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 ١١١٢٧٠آد رشته: 
 
 
 

 ترم اول 

 نام درس آد درس رديف
 واحد
 نظري

 واحد
 عملي

پيش 
 نياز

 نوع درس

 الزامي   ٢ آنزيمولوژي ١١١٢١٤٢ ١

 الزامي   ٢ آنترل متابوليسم ١١١٢١٤٣ ٢

 الزامي   ٢ ليپيدو قند ١١١٢١٤٤ ٣

١١١٢٢٦٩ ٤ ##  
آاربرد *

آامپيوتر در 
 علوم زيستي

١ ١  
آمبود 
 مشترك

 الزامي  ١ ١ *روشهاي بيوشيمي ١١١٢٢٤٣ ٥

   ١٠ جمع واحد  

ورودي ش محور گذراندن درس روشهاي بيوشيمي براي دانشجويان آموزش محور وپژوه *

 الزامي مي باشد. به بعد ٩١-٩٢سال تحصيلي 
  *توضيحات مربوط به دو درس كمبود مشترك در انتهاي برنامه ترمي ذكر شده است.

 
 

 
 ترم دوم 

 نام درس د درسآ رديف
 واحد
 نظري

 واحد
 عملي

پيش 
 نياز

 نوع درس

١١١٧١٠٥ ١## 
آمار پيشرفته و *

احتمال در زيست 
 شناسي

٢   
آمبود 
 مشترك

بيوشيمي پروتئينها  ١١١٢١٤٦ ٢
 الزامي   ٢ و اسيدهاي نوآلئيك

 اختياري   ٢ بيوشيمي غشاء ١١١٢١٤٧ ٣

١١١٢١٤٨ ٤ 
بيوشيمي 
 اختياري   ٢ هورمونها

   ٨ ع واحدجم  

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

 
 

و درس  1112269به كد جديد  1115233درس كاربرد كامپيوتر در علوم زيستي با كد  93-94از نيمسال اول  ##
يافت.لذا دانشجويان ملزم  تغيير 1117105به كد جديد  1112145آمار پيشرفته و احتمال در زيست شناسي با كد 

 هستند كه اين درسها را با كد جديد اخذ و بگذرانند.
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 ترم سوم 

 نام درس آد درس رديف
 واحد
 نظري

 واحد
 عملي

 نوع درس پيش نياز

١١١٢٢١٧ ١# 
 شناسی زيست

 مولكولي پيشرفته
 الزامي   ٢

 اختياري   ٢ بيوشيمي آروماتين ١١١٢١٥٠ ٢

 اختياري   ٢ لوژيبيوتكنو ١١١٢١٥١ ٣

١١١٢١٥٢ ٤ 
روشهاي بيوشيمي و 

 الزامي   ٢ **بيوفيزيك

 اختياري   ٢ *بيوشيمي پزشكي ١١١٢٢٤٤ ٤

 سمينار   ٢ سمينار ١١١٢١٥٤ ٥

   ١٢ جمع واحد  

  
 لذا . تغيير يافت. ١١١٢٢١٧به کد جديد  ١١١٢١٤٩درس زيست شناسی مولکولی پيشرفته با کد  ٩٣- ٩٤# از نيمسال اول 

  دانشجويان ملزم ھستند که اين درس را با کد جديد اخذ و بگذرانند.
  

-٩٢سال تحصيلي ورودي براي دانشجويان  روشهاي بيوشيمي وبيوفيزيكدرس  - 1 توجه:**

 حذف وجايگزين آن درس ٩١
 گرديد. بيوشيمي پزشكي 

مي بايست درس روشهاي بيوشيمي و وقبل از آن  ٩٠دانشجويان ورودي  -٢
 را اخذ وبگذرانند.بيوفيزيك 

 وبعد ازآن ٩١-٩٢سال تحصيلي بيوشيمي پزشكي مخصوص دانشجويان ورودي  *  

 مي باشد.
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  (مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور) ترم چهارم

  

 واحد تغيير يافته است. 6واحد به  8به بعد پايان نامه از  94-95جه: از نيمسال دوم *تو
 
 

  )٩٠-٩١ورودي قبل از سال تحصيلي  خصوص دانشجويان شيوه آموزش محورم(ترم چهارم 
 
  

رس را اخذ و گذرانده اند حذف مي باشد و دانشجوياني كه اين د 1112206با كد  2درس مباحث ويژه در بيوشيمي  94-95از نيمسال دوم 
بـا كـد    1و روشهاي آزمايشگاهي بـا شـناخت دسـتگاهها     1112205فقط دو درس از سه درس مباحث ويژه در بيوشيمي با كد  الزم است
  را اخذ و بگذرانند. 1112208با كد  2و روشهاي آزمايشگاهي با شناخت دستگاهها  1112207

