
 

ًیوسال 
 سْم

 پیشٌیاز ّاحد ًام درش کد درش

  1 1تربیت بدًی  

جاًْر شٌاسی هِرٍ  
 داراى

جاًْر شٌاسی  2
 بی هِرگاى

آز جاًْر شٌاسی  
 هِرٍ داراى

1  

 -1شیوی 3 بیْشیوی ساختار 
 شیوی آلی

  1 آز بیْشیوی ساختار 

  3 هباًی گیاُشٌاسی 

آز هباًی  

 گیاُشٌاسی

1  

شٌاسی زیست  

 هیکرّبی

3  

آز زیست شٌاسی  
 هیکرّبی

1  

تاریخ تحلیلی صدر  
 اسالم

2  

 ّاحد     11 جوع

 

ًیوسال 

 چِارم

 پیشٌیاز ّاحد ًام درش کد درش

هباًی زیست سلْلی ّ  

 هْلکْلی

3  

آز هباًی زیست سلْلی ّ  

 هْلکْلی

1  

بیْشیوی  3 بیْشیوی هتابْلیسن 

 ساختار

  1 آز بیْشیوی هتابْلیسن 

هباًی  2 هباًی فیسیْلْژی گیاُی 

 گیاُشٌاسی

  1 آز هباًی فیسیْلْژی گیاُی 

  3 1فیسیْلْژی جاًْری  

  1 1آز فیسیْلْژی جاًْری  

  2 حشرٍ شٌاسی 

 1تربیت بدًی  1 2تربیت بدًی  

  2 داًش خاًْادٍ ّ جوعیت 

 ّاحد 11 جوع

 

ًیوسال 

 پٌجن

 پیشٌیاز ّاحد ًام درش کددرش

فیسیْلْژی  

 2جاًْری 

 1فیسیْلْژی جاًْری  3

آز فیسیْلْژی  

 2جاًْری 

1  

هباًی بْم  

 شٌاسی

3  

    

بافت شٌاسی  

 جاًْری

هباًی زیست  3

 سلْلی ّ هْلکْلی

آز بافت  

شٌاسی 
 جاًْری

1  

هباًی زیست  3 ژًتیک پایَ 

 سلْلی ّ هْلکْلی

  1 آز ژًتیک پایَ 

  2 درش اختیاری 

اًدیشَ  

 2اسالهی 

2  

 ّاحد    11 جوع

 

ًیوسال 

 ششن

ّاح ًام درش کد درش

 د

 پیشٌیاز

فیسیْلِْژ جاًْری  

 هقایسَ ای

فیسیْلْژی  2

 1جاًْری 

    

 ژًتیک پایَ 3 ژًتیک هْلکْلی 

  1 آز ژًتیک هْلکْلی 

هباًی زیست  
 شٌاسی تکْیٌی

هباًی زیست  3
 سلْلی ّ

 -هْلکْلی
بافت شٌاسی 

 جاًْری

  2 آهار زیستی 

  1 کارگاٍ آهار زیستی 

زیست شٌاسی  

 سلْلِای بٌیادی

هباًی زیست  2

سلْلی ّ 
 هْلکْلی

  2 آئیي زًدگی 

  2 درش اختیاری 

 ّاحد 11 جوع

 

 ًیوسال اّل

 پیشٌیاز ّاحد ًام درش کد درش

 ______ 3 1ریاضی 

 ______ 3 فیسیک 

 ______ 1 آزفیسیک 

 ______ 3 1شیوی 

 ______ 1 شیوی-آز 

 ______ 2 ایوٌی زیستی** 

 ______ 3 فارسی عوْهی 

زباى اًگلیسی  
 عوْهی

3 ______ 

 ّاحد     11 جوع

 

 ًیوسال دّم

 پیشٌیاز ّاحد ًام درش کددرش

  2 فیسیْلِْژ ی سلْل 

  3 جاًْر شٌاسی بی هِرگاى 

  1 آز جاًْر شٌاسی بی هِرگاى 

    

 1ریاضی 3 2ریاضی 

 1شیوی 3 2شیوی 

    

  3 شیوی آلی 

  1 شیوی آلی-آز 

  2 1اًدیشَ  

 ّاحد  11 جوع

 



 

 

 دروس

دوره کارشناسی گروه  

     زیست شناسی 

 (جانوری)علوم 

 

 

 

 

 

ًیوسال 
 ُفتن

 پیشٌیاز ّاحذ ًام درش کذدرش

  2 هتْى تخصصی  

  2 جٌیي شٌاسی جاًْری 

  1 آز جٌیي شٌاسی جاًْری 

هباًی زیست فٌاّری  
 جاًْری

 ژًتیک هْلکْلی 2

    

 ژًتیک پایَ 3 تکاهل هْجْدات زًذٍ 

  2 درش اختیاری  

  2 اًقالب اسالهی ایراى 

    

 ّاحذ   11 جوع

 

ًیوسال 
 ُشتن

 پیشٌیاز ّاحذ ًام درش کذدرش

  2 درش اختیاری 

  2 درش اختیاری 

  2 تفسیر هْضْعی قرآى 

  2 زیست شٌاسی اًگل 

آز زیست شٌاسی  
 اًگل

1  

    

    

    

 ّاحذ   9 جوع

 

با  تأسيس ضد ً 7711گزًه سيست ضناسي در ميزماه سال 

پذيزش دانطجٌ در دًره کارضناسي با گزايص علٌم جانٌري 

با پذيزش  7731اين گزًه در ميزماه  . ضزًع بو کار نمٌد

) بيٌ       جانٌرضناسيگزايص  دانطجٌ در رضتو علٌم جانٌري ،

          سيستماتيک ( مجزي دًره کارضناسي ارضد گزديده است

        

در رضتو ىای کارضناسی علٌم گياىی  7731ىمچنين در ميزماه

،در ميز  (ًکارضناسی ارضد علٌم گياىی )فيشيٌ لٌژی گياىی

دًره دکتزی فيشيٌلٌژی گياىی پذيزش دانطجٌ داضتو  7737ماه 

کارضناسی ارضد بيٌضيمی ًدکتزی  7731بيمن ماه ًدر است.

 ه است.سيستماتيک گياىی را پذيزش نمٌد

ًفر عضْ ُیأت 10داراي زيست شٌاسي گرٍّ

 علوي است.

 دکترای فیسیْلْژی گیاُی—حوسٍ اهیری

 دکترای بیْشیوی-فریذٍ آررباًی

 دکترای فیسیْلْژی گیاُی—هرین هذدکار

 شٌاسی جاًْر دکترای—علی غالهی فرد

 دکترای سیستواتیک گیاُی-حاهذ خذایاری

 دکترای فیسیْلْژی گیاُی-هرین ًصراصفِاًی

 دکترای ژًتیک–فراًک ُادی 

 دکترای بیْشیوی-سیف الَ بِراهی کیا

 دکترای ژًتیک هْلکْلی-سیذ حسام الذیي حجازی

 دکترای قارچ شٌاسی پسشکی-عبذالٌاصر دمحمی

 

 

 9316 مهر ماه

 نامه دانشجویان ورودی جدیدویژه 

 97/96سالتحصیلی 


