
 

ًیوسال 
 سْم

 پیشٌیاز ّاحد ًام درش کد درش

هباًی زیست  

شٌاسی ّ 
 هْلکْلی 

شیوی عوْهی  3

1 

هباًی زیست  -آز 
شٌاسی ّ 

 هْلکْلی

 ُن زهاى با درش 1

شیوی عوْهی  3 بیْشیوی ساختار  

 ّ شیوی آلی 1

بیْشیوی  -آز 

 ساختار

 ُن زهاى با درش 1

 شیوی آلی 3 1هیکرّبیْلْژی  

ُن زهاى با درش  1 1هیکرّبیْلْژی  -آز 
1 

هباًی فیسیْلْژی  
 جاًْری 

هباًی  3
 جاًْرشٌاسی

هباًی فیسیْلْژی -آز 
 جاًْری

 ُن زهاى با درش 1

تاریخ تحلیلی صدر  
 اسالم

2 --------------- 

  2 تربیت بدًی 

 11 جوع

 

ًیوسال 

 چِارم

 پیشٌیاز ّاحد ًام درش کد درش

هباًی زیست  3 ژًتیک پایَ  

شٌاسی 
سلْلی ّ 

 هْلکْلی

ُن زهاى با  1 ژًتیک پایَ -آز 

 درش

 ----------- 3 هباًی گیاُشٌاسی 

ُن زهاى با  1 هباًی گیاُشٌاسی -آز 
 درش

بیْشیوی  3 بیْشیوی هتابْلیسن  
 ساختار

ُن زهاى با  1 هتابْلیسنبیْشیوی  -آز 
 درش

هیکرّبیْلْژی  3 2هیکرّبیْلْژی  
1 

ُن زهاى با  1 2هیکرّبیْلْژی  -آز 
 درش

  2 دٍ ّ جوعیتاداًش خاًْ 

    

 11 جوع

 

ًیوسال 

 پٌجن

 پیشٌیاز ّاحد ًام درش کددرش

هباًی  

فیسیْلْژی 
 گیاُی

 هباًی گیاُشٌاسی 2

هباًی -آز 
فیسیْلْژی 

 گیاُی

 ُن زهاى با درش 1

 ژًتیک پایَ 3 ژًتیک هْلکْلی 

ژًتیک  -آز 
 هْلکْلی

 ُن زهاى با درش 1

اًدیشَ  
 2اسالهی 

2  

هیکرّبیْلْژی  
 هحیطی

 2هیکرّبیْلْژی  2

هیکرّبیْلْژی  -آز 
 هحیطی

 ُن زهاى با درش 1

 ---------------- 2 آهار زیستی 

کارگاٍ آهار  
 زیستی

1  

  2 درش اختیاری 

هباًی بْم  
 شٌاسی

هباًی گیاُشٌاسی  3
ّ هباًی جاًْر 

 شٌاسی

 22 جوع

 

ًیوسال 

 ششن

 پیشٌیاز ّاحد ًام درش کد درش

 2هیکرّبیْلْژی  2 ایوٌی شٌاسی 

 ُن زهاى با درش 1 ایوٌی شٌاسی -آز 

 ژًتیک پایَ 3 تکاهل هْجْدات زًدٍ  

 2هیکرّبیْلْژی  3 ّیرّش شٌاسی 

 2هیکرّبیْلْژی  3 1باکتری شٌاسی  

 ُن زهاى با درش 1 باکتری شٌاسی -آز 

 2هیکرّبیْلْژی  2 قارچ شٌاسی 

 ُن زهاى با درش 1 قارچ شٌاسی -آز 

  2 آییي زًدگی 

    

 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

 شیوی 3 2شیوی عوْهی  
 1عوْهی 

ریاضی عوْهی  3 1ریاضی عوْهی  
1 

 -------------- 3 هباًی جاًْرشٌاسی 

ُن زهاى با  1 هباًی جاًْرشٌاسی -آز 

 درش

 -------------- 1 2تربیت بدًی  

شیوی  3 شیوی آلی 

 1عوْهی 

ُن زهاى با  1 شیوی آلی -آز 

 درش

  2 1اًدیشَ  

    

    

 11 جوع

 



 

 

 

 

 

 ویژه نامه دانشجویان ورودی جدید         

 89/89سالتحصیلی 

 

 

 دروس

دوره کارشناسی گروه زیست  

 شناسی)میکروبیولوژی(

 

نیوسال 

 هفتن

 پیشنیاس واحذ نام درس کذ درس

هتوى تخصصی  
 هیکزوبیولوژی

2  

باکتزی  3 2باکتزی شناسی  
 1شناسی 

باکتزی شناسی  -آس 
2 

هن سهاى با  1
 درس

هیکزوبیولوژی  2 هیکزوبیولوژؤی غذایی  
2 

هیکزوبیولوژی -آس 
 غذایی

هن سهاى با  1
 درس

هبانی سیست  
 شناسی تکوینی

هبانی سیست  3
شناسی 

سلولی و 
 هولکولی

هیکزوبیولوژی  2 هیکزوبیولوژی صنعتی 
و بیوشیوی  2

 هتابولیسن

هیکزوبیولوژی  -آس 

 صنعتی

هن سهاى با  1

 درس

  2 اسالهی ایزاىانقالب  

    

 واحذ     11 جوع

 

نیوسال 
 هشتن

 پیشنیاس واحذ نام درس کذدرس

  2 تفسیز هوضوعی قزآى 

  2 درس اختیاری 

  2 درس اختیاری  

  2 درس اختیاری 

  2 درس اختیاری  

    

    

    

    

    

  جوع

 


