
 69ورودی  میکروبیولوژیدانشجویان کارشناسی ارشد گرایش  اولبرنامه ترم 

 

 کد درس نام درس

حد
 وا

داد
تع

 

 استاد نوع درس

س
کال

 

 روز ارائه
 

 ساعت ارائه

 01-8 پنج شنبه ها 001 دکتر شاهرخ الزامی  3 21503 بوم شناسی میکروارگانیسم ها

 ساختار ماکرو مولوکولهای زیستی

 سلولی و ژنتیک()همراه با 
 03-01 پنجشنبه ها 011 دکتر مطلبی اختیاری 3 

 روشهای بیوشیمی و بیوفیزیک

)همراه با بیوشیمی و نانوزیست فناوری و زیست فناوری 

 میکروبی(

 05-02 پنج شنبه ها 011 دکتر اسد زاده اختیاری 3 

 ژنتیک پروکاریوتها 

 )همره با زیست فناوری میکروبی و بیوتک کشاورزی(
 01-8 جمعه ها 001 دکتر یخچالی الزامی 3 1113

 فیزیولوژی میکروارگانیسم ها

 )همراه با بیوتکنولوژی میکروبی(
 03-01 جمعه ها 011 دکتر شاهرخ الزامی 3 1118

 0روش پژوهش و حل مساله گ

 )همراه با ژنتیک و سلولی (
 05-02 جمعه ها تحقیقاتی دکتر ظهرابی اختیاری 3 21513



69ورودی  سلولی و مولکولیدانشجویان کارشناسی ارشد گرایش  اولبرنامه ترم   

 

  

 کد درس نام درس

حد
 وا

داد
تع

 

 استاد نوع درس

س
کال

 

 روز ارائه
 

 ساعت ارائه

 ساختار ماکرو مولکول های زیستی

 )همراه با میکروبیولوژی و ژنتیک(
 01-8 پنج شنبه ها 011 دکتر مطلبی الزامی 3 

 سلولی و مولکولی سرطانساز و کارهای 

 )همراه با ژنتیک تحت عنوان ژنتیک سرطان(
 03-01 پنج شنبه ها 001 بعدا اعالم می شود اختیاری 3 51033

 ژنتیک مولکولی انسان

 )همراه با ژنتیک تحت عنوان ژنتیک تکمیلی انسان(
 01-8 جمعه ها 011 دکتر صنعتی اختیاری 3 51030

 زیست شناسی مولکولی پیشرفته

 )همراه با بیوشیمی(
 03-01 جمعه ها 011 دکتر مطلبی الزامی  3 5110

 0روش پژوهش و حل مساله گ

 )همراه با ژنتیک و میکروبیولوژی (
 05-02 جمعه ها تحقیقاتی دکتر ظهرابی اختیاری 3 21513



  69ورودی  ژنتیکدانشجویان کارشناسی ارشد گرایش  اولبرنامه ترم 

 

 

  

 کد درس نام درس

حد
 وا

داد
تع

 

 استاد نوع درس

س
کال

 

 روز ارائه
 

 ساعت ارائه

 3بیوانفورماتیک گ

 )همراه با بیوشیمی و بیوتک کشاورزی(
 01-8 پنج شنبه ها 002 دکتر منصوریان الزامی 3 1115

 ژنتیک جمعیت تکمیلی

)ادغام با ماکرو مولوکولهای زیستی رشته سلولی و 

 میکروبیولوژی(

 03-01 پنج شنبه ها 011 مطلبیدکتر  الزامی 3 21111

 ژنتیک سرطان 

 )همراه با سلولی(
 05-02 پنج شنبه ها 001 بعدا اعالم می شود اختیاری 3 21105

 ژنتیک انسانی تکمیلی

 )ادغام با ژنتیک مولکولی انسان رشته سلولی(
 01-8 جمعه ها 011 دکتر صنعتی الزامی 3 21511

 مهندسی ژنتیک

 کشاورزی()همراه با  بیوتک 
 03-01 جمعه ها 015 دکتر زمانی الزامی 3 5115

 0روش پژوهش و طراحی آزمایش گ

 )همراه با میکروبیولوژی و سلولی(
 05-02 جمعه ها تحقیقاتی دکتر ظهرابی اختیاری 3 21111



  69ورودی  بیوشیمیدانشجویان کارشناسی ارشد گرایش  اولبرنامه ترم 

  

اد  کد درس نام درس
عد

ت
حد

وا
 

 استاد نوع درس

س
کال

 

 روز ارائه
 

 ساعت ارائه

 3بیوانفورماتیک گ

 )همراه با ژنتیک و بیوتک کشاورزی(
 01-8 پنج شنبه ها 002 دکتر منصوریان الزامی 3 1115

