
 

  تخصصـــی   دروس    دروس عمومــــی 

 شماره
  درس

  نام درس
 پیشنیاز یا زمان  تعداد واحد

  ارائه درس

 شماره
  درس

  نام درس
 پیشنیاز یا زمان  تعداد واحد

  جمع  عملی  نظري  ارائه درس

تمام واحدهاي پایه را گذرانده یا   2  ---  2  ژنتیک میکروبها  38020  جمع  عملی  نظري
  همزمان اخذ نمایتد. 

  ---  2  ---  2  1اندیشه اسالمی    10001
تمام واحدهاي پایه را گذرانده یا   3  ---  3  ژنتیک پایه  38021

  همزمان اخذ نمایتد. 

تمام واحدهاي پایه را گذرانده یا   3  ---  3  ایمونولوژي  38022
  ---  2  ---  2  2اندیشه اسالمی    10002  همزمان اخذ نمایتد. 

تمام واحدهاي پایه را گذرانده یا   3  ---  3  زیست شناسی سلولی  38023  ---  2  ---  2  اسالمیاخالق   10003
  همزمان اخذ نمایتد. 

تمام واحدهاي پایه را گذرانده یا   3  ---  3  زیست شناسی مولکولی  38024  ---  2  ---  2  انقالب اسالمی ایران  10004
  همزمان اخذ نمایتد. 

                        

فرھنگ و تمدن اسالم و تاریخ   10021
تمام واحدهاي پایه را گذرانده یا   2  2  ---  کولیمولآزمایشگاه زیست شناسی   38025  ---  2  ---  2  ایران

  همزمان اخذ نمایتد. 

تمام واحدهاي پایه را گذرانده یا   1  1  ---  ولیسلآزمایشگاه زیست شناسی   38026  ---  2  ---  2  تفسیر موضوعی قرآن  10006
  همزمان اخذ نمایتد. 

  هم نیاز با ژنتیک پایه  1  1  ---  آزمایشگاه ژنتیک پایه   38027  ---  3  ---  3  فارسی عمومی  10007

  ---  3  ---  3  زبان خارجی عمومی  10030
38028  

محیط زیست و زیست 
  فناوري

تمام واحدهاي پایه را گذرانده یا   2  ---  2
  ---  2  ---  2  دانش خانواده و جمعیت  10023  همزمان اخذ نمایتد. 

  ---  1  1  --  تربیت بدنی  100300
38029  

  کشت بافت
  ( گیاهی و جانوري)

تمام واحدهاي پایه را گذرانده یا   2  ---  2
  ---  1  1  --  1ورزش  100400  همزمان اخذ نمایتد. 

تمام واحدهاي پایه را گذرانده یا   3  ---  3  مسیرهاي متابولیک  38030            
  همزمان اخذ نمایتد. 

  هم نیاز باکشت  بافت   2  2  ---  آزمایشگاه کشت بافت  38031            

تمام واحدهاي پایه را گذرانده یا   3  ---  3  زیست فناوري میکروبی  38032            
  همزمان اخذ نمایتد. 

  تمام واحدها پایه را گذرانده باشند  2  ---  2  ایمنی زیستی  38033            

پیش نیاز تمام واحدهاي پایه و درس   2  ---  2  تکوین در گیاهان و جانوران  38034            
  زیست شناسی سلولی 

پیش نیاز تمام واحدهاي پایه را   2  ---  2  تنوع زیستی و سیستماتیک  38035  ---  22  2  20  جمع دروس عمومی  
  گذرانده باشند 

آزمایشگاه زیست فناوري   38036  دروس پایــــه
  مولکولی میکروبی

 یش نیلز میکرو بیولوژيپ  1  1  ---
   و زیست فناوري

شماره 
  نام درس  درس

پیشنیاز یا زمان    تعداد واحد
  ارائه درس

پیش نیاز تمام واحدهاي پایه را   2  ---  2  اخالق در زیست فناوري  38037
  گذرانده باشند 

