
  رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی دوره کارشناسی

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

 نام درس
 تعداد واحد

 پیش نیاز/ هم نیاز نوع درس
 عملی  نظری 

 ___ پایه ___ 3 1ریاضی عمومی 

 ___ پایه ___ 3 1شیمی عمومی 

 درس با زمان هم پایه ___ 1 1آزمایشگاه شیمی عمومی 

 ___ تخصصی الزامی ___ 3 مبانی جانور شناسی

 هم زمان با درس تخصصی الزامی 1 ___ آزمایشگاه مبانی جانور شناسی

 ___ 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 

 نام درس
 تعداد واحد

 نام درس پیش نیاز/ هم نیاز
 عملی  نظری 

 1ریاضی عمومی  پایه ___ 3 2ریاضی عمومی 
 1شیمی عمومی  پایه ___ 3 2شیمی عمومی 

 ___ پایه ___ 3 1شیمی آلی

 هم زمان با درس پایه ___ 1 1آزمایشگاه شیمی آلی 

 ___ تخصصی الزامی ___ 3 گیاهشناسیمبانی 

 هم زمان با درس تخصصی الزامی 1 ___ گیاهشناسیآزمایشگاه مبانی 

اجباری بدون  1 1 ایمنی زیستی

 تأثیر در معدل

___ 

 ___ عمومی ___ 2  انقالب اسالمی ایران

 

 



 واحد 19واحد عمومی =  2 واحد غیر عمومی و  17 - 3ترم 

 نام درس
 واحدتعداد 

 نام درس پیش نیاز/ هم نیاز
 عملی نظری

 1و شیمی آلی  1شیمی عمومی  تخصصی الزامی ___ 3 بیوشیمی ساختار

 هم زمان با درس تخصصی الزامی 1 ___ آزمایشگاه بیوشیمی ساختار

زیست شناسی سلولی و مولکولی 

1 
 بیوشیمی ساختار تخصصی الزامی ___ 3

سلولی و زیست شناسی آزمایشگاه 

 1مولکولی 
 هم زمان با درس تخصصی الزامی 1 ___

 مبانی گیاهشناسی تخصصی الزامی ___ 2 فیزیولوژی گیاهیمبانی 

فیزیولوژی آزمایشگاه مبانی 

 گیاهی
 هم زمان با درس تخصصی الزامی 1 ___

 ___ تخصصی الزامی ___ 2 آمار زیستی
 زمان با درسهم  تخصصی الزامی 1 ___ کارگاه آمار زیستی

 1اندیشه اسالمی  عمومی ___ 2 2اندیشه اسالمی 

 ____ عمومی ___ 3 فارسی عمومی
 

 واحد 18واحد عمومی =  3 واحد غیر عمومی و  15 - 4ترم 

 نام درس
 تعداد واحد

 پیش نیاز/ هم نیاز نوع درس
 عملی  نظری 

 بیوشیمی ساختار تخصصی الزامی ___ 3 متابولیسمبیوشیمی 

 هم زمان با درس تخصصی الزامی 1 ___ متابولیسمآزمایشگاه بیوشیمی 

 1زیست شناسی سلولی و مولکولی تخصصی الزامی ___ 3 2زیست شناسی سلولی و مولکولی 

 1زیست شناسی سلولی و مولکولی تخصصی الزامی ___ 3 ژنتیک پایه

 هم زمان با درس تخصصی الزامی 1 ___ آزمایشگاه ژنتیک پایه

 _____ تخصصی الزامی ___ 3 زیست شناسی میکروبی

 هم زمان با درس تخصصی الزامی 1 ___ آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی

 ___ عمومی ___ 3 زبان خارجی عمومی

 



 واحد 18واحد عمومی =  3 واحد غیر عمومی و  16 - 5ترم 

 نام درس
 تعداد واحد

 پیش نیاز/ هم نیاز نوع درس
 عملی  نظری  

 1زیست شناسی سلولی و مولکولی  تخصصی الزامی ___ 3 بافت شناسی جانوری

 هم زمان با درس تخصصی الزامی 1 ____ آزمایشگاه بافت شناسی جانوری

 زیست شناسی میکروبی تخصصی الزامی ___ 2 ایمنی شناسی

 ژنتیک پایه تخصصی الزامی ___ 3 مولکولیژنتیک 

 هم زمان با درس تخصصی الزامی 1 ____ مولکولیژنتیک آزمایشگاه 

 مولکولیژنتیک پایه و ژنتیک  تخصصی الزامی ____ 3 3 مولکولیسلولی و زیست شناسی 

 ___ عمومی ____ 2 تاریخ صدر اسالم

 تخصصی الزامی ___ 3 مبانی بوم شناسی
مبانی گیاهشناسی و مبانی جانور 

 شناسی

 ____ عمومی 1 ____ 1تربیت بدنی
 

 واحد 18واحد عمومی =  2 واحد غیر عمومی و  16 - 6ترم 

 نام درس
 تعداد واحد

 پیش نیاز/ هم نیاز نوع درس
 عملی  نظری  

 بافت شناسی جانوری تخصصی الزامی ___ 3 مبانی زیست شناسی تکوینی

 مبانی جانور شناسی تخصصی الزامی ___ 3 مبانی فیزیولوژی جانوری

 هم زمان با درس تخصصی الزامی 1 ___ فیزیولوژی جانوریآزمایشگاه مبانی 

 از نیمسال چهارم به بعد تخصصی الزامی __ 2 مولکولی متون تخصصی زیست شناسی سلولی و

 بیوشیمی ساختار تخصصی الزامی ___ 3 بیوفیزیک

 ژنتیک پایه و مولکولی تخصصی الزامی ___ 2 مباحثی در ژنتیک

 ژنتیک مولکولی تخصصی الزامی ___ 2 مبانی مهندسی ژنتیک

 ___ عمومی ___ 2 تفسیر موضوعی قرآن
 

 

 

 



 

 

 

 

 واحد 14واحد عمومی =  3 واحد غیر عمومی و  11 - 7ترم 

 پیش نیاز/ هم نیاز نوع درس تعداد واحد  نام درس

 عملی   نظری 

 1زیست شناسی سلولی و مولکولی  تخصصی الزامی ___ 3 زیست شناسی پرتوی

 1زیست شناسی سلولی و مولکولی  اختیاری ___ 3 ویروس شناسی

 ژنتیک پایه اختیاری ___ 2 ژنتیک انسانی

 بیوشیمی ساختار تخصصی الزامی ___ 3 بیوشیمی فیزیک

 تربیت بدنی عمومی 1 ___ ورزش 

 ____ عمومی ____ 2 جمعیت و دانش خانواده
 

 واحد 13واحد عمومی =  2 واحد غیر عمومی و  11 - 8ترم 

 نام درس
 تعداد واحد

 پیش نیاز/ هم نیاز نوع درس
 عملی نظری 

 ژنتیک مولکولی تخصصی الزامی ___ 2 مبانی بیوانفورماتیک

 ژنتیک پایه تخصصی الزامی ___ 3 تکامل موجودات زنده

 بیوشیمی ساختار اختیاری ___ 2 بیوشیمی ویتامینها و هورمونها

 ژنتیک پایه اختیاری ___ 2 فناوری مبانی زیست

 1زیست شناسی سلولی و مولکولی  اختیاری ___ 2 زیست شناسی سلولهای بنیادی

 _____ عمومی ___ 2 فلسفه اخالق اسالمی
 

 واحد 135:  رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی

 ترم 8طول مدت دوره: 

 


