
 69واحدهای ارائه شده به دانشجویان رشته زیست شناسی ورودی 

 نوع واحد واحد نام درس
 عمومی 3 زبان انگلیسی

 پایه 2 آمار زیستی

 پایه 1 کارگاه آمار زیستی

 پایه 3 1شیمی آلی 

 پایه 1 1آزمایشگاه شیمی آلی 

 پایه 3 1فیزیک عمومی 

 پایه 1 1آزمایشگاه فیزیک عمومی 

 عمومی 2 1اسالمی اندیشه 

 تنه مشترک 3 مبانی جانورشناسی

 تنه مشترک 1 آزمایشگاه مبانی جانورشناسی

 

 

 69واحدهای ارائه شده به دانشجویان رشته زیست شناسی ورودی 

 نوع واحد واحد نام درس
 2معارف 
 انقالب

)دانشجویان بایستی یکی از این  2
 دروس را انتخاب کنند(

 عمومی

 تنه مشترک 2 مولکولیزیست شناسی 

 تنه مشترک 3 زیست شناسی سلولی

 تنه مشترک 1 آزمایشگاه زیست شناسی سلولی

 تنه مشترک 2 2فیزیولوژی جانوری 

 تنه مشترک 2 بیوفیزیک

 تنه مشترک 2 قارچ شناسی

 تنه مشترک 1 آزمایشگاه قارچ شناسی

 تنه مشترک 2 2بیوشیمی 

 تنه مشترک 1 2تربیت بدنی 

 

 

 

 

 

 



  69واحدهای ارائه شده به دانشجویان رشته زیست شناسی گرایش ژنتیک ورودی 

 نوع واحد واحد نام درس
 تنه مشترک 3 2ژنتیک 

 تنه مشترک 2 ایمنی شناسی

 تنه مشترک 2 9گیاهشناسی 

 تنه مشترک 1 9آزمایشگاه گیاهشناسی 

 تنه مشترک 2 زبان تخصصی

 الزامی 3 1ژنتیک مولکولی 

 الزامی 2 انسانیژنتیک 

 الزامی 2 ژنتیک جمعیت

 اختیاری 2 زیست شناسی مولکولی اندامک ها

 

  69واحدهای ارائه شده به دانشجویان رشته زیست شناسی گرایش علوم جانوری ورودی 

 نوع واحد  واحد نام درس
 تنه مشترک 3 2ژنتیک 

 تنه مشترک 2 ایمنی شناسی

 تنه مشترک 2 9گیاهشناسی 

 تنه مشترک 1 9آزمایشگاه گیاهشناسی 

 تنه مشترک 2 زبان تخصصی

 الزامی 3 جانورشناسی بی مهرگان

 الزامی 1 آزمایشگاه جانورشناسی بی مهرگان

 الزامی 2 3فیزیولوژی جانوری 

 الزامی 1 3آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری 

 

  69مولکولی ورودی -زیست شناسی سلولی واحدهای ارائه شده به دانشجویان رشته زیست شناسی گرایش

 نوع واحد  واحد نام درس
 تنه مشترک 3 2ژنتیک 

 تنه مشترک 2 ایمنی شناسی

 تنه مشترک 2 9گیاهشناسی 

 تنه مشترک 1 9آزمایشگاه گیاهشناسی 

 تنه مشترک 2 زبان تخصصی

 الزامی 1 آزمایشگاه زیست شناسی مولکولی

 الزامی 2 ژنتیک انسانی

 الزامی 2 شناسی مولکولی اندامک ها زیست

 اختیاری 1 آزمایشگاه ایمنی

 الزامی 2 بیوشیمی بالینی



 

  69ورودی  بیوتکنولوژیواحدهای ارائه شده به دانشجویان رشته زیست شناسی گرایش 

 نوع واحد واحد نام درس
 تنه مشترک 3 2ژنتیک 

 تنه مشترک 2 ایمنی شناسی

 تنه مشترک 2 9گیاهشناسی 

 تنه مشترک 1 9آزمایشگاه گیاهشناسی 

 تنه مشترک 2 زبان تخصصی

 الزامی 2 بیوتکنولوژی گیاهی 

 الزامی 3 مبانی مهندسی ژنتیک

 اختیاری 2 گیاهان دارویی

 الزامی 1 آزمایشگاه ایمنی شناسی

 

 

 

  69واحدهای ارائه شده به دانشجویان رشته زیست شناسی گرایش بیوشیمی ورودی 

 نوع واحد واحد نام درس
 تنه مشترک 3 2ژنتیک 

 تنه مشترک 2 ایمنی شناسی

 تنه مشترک 2 9گیاهشناسی 

 تنه مشترک 1 9آزمایشگاه گیاهشناسی 

 تنه مشترک 2 زبان تخصصی

 الزامی 2 مبانی بیوانفورماتیک

 الزامی 2 بیوشیمی بالینی

 اختیاری 1 آزمایشگاه ایمنی شناسی

 الزامی 2 گیاهان دارویی

 الزامی 2 زیست پرتویی

 

 

 

 

 



 