 03-01 پنج شنبه ها 018 دکتر ظهرابی اختیاری 3 21530 اصول پژوهش و فناوری

 روشهای بیوشیمی و بیوفیزیک

 میکروبیولوژی و نانوزیست فناوری()همراه با 
 05-02 پنج شنبه ها 011 دکتر اسدزاده الزامی  3 21513

 01-8 جمعه ها 002 دکتر ظهرابی اختیاری 3 21511 بیوشیمی هورمونها

 زیست شناسی مولکولی پیشرفته

 )همراه با سلولی(
 03-01 جمعه ها 011 دکتر مطلبی الزامی 3 5110

 05-02 جمعه ها 011 دکتر اسد زاده الزامی 3 21515 تنظیم متابولیسم



  69ورودی  زیست فناوری میکروبیدانشجویان کارشناسی ارشد گرایش  اولبرنامه ترم 

 

 

 کد درس نام درس

حد
 وا

داد
تع

 

 استاد نوع درس

س
کال

 

 روز ارائه
 

 ساعت ارائه

 01-8 پنج شنبه ها 015 دکتر اسدزاده الزامی 3 21518 زیست فناوری پروتئین ها

 ساختار ماکرومولکولهای زیستی

 )همراه با سلولی و میکروبیولوژی و ژنتیک(
 03-01 پنج شنبه ها 011 دکتر مطلبی اختیاری 3 

 0بیو انفورماتیک گ

)ادغام با روشهای بیوشیمی فیزیک رشته میکروبیولوژی و نانوزیست 

 فناوری و بیوشیمی(

 05-02 هاپنج شنبه  011 دکتر اسدزاده الزامی 3 1115

 مهندسی ژنتیک پروکاریوتها

 )همراه با  میکروبیولوژی و بیوتک کشاورزی (
 01-8 جمعه ها 001 دکتر یخچالی الزامی 3 21113

 فیزیولوژی میکروارگانیسم ها

 )همراه با میکروبیولوژی(
 03-01 جمعه ها 011 دکتر شاهرخ اختیاری 3 1118

 3روش و پژوهش و طراحی آزمایش گ

 )ادغام با طراحی آزمایش و آنالیز داده ها رشته 

 نانو بیوتکنولوژی( 

 05-02 جمعه ها سایت دکتر منصوریان الزامی 3 21111



 69 ورودینانو زیست فناوری دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش  اولبرنامه ترم 

 

  

 کد درس نام درس

حد
 وا

داد
تع

 

 استاد نوع درس

س
کال

 

 روز ارائه
 

 ساعت ارائه

 01-8 پنج شنبه ها 005 دکتر چرمی اختیاری 3 21131 زیست حسگرها

 03-01 پنج شنبه ها 011 دکتر آرپناهی الزامی 3 21135 زیست مواد

 روشهای بیوشیمی و بیوفیزیک

 )همراه با میکروبیولوژی و بیوشیمی(
 05-02 پنج شنبه ها 011 دکتر اسدزاده اختیاری  3 21513

 01-8 جمعه ها 000 دکتر زمانزاده اختیاری 3 21501 کاربرد آنهاسلول های بنیادی و 

 03-01 جمعه ها 011 دکتر آر پناهی الزامی 3 21133 اصول نانو فناوری

 طراحی آزمایش و آنالیز داده ها

 )همره با بیوتک میکروبی تحت عنوان روش پژوهش(
 05-02 جمعه ها سایت دکتر منصوریان اختیاری 3 21515



 69 ورودیزیست فناوری کشاورزی دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش  اولبرنامه ترم 

 

 کد درس نام درس

حد
 وا

داد
تع

 

 استاد نوع درس

س
کال

 

 روز ارائه
 

 ساعت ارائه

 3بیوانفورماتیک گ

 )همراه با بیوشیمی و ژنتیک(
 01-8 پنج شنبه ها 012 دکتر منصوریان اختیاری 3 1115

 ژنتیک مولکولی 

 )همراه با سلولی تحت عنوان ساختار ماکرومولکولهای زیستی(
 03-01 پنج شنبه  005 دکتر مطلبی الزامی 3 

 05-02 پنج شنبه ها 002 دکتر حیدریان اختیاری 3 21121 هورمونهای گیاهی

 ژنتیک پروکاریوتها

 )همراه با میکروبیولوژی و بیوتک میکروبی(
 01-8 جمعه ها  012 دکتر یخچالی اختیاری 3 1113

 مهندسی ژنتیک

 )همراه با رشته ژنتیک(
 03-01 جمعه ها  015 دکتر زمانی الزامی 2 21135

 05-02 جمعه ها 001 دکتر اسکری اختیاری 2 21311 میکروبیولوژی


