولوژیکروبیم  

 ابتیضد د ،عواملیپانکراس

30 

موثر بر هموستازمواد  یداروها    کیگابائرژ 

 موثر بر گوارش یداروها&یمعدن

31 

 

 


