
  دانشگاه پيام نور
  برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشدليست 

  زيست شناسي تكوينيگرايش علوم گياهي   –زيست شناسي  رشته 
  ) 94-95 تحصيلي ي  ما قبل از سال( مخصوص وروديها 

 97- 98سال تحصيلي 

  

 معاونت آموزشي

  111246كد رشته 
  ترم اول 

 نام درس كد درس رديف
 واحد
 نظري

 واحد
 عملي

 نوع درس پيش نياز

 الزامي    2 تاكسونومي جديد 1112103 1

  الزامي     2  اكولوژي پوششهاي گياهي   1112104  2

  الزامي     2  متابوليسم گياهي   1112105  3

  اختياري      2  گرده شناسي   1112107  4

  كمبود مشترك   1  1  *رد كامپيوتر در علوم زيستيكارب  1112269  5

       10  جمع واحد    
 

 *توضيحات مربوط به دو درس كمبود مشترك در انتهاي برنامه ترمي ذكر شده است.

 
  ترم دوم 

 نام درس كد درس رديف
 واحد
 نظري

 واحد
 عملي

 نوع درس پيش نياز

ياخته شناسي و بافت شناسي مقايسه  1112108 1
 اي 

 زامي ال   2

  الزامي     2  جذب و انتقال   1112109  2

  اختياري  1  1  كشت سلول و بافت  1112305  3

  اختياري     2  بيوشيمي گياهي  1112263  4

  كمبود مشترك    2  آمار پيشرفته و احتمال در زيست شناسي   1117105  5

 سمينار   1  1سمينار   1112118  6

      11  جمع واحد    

 درس كمبود مشترك در انتهاي برنامه ترمي ذكر شده است.*توضيحات مربوط به دو 

  
 

  ترم سوم

 نام درس كد درس رديف
  واحد
 نظري

 واحد
 عملي

 نوع درس پيش نياز

 الزامي    2 زيست شناسي تكويني در گياهان 1112113 1

  اختياري     2  مكانيسم عمل هورمونهاي گياهي  1112264  2

  اختياري     2  بيولوژي مولكولي و تكامل  1112265  3

  سمينار    1  2سمينار   1112119  4

      7  جمع واحد    
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  دانشگاه پيام نور
  برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشدليست 

  زيست شناسي تكوينيگرايش علوم گياهي   –زيست شناسي  رشته 
  ) 94-95 تحصيلي ي  ما قبل از سال( مخصوص وروديها 

 97- 98سال تحصيلي 

  

 معاونت آموزشي

  
  
  

  (مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور)ترم چهارم
 

 نام درس كد درس رديف
  واحد
 نظري

 واحد
 عملي

 نوع درس پيش نياز

 پايان نامه      6  پايان نامه*  1111297  1

       6  واحد جمع    

  
 واحد تغيير يافته است. 6واحد به  8د پايان نامه از به بع 94-95*توجه: از نيمسال دوم 

  
  
  
  

   
  ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور)

 

 نام درس كد درس رديف
  واحد
 نظري

  واحد
 عملي

 نوع درس پيش نياز

 اختياري   2 سيتوهيستوتكنيك 1112347 1

 اختياري   2 سيتوشيمي 1112348 2

بعد از گذراندن كليه    2  تبع نظري)سمينار(تحقيق و ت*  1112229  3
 دروس جبراني مربوطه

 سمينار

     6  جمع واحد    

  
 *درس سمينار (تحقيق و تتبع نظري) با رعايت پيش نيازها مي تواند در ترم سوم يا چهارم اخذ و گذرانده شود.      

  
حذف مي باشد و دانشجوياني كه اين  1112349درس فتوسنتز و تنفس در پروكاريوتها با كد  94-95*توجه: از نيمسال دوم 

 1112348و سيتوشيمي با كد  1112347درس را اخذ و گذرانده اند الزم است فقط يكي از دو درس سيتوهيستوتكنيك با كد 
  را اخذ و بگذرانند.

