
  رشته زیست فناوری وره کارشناسید

 واحد 17واحد عمومی =  2 واحد غیر عمومی و  15 - 1ترم 

 پیش نیاز/ هم نیاز نوع درس تعداد واحد  نام درس

 )عملی ( )نظری (

 ___ پایه ___ 3 1ریاضی عمومی 

 ___ پایه ___ 3 1شیمی عمومی 

  پایه 1 ___ 1آزمایشگاه شیمی عمومی 

 ندارد تخصصی  ___ 3 شناسی جانوریزیست 

 هم زمان با درس تخصصی  1 ___ یجانور زیست شناسیآزمایشگاه 

 ___ پایه ___ 3 1فیزیک عمومی 

 هم زمان با درس پایه 1 ___ 1آزمایشگاه فیزیک عمومی 

 ___ عمومی ___ 2 1اندیشه اسالمی 

 

 واحد 18واحد عمومی =  2 واحد غیر عمومی و  16 - 2ترم 

 پیش نیاز/ هم نیاز نوع درس تعداد واحد  نام درس

 )عملی ( )نظری (

 1ریاضی عمومی  پایه ___ 3 2ریاضی عمومی 

 1شیمی عمومی  پایه ___ 3 2شیمی عمومی 

 1 عمومی شیمی پایه ___ 3 1شیمی آلی

 هم زمان با درس پایه 1 ___ 1آزمایشگاه شیمی آلی 

 ندارد تخصصی  ___ 3 یگیاه زیست شناسی

زیست شناسی آزمایشگاه 

 گیاهی

 هم زمان با درس تخصصی  1 ___

 ندارد اختیاری ____ 2 ایمنی زیستی

 ___ عمومی ___ 2  انقالب اسالمی ایران

 



