
 

 
 

 
 

 
 

 نیمسال چهارم
 پیشنیاز واحد نام درس کد درس

زیست شناسی سلولی  0005111
 مولکولی

4 
 

 بیوشیمی

زیست شناسی  -آز 0005105
 سلولی مولکولی

 
0 

_______ 

 بیوشیمی 1 0فیزیولوژی جانوری 0005011
فیزیولوژی  -آز 0005111

 0جانوری
0 _______ 

 0جانورشناسی 1 1جانورشناسی 0005111
 ________ 0 1جانورشناسی -آز 0005100
  -( 0بیوشیمی) 1 بیوشیمی تکمیلی 0005151

 همنیاز
 ______ 1 0اندیشه اسالمی 8101111

 واحد  16 جمع

 نیمسال سوم

 پیشنیاز واحد نام درس کد درس
 شیمی آلی 1 بیوشیمی 0005154
 _____ 0 شیمیبیو-آز 0005115
یاضی 1 آمار زیستی 0005141  2و1ر
 ______ 1 وژی عمومیلمیکروبیو 0005008
وژی لمیکروبیو -آز 0005140

 عمومی
0 ______ 

 ______ 1 0جانور شناسی 0005115
 ______ 0 0جانور شناسی -آز 0005101
ولوژی فمور  1 0سیستماتیک گیاهی 0005118

 گیاهی
 _______ 0 0سیستماتیک گیاهی -آز 0005111

 واحد     11 جمع

 نیمسال دوم
 پیشنیاز واحد نام درس کددرس

 _____ 1 تالوفیتها 0005111
 _____ 0 تالوفیتها-آز 0005111
یح ومورفولوژی گیاهی 0005111  ______ 1 تشر
یح ومورفولوژی  -آز 0005118 تشر

 گیاهی
0 ______ 

یاضی 0005114  0ریاضی 1 2ر
 0شیمی 1 2شیمی 0005181
 ______ 0 2شیمی -آز 0005115
 ______ 1 شیمی آلی 0005185
 ______ 0 آلیشیمی -آز 0005111
 0تربیت بدنی 0 2تربیت بدنی 8101151

 ______ 1 انقالب اسالمی 8101111

 واحد    11 جمع

 نیمسال اول
 پیشنیاز واحد نام درس کد درس

 ______ 1 0ریاضی 0005111
 ______ 4 فیزیک 0005181
 ______ 0 فیزیک-آز 0005118
 ______ 1 0شیمی 0005180
 ______ 0 شیمی-آز 0005111
 ______ 0 0تربیت بدنی  8101151
 ______ 1 فارسی عمومی 8101111
 ______ 1 زبان انگلیسی عمومی 8101110

 واحد      11 جمع

 نیمسال پنجم
 پیشنیاز واحد نام درس کددرس

فیریولوژی  1 1یولوژی جانوریفیز 0005014
 0جانوری

یولوژی فیز -آز 0005114
 1جانوری

0 _______ 

بافت شناسی  0005151
 جانوری

 زیست سلولی 1

بافت شناسی  -آز 0005111
 جانوری

0 _______ 

 بیوشیمی 1 0فیزیولوژی گیاهی 0005018
0005111 

 
فیزیولوژی  -آز

 0گیاهی
0 _______ 

 _______ 1 اکولوژی 0005141
 0اندیشه  1 1اندیشه اسالمی 8101118
سیستماتیک  -آز 0005110

 1گیاهی 
0  

سیستماتیک گیاهی  0005181
1 

سیستماتیک  1
 0گیاهی 

 واحد    11 جمع

 نیمسال هشتم
واح نام درس کددرس

 د
 پیشنیاز

 ژنتیک 1 تکامل 0005111

-بیوشیمی 1 ویروس شناسی 0005010
 میکروبیولوژی

 اکولوژی نظری 0 اکولوژی عملی 0005148

 _________ 1 تاریخ صدر اسالم 8101111

 _________ 1 دانش خانواده 8101114

متمم  0005001
 جانورشناسی

 0جانور شناسی  1

زیست شناسی  1 ایمنولوژی 0005150
 مولکولی

زیست شناسی  0005111
 انگلها

 جانور شناسی 1

 زیست سلولی 1 رشد ونمو گیاهی 0005110

 واحد   01 جمع

 نیمسال ششم

 پیشنیاز واحد نام درس کد درس
فیزیولوژی  1 1فیزیولوژی جانوری 0005015

 0جانوری
زیست -آمار 4 ژنتیک 0005111

 سلولی
 ______ 0 ژنتیک -آز 0005101

ریخت زایی واندام زایی  0005111
 در گیاهان

 زیست سلولی 1

 بافت شناسی 1 جنین شناسی 0005111

 ______ 0 جنین شناسی -آز 0005101

 _______ 1 تفسیر موضوعی قرآن 8101111

 1و0ریاضی 1 دربیولوژیکامپیوترکاربرد 

تشریح مقایسه ای  0005110
 جانوران

جانور  1
 1و0شناسی

 واحد   11 جمع

 نیمسال هفتم

 پیشنیاز واحد نام درس کددرس
 بیوشیمی 1 1فیزیولوژی گیاهی  0005001

فیزیولوژی  -آز 0005111
 1گیاهی 

0 _______ 

 _______ 1 متون زیست شناسی 0005004

زیست شناسی  0005118
 پرتوی

 زیست سلولی 1

 ________ 1 ئین زتدگیآ 8101114

زیست شناسی  0005114 
 مولکولی

 زیست سلولی 1

 جنین شناسی 1 جنین شناسی انسانی 0005118

زیست -فیزیک 1 بیوفیزیک 0005151
 سلولی

 واحد   15 جمع

 (جانوریعلوم  –رشته زیست شناسی )   کارشناسی دوره دروس