  69واحدهای ارائه شده به دانشجویان رشته زیست شناسی گرایش علوم گیاهی ورودی 

 نوع واحد واحد نام درس
 تنه مشترک 3 2ژنتیک 

 تنه مشترک 2 ایمنی شناسی

 تنه مشترک 2 9گیاهشناسی 

 تنه مشترک 1 9آزمایشگاه گیاهشناسی 

 تنه مشترک 2 زبان تخصصی

 الزامی 2 جلبک شناسی

 الزامی 1 آزمایشگاه جلبک شناسی

 الزامی 2 مبانی طبقه بندی گیاهی

 اختیاری 2 بیوتکنولوژی گیاهی

 اختیاری 2 گیاهان دارویی

 

 

 

  69واحدهای ارائه شده به دانشجویان رشته زیست شناسی گرایش علوم میکروب شناسی ورودی 

 نوع واحد واحد نام درس
 تنه مشترک 3 2ژنتیک 

 تنه مشترک 2 ایمنی شناسی

 تنه مشترک 2 9گیاهشناسی 

 تنه مشترک 1 9آزمایشگاه گیاهشناسی 

 تنه مشترک 2 زبان تخصصی

  2 هماتولوژی

  2 میکروب محیط

  1 آزمایشگاه میکروب محیط

  1 آزمایشگاه ایمنی شناسی

  3 زیست سلولی باکتری ها

  1 هاآزمایشگاه زیست سلولی باکتری 

 

 

 

 



  63واحدهای ارائه شده به دانشجویان رشته زیست شناسی گرایش ژنتیک ورودی 

 نوع واحد واحد نام درس
 الزامی 3 مبانی مهندسی ژنتیک

 الزامی 1 آزمایشگاه مبانی مهندسی ژنتیک

 الزامی 3 ژنتیک سرطان

 الزامی 2 مشاوره ژنتیک

 تنه مشترک 2 تکامل

 اختیاری 2 ژنتیک رشد و نمو

 اختیاری 2 زیست شناسی مولکولی اندامک ها

 

 

  63واحدهای ارائه شده به دانشجویان رشته زیست شناسی گرایش علوم جانوری ورودی 

 نوع واحد واحد نام درس
 الزامی 2 تکامل

 الزامی 2 رویان شناسی جانوری تکمیلی

 الزامی 1 آزمایشگاه رویان شناسی جانوری تکمیلی

 اختیاری 2 سلولی فیزیولوژی

 اختیاری 2 سیتوژنتیک

 اختیاری 2 زیست پرتویی

 اختیاری 2 بیوشیمی بالینی

 اختیاری 3 مبانی مهندسی ژنتیک

 

 

  63مولکولی ورودی -واحدهای ارائه شده به دانشجویان رشته زیست شناسی گرایش سلولی

 نوع واحد واحد نام درس
 الزامی 2 مباحث نوین در زیست شناسی سلولی

 الزامی 2 زیست پرتویی

 الزامی 2 بیوشیمی ویتامین و هورمون

 اختیاری 2 ژنتیک رشد و نمو

 اختیاری 2 فیزیولوژی سلولی

 اختیاری 2 سیتوژنتیک

 اختیاری 3 ژنتیک سرطان

 

 



  63واحدهای ارائه شده به دانشجویان رشته زیست شناسی گرایش بیوتکنولوژی ورودی 

 واحد نوع واحد نام درس
 الزامی 2 مبانی بیوانفورماتیک

 الزامی 2 بیوتکنولوژی مولکولی

 الزامی 1 آزمایشگاه بیوتکنولوژی

 الزامی 2 زیست پرتویی

 الزامی 2 بیوتکنولوژی محیط

 اختیاری 2 ژنتیک انسانی

 اختیاری 2 سیتوژنتیک

 

 

  63ورودی  واحدهای ارائه شده به دانشجویان رشته زیست شناسی گرایش بیوشیمی

 نوع واحد واحد نام درس
 الزامی 2 آنزیم شناسی

 الزامی 2 کاربرد رادیو ایزوتوپ ها

 الزامی 2 هماتولوژی

 اختیاری 2 بیوتکنولوژی مولکولی

 اختیاری 1 آزمایشگاه مهندسی ژنتیک

 اختیاری 2 بیوتکنولوژی گیاهی

 اختیاری 2 مباحثی در زیست شناسی سلولی

 

 

  63واحدهای ارائه شده به دانشجویان رشته زیست شناسی گرایش علوم گیاهی ورودی 

 نوع واحد واحد نام درس
 الزامی 2 9فیزیولوزی گیاهی 

 الزامی 2 اکولوژی گیاهی

 الزامی 1 آزمایشگاه اکولوژی گیاهی

 الزامی 2 2طبقه بندی گیاهی 

 الزامی 1 2آزمایشگاه طبقه بندی گیاهی 

 اختیاری 2 سیتوژنتیک

 اختیاری 2 آنزیم شناسی

 اختیاری 2 هماتولوژی

 

 



  63واحدهای ارائه شده به دانشجویان رشته زیست شناسی گرایش علوم گیاهی ورودی 

 نوع واحد واحد نام درس
 اختیاری 2 زیست پرتویی

 اختیاری 2 بیوشیمی ویتامین و هورمون

 اختیاری 2 بیوشیمی بالینی

 الزامی 2 2بندی باکتری ها طبقه 

 الزامی 1 2آزمایشگاه طبقه بندی باکتری ها

 الزامی 2 میکروب شناسی صنعتی

 الزامی 1 آزمایشگاه میکروب صنعتی

 الزامی 1 آزمایشگاه ویروس

 


