
 دروس دوره کارشناسی علوم گیاهی

نیمسال 
 پنجم

 پیشنیاز واحد نام درس کددرس
فیزیولوژی جانوری  1115111

2 
فیزیو لوژِ جانوری  3

1 
فیزیولوژی  -آز 1115131

2جانوری   
1 __________ 

2جانور شناسی  1115111 1جانور شناسی  2   
2جانور شناسی  -آز 1115111  1 ------------ 
سیستماتیک گیاهی  1115111

2 
سیستماتیک گیاهی  2

1 
سیستماتیک  -آز 1115121

2گیاهی   
1 ------- 

زیست سلولی-آمار 1 ژ نتیک 1115111  
ژنتیک-آز 1115111  1 --------- 
فیزیو لوژی گیاهی  1115111

1 
 بیو شیمی 2

1115131 
 

فیزیو لوژی  -آز
 گیاهی

1 -------- 

واحد    11 جمع  

نیمسال 
 چهارم
 پیشنیاز واحد نام درس کد درس
زیست شناسی سلولی  1115112

 ومولکولی
 بیو شیمی 1

زیست شناسی  -آز 1115115
 سلولی ومولکولی

1 __________ 

1فیزیو لوژی جانوری  1115113  بیو شیمی 3 
فیزیو لوژی جانوری  -آز  1115133

1 
1 __________ 

1جانور شناسی  1115115  3 -------- 
1جانور شناسی  -آز 1115111  1 __________ 
1سیستماتیک گیاهی  1115111 مور فو لوژی  2 

 گیاهی
1سبستماتیک گیاهی -آز 1115121  1 __________ 

2اندیشه اسالمی    2  
واحد 11 جمع  

نیمسال 
 سوم

 پیشنیاز واحد نام درس کد درس
 شیمی آلی 3 بیوشیمی 1115151
بیوشیمی -آز 1115115  1 __________ 
2و1ریاضی  2 آمار زیستی 1115112  
میکرو بیو لوژی  1115111

 عمومی
3 __________ 

میکرو بیو لوژی  -آز 1115111
 عمومی

1 __________ 

تشریح ومور  2 مور فو لوژی گیاهی 1115111
 فولوژی گیاهی

مور فو لوژی  -آز 1115131
 گیاهی

1 _____ 

اصول وروش رده  1115111
 بندی

تشریح  2
ومورفولوژی 

 گیاهی
1اندیشه اسالمی    2  

واحد     11 جمع  

نیمسال 
 اول

 پیشنیاز واحد نام درس کد درس
1ریاضی 1115112  2 ______ 
 ______ 1 فیزیک 1115111
 ______ 1 آزفیزیک 1115121
1شیمی 1115111  3 ______ 
شیمی-آز 1115123  1 ______ 

1تربیت بدنی    1 ______ 
 ______ 3 فارسی عمومی 
زبان انگلیسی  

 عمومی
3 ______ 

واحد      11 جمع  

نیمسال 
 هفتم

 پیشنیاز واحد نام درس کددرس
 بافت شناسی 2 جنین شناسی 1115111
جنین  -آز 1115112

 شناسی
1 ________ 

رشد ونمو  1115111
 گیاهی

 زیست سلولی 2

کشت بافت  1115112
 گیاهی

 زیست سلولی 2

کشت  -آز 1115111
 بافت گیاهی

1 ______ 

 ژنتیک 2 تکامل 1115113
ویروس  1115121

 شناسی
-بیو شیمی 2

 میکروبیولوژی
فیزیو لوژی  1115115

 3جانوری 
 1فیزیولوژی  جانوری  2

 __________ 2 آئین زندگی 1111111
 واحد   11 جمع

نیمسال 
 هشتم
 پیشنیاز واحد نام درس کددرس
زیست -فیزیک 2 بیو فیزیک 1115151

 سلولی
 زیست سلولی 2 زیست پرتوی 1115111

 _______ 2 تاریخ صدر اسالم 
 _______ 1 دانش خانواده 

 اکولوژی نظری 1 عملیاکولوژی  1115111
 رشد ونمو گیاهی 2 ازدیاد وتکثیر گیاهان 1115115
 زیست سلولی 2 زیست مولکولی 1115111
فیزیو لوژی تنش در  1115111

 گیاهان
فیزیو لوژی  2

رشد -1گیاهی 
 ونمو گیاهی

 واحد   14 جمع

نیمسال 
 دوم

 پیشنیاز واحد نام درس کددرس
 ____ 2 تالوفیتها 1115111
تالوفیتها-آز 1115111  1 ____ 
تشریح ومورفولوژی  1115112

 گیاهی
2 ____ 

تشریح  -آز 1115111
 ومورفولوژی گیاهی

1 ____ 

2ریاضی 1115111 1ریاضی 2   
2شیمی 1115112 1شیمی 2   
2شیمی -آز 1115125  1 _____ 
 _____ 3 شیمی آلی 1115115
شیمی آلی-آز 1115121  1 _____ 

2تربیت بدنی  1تربیت بدنی 1   
 ______ 2 انقالب اسالمی 

واحد    11 جمع  

نیمسال 
 ششم

 پیشنیاز واحد نام درس کد درس
بافت شناسی  1115152

 جانوری
 زیست سلولی 2

بافت شناسی  -آز 1115113
 جانوری

1 ---------- 

ریخت زایی واندام  1115111
 زایی

 زیست سلولی 2

2فیزیو لوژی گیاهی  1115111 فیزیو لوژی  2 
1گیاهی   

فیزیو لوژی  -آز 1115131
2گیاهی  

1 --------- 

 ---------- 3 اکولوژی 1115111
رابطه آب وخاک  1115111

 وگیاه
فیزیو لوژی  2

1گیاهی   
تفسیر موضوعی  

 قرآن
2 ________ 

 _________ 2 متون زیست شناسی 1115111
واحد   11 جمع  