  است.براي كليه دانشجويان شيوه آموزش محور الزامي  1112229گذراندن درس سمينار(تحقيق و تتبع نظري) با كد 
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  دانشگاه پيام نور
  برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشدليست 

  زيست شناسي تكوينيگرايش علوم گياهي   –زيست شناسي  رشته 
  ) 94-95 تحصيلي ي  ما قبل از سال( مخصوص وروديها 

 97- 98سال تحصيلي 

  

 معاونت آموزشي

  
  
  
  
  
  

 جدول دروس جبراني

  

 تعداد واحد نظري عنوان درس كددرس رديف

 2 تشريح و مورفولوژي گياهي 1112008 1

 2 ريخت زائي و اندام زائي در گياهان 1112035 2

 2 رشد و نمو گياهي 1112051 3

 2 تكامل 1112048 4

 2 اصول و روشهاي رده بندي گياهان 1112058 5

 2 اكولوژي گياهي 1112059 6

 واحد 12 جمع  

 
 

 *گذراندن دروس جبراني براي تمام دانشجوياني كه اين دروس را در دوره كارشناسي نگذرانده اند الزامي است.

از ليست جبراني با توجه به  91-92از نيمسال اول تحصيلي  1112054توجه: درس جبراني زيست شناسي گياهي با كد 
واحد حذف گرديد و در صورتي كه دانشجويان اين درس را گذرانده اند جزء  12براني و حداكثر كاهش تعداد واحد دروس ج

واحد ضروري  12دروس جبراني آنها محسوب شده و در صورت لزوم جهت تكميل تعداد واحد دروس جبراني تا سقف حداكثر 
  است از جدول دروس جبراني فوق ما بقي دروس را اخذ و بگذرانند.
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  دانشگاه پيام نور
  برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشدليست 

  زيست شناسي تكوينيگرايش علوم گياهي   –زيست شناسي  رشته 
  ) 94-95 تحصيلي ي  ما قبل از سال( مخصوص وروديها 

 97- 98سال تحصيلي 

  

 معاونت آموزشي

از دروس كمبود مشترك اين رشته به  1117105در خصوص درس آمار پيشرفته و احتمال در زيست شناسي با كد  *توجه:
واحد با درس آمار پيشرفته و  2اطالع كليه دانشجويان اين رشته مي رساند: درس آمار زيستي مقطع كارشناسي به ميزان 

قابل معادلسازي نمي باشد. فقط در صورتي كه رشته كارشناسي  احتمال در زيست شناسي كارشناسي ارشد متفاوت بوده و
واحد آمار را در دوره كارشناسي گذرانده باشد نيازي به گذراندن مجدد درس آمار پيشرفته و احتمال  6دانشجو آمار باشد و يا 

ن درس مذكور در مقطع دانشجويان مقطع ارشد ملزم به گذراند كارشناسي ارشد ندارد.لذا سايردر زيست شناسي در مقطع 
 واحد ارائه شده در برنامه ترمي مي باشند. 2ارشد به ميزان 

 
از دروس كمبود مشترك اين رشته به اطالع كليه  1112269در خصوص درس كاربرد كامپيوتر در علوم زيستي با كد  *توجه:

ل دانشجو بدون تاثير است. دانشجويان دانشجويان اين رشته مي رساند: درس مذكور جزء دروس كمبود مشترك بوده و در معد
معتبراز مراكز آموزشي و موسسات و آموزشگاههايي كه مجوز رسمي و معتبر از نهاد هاي   ICDLكارشناسي ارشد اگر مدرك 

به ذيصالح در كشور را داشته باشند يا اگر در دوره ليسانس اين درس را گذرانده باشند نيازي به گذراندن اين درس ندارند.الزم 
  مي باشد 12ذكر است مالك قبولي نمره براي دانشجوياني كه در دوره ارشد اخذ مي نمايند حداقل 
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