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نام درس آد درس رديف
 واحد
 نظري

 واحد
 عملي

پيش 
 نياز

 نوع درس

   ٦ پايان نامه* ١١١١٢٩٧ ١
پايان 
 نامه

   ۶ جمع واحد  

فردي  واحد نام درس كد درس 
 نظري

 واحد
 نوع درس پيش نياز عملي

  ي اختياريتخصص   2 مباحث ويژه در بيوشيمي 1112205 1

2 1112207 
روشهاي آزمايشگاهي با شناخت 

1دستگاهها  
  تخصصي اختياري  1 1

3 1112208 
روشهاي آزمايشگاهي با شناخت 

2دستگاهها  
  تخصصي اختياري  1 1

    6 جمع واحد  
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وبعد از  ٩٠-٩١سال تحصيلينشجويان شيوه آموزش محور ورودي ترم چهارم (مخصوص دا
  )آن
 

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

حذف می باشدو  ١١١٢٢٣۴درس مباحثی در بيوشيمی با کد  ٩۴-٩۵از نيمسال دوم توجه : 
فقط يکی از دو درس  الزم استس را اخذ و گذرانده اند دانشجويانی که اين در
 را اخذ و بگذرانند. ١١١٢٢٣٣و بيوانرژيک با کد  ١١١٢٢٣٢بيوشيمی فيزيک با کد 

برای کليه دانشجويان  ١١١٢٢٢٩گذراندن درس سمينار(تحقيق و تتبع نظری) با کد 
 شيوه آموزش محور الزامی می باشد.

واحد مي باشد ولي تعداد واحد  30وقبل ازآن  90- 91سال تحصيليي براي دانشجويان ورودي توجه: تعداد واحد فارغ التحصيل
  واحد گرديد. 32وبعد ازآن  91- 92سال تحصيلي براي دانشجويان ورودي  يالزم جهت فارغ التحصيل

  
 
  
  
  
  
 

 واحد نام درس كد درس رديف
 نظري

 واحد
 نوع درس پيش نياز عملي

  اختياري   2 بيوشيمي فيزيك 1112232 1
  اختياري   2 بيو انرژيك 1112233 2

   2  *سمينار(تحقيق وتتبع نظري)  1112229 3

بعد از 
گذراندن 
آليه دروس 
جبراني 
 مربوطه

  سمينار

    6 جمع واحد  
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 جدول دروس جبراني  

  
  
  
  
  
  
  
  

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

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

 براي كليه ي دانشجويان جدول دروس جبراني به شرح ذيل مي باشد: 91-92** توجه:  از نيمسال دوم   

  ***  نكته: در مورد پذيرش واحدهاي جبراني گذرانده شده با توجه به تغييرات دروس جبراني در جداول فوق:
 تاو قبل از آن بر اساس جدول دروس جبراني اعالم شده  91-92يان ورودي نيمسال اول در صورتي كه دانشجو )1

 واحد گذرانده 12حداكثر تا سقف (با توجه به زيرنويسهاي مربوط به آن) دروس جبراني را  91-92نيمسال اول 
 به گذراندن دروس جبراني از جداول فوق ندارند. نيازيباشند مورد پذيرش مي باشد و 

ورتي كه تعداد واحد گذرانده شده كمتر از سقف واحد جبراني اعالم شده از جدول فوق باشد موظفند تا در ص )2
  سقف اعالم شده بر اساس جدول فوق، دروس جبراني را اخذ و بگذرانند . 

  
به از دروس كمبود مشترك اين رشته  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 
احتمال در زيست شناسي كارشناسي ارشد متفاوت بوده و قابل معادلسازي نمي باشد. فقط در صورتي كه رشته كارشناسي 

ره كارشناسي گذرانده باشد نيازي به گذراندن مجدد درس آمار پيشرفته و احتمال واحد آمار را در دو 6دانشجو آمار باشد و يا 
دانشجويان مقطع ارشد ملزم به گذراندن درس مذكور در مقطع  قطع كارشناسي ارشد ندارد.لذاسايردر زيست شناسي در م

 واحد ارائه شده در برنامه ترمي مي باشند. 2ارشد به ميزان 

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

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

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

  

 واحد عملي واحد نظري عنوان درس شماره درس رديف

  3 ميبيوشي 1112162 1

  4 ژنتيك 1112036 2

  4 زيست شناسي سلولي و مولكولي 1112016 3

 واحد 11 جمع  
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