 واحد 17واحد عمومی =  2 واحد غیر عمومی و  15 - 3ترم 

 پیش نیاز/ هم نیاز نوع درس تعداد واحد  نام درس

 ( )عملی )نظری (

 1شیمی آلی  تخصصی  ___ 3 بیوشیمی ساختار

 هم زمان با درس تخصصی  1 ___ آزمایشگاه بیوشیمی ساختار

زیست شناسی سلولی مبانی 

 و مولکولی 

 بیوشیمی ساختار تخصصی  ___ 3

مبانی زیست آزمایشگاه 

 شناسی سلولی و مولکولی

 هم زمان با درس تخصصی  1 ___

مبانی زیست شناسی سلولی و  تخصصی  ___ 3 ژنتیک پایه

 مولکولی و آمار زیستی

 هم زمان با درس تخصصی  1 ___ آزمایشگاه ژنتیک پایه

 1ریاضی  تخصصی  ___ 2  آمار زیستی

 هم زمان با درس تخصصی  1 ____ کارگاه آمار زیستی

 1اندیشه اسالمی  عمومی ____ 2 2اندیشه اسالمی 
 

 واحد 17واحد عمومی =  3 واحد غیر عمومی و  14 - 4ترم 

 پیش نیاز/ هم نیاز نوع درس تعداد واحد  نام درس

 )عملی ( )نظری (

 بیوشیمی ساختار تخصصی ___ 3 متابولیسمبیوشیمی 

آزمایشگاه بیوشیمی 

 متابولیسم

 هم زمان با درس تخصصی 1 ___

 ژنتیک پایه تخصصی ___ 3 ژنتیک مولکولی

 هم زمان با درس تخصصی 1  آزمایشگاه ژنتیک مولکولی

 زیست شناسی گیاهی و جانوری تخصصی  2 بوم شناسی و تکامل

 ندارد تخصصی ____ 3 میکروبی ساختار و تنوع

ساختار و تنوع آزمایشگاه 

 میکروبی

 هم زمان با درس تخصصی 1 ___

 ___ عمومی ____ 3 زبان خارجی عمومی



 واحد 20واحد عمومی =  6 واحد غیر عمومی و  14 - 5ترم 

 پیش نیاز/ هم نیاز نوع درس تعداد واحد  نام درس

 )عملی ( )نظری (

 ژنتیک مولکولی تخصصی  ___ 2 مبانی مهندسی ژنتیک

 هم زمان با درس تخصصی  1 ___ آزمایشگاه مبانی مهندسی ژنتیک

 زیست شناسی سلولی و مولکولی مبانی تخصصی  ___ 3 مبانی زیست شناسی تکوینی

 ندارد تخصصی  ___ 3 فیزیولوژی میکروبی

 هم زمان با درس تخصصی  1 ____ آزمایشگاه فیزیولوژی میکروبی

 فیزیولوژی میکروبی تخصصی ____ 3 زیست فناوری میکروبی

آزمایشگاه زیست فناوری 

 میکروبی

 هم زمان با درس تخصصی  1 ___

 ___ عمومی ____ 2 تاریخ صدر اسالم

 ____ عمومی ____ 3 فارسی عمومی

 ____ عمومی 1 ____ 1تربیت بدنی
 

 واحد 20واحد عمومی =  4 واحد غیر عمومی و  16 - 6ترم 

 پیش نیاز/ هم نیاز نوع درس تعداد واحد  نام درس
 )عملی ( )نظری (

 2ریاضی عمومی  تخصصی  1 2 برنامه نویسی و ساختار داده ها

 مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی تخصصی  ___ 2 کشت سلول و بافت

 هم زمان با درس تخصصی  1 ____ کشت سلول و بافتآزمایشگاه 

 فیزیولوژی میکروبی تخصصی  2 فرآیندهای تولید در مقیاس وسیع

 زبان انگلیسی اختیاری ____ 2 متون تخصصی

 بیوشیمی ساختار تخصصی  ____ 2 مبانی نانوبیوتکنولوژی

 فیزیولوژی میکروبی تخصصی  ____ 2 زیست فناوری محیطی

 اخذ در تابستان سال سوم یا چهارم تخصصی  2  کارورزی

 ___ عمومی ____ 2 تفسیر موضوعی قرآن
 ____ عمومی ____ 2 فلسفه اخالق اسالمی

 



 واحد 15واحد عمومی =  3 واحد غیر عمومی و  12 - 7ترم 

 پیش نیاز/ هم نیاز نوع درس تعداد واحد  نام درس
 )عملی ( )نظری (

 مولکولی  ژنتیک تخصصی ___ 3 فناوری پزشکیزیست 

 فیزیولوژی میکروبی تخصصی ___ 2 ایمنی شناسی

 مبانی مهندسی ژنتیک  تخصصی ___ 2 زیست فناوری گیاهی

 فرآیندهای تولید در مقیاس وسیع تخصصی  3 مهندسی بیوشیمی

 کشت سلول و بافت   تخصصی  ___ 2 زیست مواد و مهندسی بافت

 تربیت بدنی عمومی 1 ___ ورزش 

 ____ عمومی ____ 2 جمعیت و دانش خانواده

     
 

 واحد 12واحد عمومی =  --- واحد غیر عمومی و  12 - 8ترم 

 

 پیش نیاز/ هم نیاز نوع درس تعداد واحد  نام درس

 )عملی ( )نظری (

 زیست شناسی جانوری تخصصی الزامی ___ 2 زیست فناوری جانوری

 برنامه نویسی و ساختار داده ها تخصصی الزامی ___ 2 مبانی بیوانفورماتیک

 فیزیولوژی میکروبی اختیاری ___ 3 ویروس شناسی

 زیست فناوری پزشکی اختیاری  2 فناوری سلولهای بنیادی

مبانی زیست شناسی سلولی و  اختیاری _____ 3 مبانی بیوفیزیک

 1مولکولی و فیزیک عمومی 

 

 واحد 136:  رشته زیست فناوری تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی

 ترم 8طول مدت دوره: 