رو میک –پیش نیاز مهندسی ژنتیک   3  ---  3  فرایندهاي تولیدي در مقیاس وسیع  38038
  بیولوژي و آزمایشگاه

ت زیس –پیش نیاز مهندسی ژنتیک   3  ---  3  زیست فناوري پزشکی  38039  جمع  عملی  نظري
  ژنتیک -شناسی مولکولی 

پیش نیاز تمام واحدهاي پایه و درس   2  ---  2  مهندسی ژنتیک  38040  --  2 --  ٢  1مبانی شیمی    38000
  زیست شناسی مولکولی 

پیش نیاز تمام واحدهاي پایه و   1  1  ---  آزمایشگاه مهندسی ژنتیک  38041  1مبانی شیمی    2 --  ٢  2مبانی شیمی    38001
  مهندسی ژنتیک 

تمام واحدهاي پایه را گذرانده یا   2  ---  2  مدیریت تولید و بازار  38042  --  2 --  ٢  1مبانی فیزیک    38002
  همزمان اخذ نمایتد. 

ت زیس –پیش نیاز مهندسی ژنتیک   2  ---  2  زیست فناوري کشاورزي  38043  1مبانی فیزیک    2 --  ٢  2مبانی فیزیک    38003
  ژنتیک -شناسی مولکولی 

تمام واحدهاي پایه را گذرانده یا   2  ---  2  مبانی نانو تکنولوژي  38044  --  2 --  ٢  یاهیگعلوم  1زیست شناسی عمومی   38004
  همزمان اخذ نمایتد. 

  پیش نیاز ریاضیات براي زیست شناسی  3  ---  3  پدیده هاي انتقال  38045  --  2 --  ٢  علوم جانوري 2زیست شناسی عمومی   38005

  ---  2  2  ---  1کارورزي  38046  --  2 --  ٢  ریاضیات براي زیست فناوري  38006

  --  2   ٢  آمار براي زیست فناوري  38007
  ----  2  2  ---  2کارورزي   38047

  ----  4  4  ---  پروژه  38048

  --  65  16  49  دروس تخصصی  جمع  --  2   ٢  1مبانی شیمی  زیستی    38008

  1مبانی شیمی  زیستی    2 --  ٢  2مبانی شیمی زیستی    38009
    دروس اختیــاري   

  --  2 --  ٢  1بیو فیزیک و روشها   38010

  

38011  
  

  2بیو فیزیک و روشها 
  

٢  
 

-- 
  

2  
  

  1بیو فیزیک و روشها 
 شماره
  درس

  نام درس
 پیشنیاز یا زمان  تعداد واحد

  جمع  عملی  نظري  ارائه درس

              --  3 1  ٢  کامپیوتر و شبکه  38012

  هم نیاز با مبانی ١ ١ --  1آزمایشگاه شیمی و بیوشیمی   38013
  1و بیوشیمی  1شیمی  

            

  هم نیاز با مبانی ١ ١ --  2آزمایشگاه شیمی و بیوشیمی   38014
  2و بیوشیمی 2شیمی  

            

  هم نیاز با مبانی ١ ١ --  1ک بیوفیزیآزمایشگاه فیزیک و   38015
  1و بیوفیزیک  1فیزیک   

            

  هم نیاز با مبانی ١ ١ --  2آزمایشگاه فیزیک و بیوفیزیک   38016
  2و بیوفیزیک 2فیزیک   

            

  هم نیاز با ١ ١ --  1 علوم زیستی آزمایشگاه   38017

  1زیست شناسی عمومی 
            

  هم نیاز با 1  --  2 علوم زیستیآزمایشگاه   38018
  2زیست شناسی عمومی 

            

    -- 2 --  ٢  میکرو بیولوژي  38019

  مـــؤسســـه آمـــوزش عــــالی کاویـــــان 

  گروه زیست فنّاوري 

   مقطع کارشناســـــی پیوستـه

          

          

  --  35  7  28  دروس پایه جمع

  يفّناورست ـزی  -ی پیوستــهـع کارشناسـمقطمشخصــا ت کلی  دروس   
 

  as 10/5/94تاریخ تنظیم  

 


