
تعداد واحدنوع واحد درسیردیف
24عمومی1
21پایه2
83دروس تخصصی3
10اختیاری4
138جمع واحدها5

عملینظری
..............48نظریعمومی3فارسی

..............48نظریعمومی3زبان انگلیسی
.......32.......عملیعمومی11تربیت بدنی

..............32نظریعمومی12اندیشه اسالمی 
..............48نظریپایه13ریاضی عمومی 

..............32نظریعمومی2مهارت های زندگی دانشجویی
..............48نظریپایه13شیمی عمومی 

.......32.......عملیپایه11آز مایشگاه شیمی عمومی 
مجموع واحد

عملینظری
1شیمی عمومی .......48نظریپایه23شیمی عمومی 

1ریاضی عمومی .......48نظریپایه23ریاضی عمومی 

..............48نظریپایه13فیزیک عمومی 

.......32.......عملیپایه11آز مایشگاه فیزیک عمومی 

1شیمی عمومی .......48نظریپایه13شیمی آلی 

.......32.......عملیپایه11آز مایشگاه شیمی آلی 

.............32نظریعمومی2دانش خانواده و جمعیت

..............32نظریعمومی2اخالق اسالمی
مجموع واحد

عملینظری

.......48نظریتخصصی3بیوشیمی ساختار
 و 1شیمی عمومی 

1شیمی آلی 

.......32.......عملیتخصصی1آزمایشگاه بیوشیمی ساختار

1شیمی آلی .......48نظریتخصصی13میکروبیولوژی 

.......32.......عملیتخصصی11آزمایشگاه میکروبیولوژی 

.......48نظریتخصصی3مبانی زیست شناسی سلولی مولکولی
هم نیاز با بیوشیمی 

ساختار

.......32.......عملیتخصصی1آز مبانی زیست شناسی سلولی مولکولی

..............32نظریتخصصی2آمار زیستی
.........32........عملیتخصصی1کارگاه آمار زیستی

..................32نظریتخصصی2قارچ شناسی
..........32.........عملیتخصصی1آز قارچ شناسی

 کارشناسی پیوسته میکروبیولوژی

  1ترم

روز امتحانپیشنیاز

18

تعداد ساعتنوع درسواحدنام درسشماره درس

  3ترم

نوع درسواحدنام درسشماره درس

18

روز امتحانپیشنیاز

  2ترم

روز امتحانپیشنیازتعداد ساعت

تعداد ساعتنوع درسواحدنام درسشماره درس



1اندیشه اسالمی .......32نظریعمومی22اندیشه اسالمی 
مجموع واحد

عملینظری

بیوشیمی ساختار.......48نظریتخصصی3بیوشیمی متابولیسم

.......32.......عملیتخصصی1آز بیوشیمی متابولیسم

.......48نظریتخصصی3ژنتیک پایه
مبانی زیست شناسی 

سلولی مولکولی

.......32.......عملیتخصصی1آزمایشگاه ژنتیک پایه

1میکروبیولوژی .......48نظریتخصصی23میکروبیولوژی 
.......32.......عملیتخصصی21آزمایشگاه میکروبیولوژی 

..............48نظریتخصصی3مبانی گیاه شناسی
.......32.......عملیتخصصی1آز مبانی گیاه شناسی

..............32نظریعمومی2انقالب اسالمی
..............32نظریعمومی2تاریخ و تمدن اسالمی

مجموع واحد

عملینظری

ژنتیک پایه.......48نظریتخصصی3ژنتیک مولکولی

.......32.......عملیتخصصی1آزمایشگاه ژنتیک مولکولی
2میکروبیولوژی .......48نظریتخصصی13باکتری شناسی 

.......32.......عملیتخصصی11آزمایشگاه باکتری شناسی 

2میکروبیولوژی .......32نظریتخصصی2ایمنی شناسی
.......32.......عملیتخصصی1آزمایشگاه ایمنی شناسی

2میکروبیولوژی .......48نظریتخصصی3ویروس شناسی
مبانی گیاه شناسی.......32نظریتخصصی2مبانی فیزیولوژی گیاهی

.......32.......عملیتخصصی1آز مبانی فیزیولوژی گیاهی
.........32........عملیعمومی1ورزش

..............32نظریعمومی2تفسیر موضوعی قرآن
مجموع واحد

عملینظری
1باکتری شناسی .......48نظریتخصصی23باکتری شناسی 

.......32.......عملیتخصصی21آزمایشگاه باکتری شناسی 
..................48نظریتخصصی3مبانی جانورشناسی

..........32........عملیتخصصی1آز مبانی جانورشناسی
ژنتیک پایه.......48نظریتخصصی3تکامل موجودات زنده
2میکروبیولوژی .......32نظریتخصصی2میکروبیولوژی غذایی

 4ترم

20

20

نوع درسواحد
تعداد ساعت

روز امتحانپیشنیازنام درسشماره درس

روز امتحانپیشنیاز

 5ترم

نوع درسواحدنام درسشماره درس
تعداد ساعت

روز امتحانپیشنیاز

نوع درسواحدنام درسشماره درس
تعداد ساعت

20

 6ترم



.......32.......عملیتخصصی1آزمایشگاه میکروبیولوژی غذایی

.......48نظریتخصصی3مبانی زیست شناسی تکوینی
مبانی زیست شناسی 

سلولی و مولکولی
..............32نظریتخصصی2متون تخصصی میکروبیولوژی

مجموع واحد

عملینظری

مبانی جانورشناسی.......48نظریتخصصی3مبانی فیزیولوژی جانوری

.......32.......عملیتخصصی1آز مبانی فیزیولوژی جانوری

2میکروبیولوژی .......32نظریتخصصی2میکروبیولوژی محیطی

.......32.......عملیتخصصی1آز میکروبیولوژی محیطی

.......48نظریتخصصی3مبانی بوم شناسی
مبانی گیاه شناسی و 

مبانی جانورشناسی

.......32نظریاختیاری2میکروبیولوژی مولکولی
ژنتیک مولکولی و 

2میکروبیولوژی 

.......32نظریتخصصی2میکروبیولوژی صنعتی
 و 2میکروبیولوژی 

بیوشیمی متابولیسم

..........32.....عملیتخصصی1آزمیکروبیولوژی صنعتی

......32نظریاختیاری2اپیدمیولوژی

قارچ شناسی،ویروس 

شناسی و باکتری 

2شناسی 

ژنتیک مولکولی.......32نظریاختیاری2مبانی مهندسی ژنتیک

ویروس شناسی.......32نظریاختیاری2ویروس شناسی پزشکی

مبانی جانور شناسی.......32نظریاختیاری2زیست شناسی انگل ها

23مجموع واحد

7ترم

نوع درسواحدنام درسشماره درس
تعداد ساعت

روز امتحانپیشنیاز

19


