
به بعد 96رشته زیست شناسی جانوري ورودي  –لیست دروس کارشناسی علوم جانوري   

 

 
 اجبار در اخذ دروس پیش نیاز، همنیاز، متضاد و معادل نوع درس عملی تئوري نام درس شماره درس رشته

علوم جانوري -زیست شناسی   90-12-015     آیین زندگی متضاد عمومی 0 2 اخال ق اسال می 9012005 

 90-12-016     عرفان عملی متضاد

 90-12-018    فلسفه اخالق متضاد
 

 غیراجباري

علوم جانوري -زیست شناسی  1اندیشه اسالمی  9012007   عمومی 0 2 
 

 اجباري

علوم جانوري -زیست شناسی  2اندیشه اسالمی  9012008   90-12-007    1اندیشه اسالمی  پیش نیاز عمومی 0 2 

 90-12-019    حقوق اجتماعی سیاسی دراسالم متضاد
 

 غیراجباري

علوم جانوري -زیست شناسی   عمومی 0 2 انسان در اسالم 9012009 
 

 غیراجباري

علوم جانوري -زیست شناسی   90-12-017)     ره(اندیشه سیاسی امام  متضاد عمومی 0 2 انقالب اسالمی ایران 9012010 
 

 غیراجباري

علوم جانوري -زیست شناسی   90-12-012      تاریخ امامت متضاد عمومی 0 2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 9012011 
 

 غیراجباري

علوم جانوري -زیست شناسی   90-12-011     تاریخ تحلیلی صدر اسالم متضاد عمومی 0 2 تاریخ امامت 9012012 
 

 غیراجباري

علوم جانوري -زیست شناسی   90-12-014     تفسیر موضوعی نهج البالغه متضاد عمومی 0 2 تفسیر موضوعی قران 9012013 
 

 غیراجباري

علوم جانوري -زیست شناسی   90-12-013     تفسیر موضوعی قران متضاد عمومی 0 2 تفسیر موضوعی نهج البالغه 9012014 
 

 غیراجباري

علوم جانوري -زیست شناسی   90-12-005     اخال ق اسال می متضاد عمومی 0 2 آیین زندگی 9012015 

 90-12-016     عملیعرفان  متضاد

 90-12-018     فلسفه اخالق متضاد
 

 غیراجباري

علوم جانوري -زیست شناسی   90-12-005      اخال ق اسال می متضاد عمومی 0 2 عرفان عملی 9012016 

 90-12-015     آیین زندگی متضاد

 90-12-018     فلسفه اخالق متضاد
 

 غیراجباري

جانوريعلوم  -زیست شناسی   عمومی 1 0 تربیت بدنی 9016003 
 

 غیراجباري

علوم جانوري -زیست شناسی  1ورزش  9016004   90-16-003     تربیت بدنی پیش نیاز عمومی 1 0 
 

 اجباري

علوم جانوري -زیست شناسی  ره(اندیشه سیاسی امام  9012017   90-12-010     انقالب اسالمی ایران متضاد عمومی 0 2 (
 

 غیراجباري

علوم جانوري -زیست شناسی   90-12-005      اخال ق اسال می متضاد عمومی 0 2 فلسفه اخالق 9012018 

 90-12-015     آیین زندگی متضاد

 90-12-016     عرفان عملی متضاد
 

 غیراجباري

علوم جانوري -زیست شناسی   عمومی 0 2 حقوق اجتماعی سیاسی دراسالم 9012019 
 

 غیراجباري

علوم جانوري -زیست شناسی   عمومی 0 2 متون اسال می ایات واحادیث 9012021 
 

 غیراجباري

علوم جانوري -زیست شناسی   عمومی 0 2 جمعیت و دانش خانواده 9012024 
 

 اجباري

 عمومی 0 3 زبان عمومی 9013003 زیست شناسی علوم جانوري
 

 اجباري

علوم جانوري -زیست شناسی   عمومی 0 3 فارسی عمومی 9014003 
 

 اجباري

علوم جانوري -زیست شناسی  1ریاضی عمومی  1912079   پایه 0 3 
 

 اجباري

علوم جانوري -زیست شناسی  2ریاضی عمومی  1912080   19- 12-079    1ریاضی عمومی  19-12-079 پیش نیاز پایه 0 3 
 

 اجباري

جانوريعلوم  -زیست شناسی  1فیزیک عمومی  1912081   پایه 0 3 
 

 اجباري

علوم جانوري -زیست شناسی  1آزمایشگاه فیزیک عمومی  1912082   19-12-081     1فیزیک عمومی  19-12-081 هم نیاز پایه 1 0 
 

 اجباري

علوم جانوري -زیست شناسی  2فیزیک عمومی  1912083   19-12-081      1عمومی فیزیک  19-12-081 پیش نیاز پایه 0 3 
 

 غیراجباري

علوم جانوري -زیست شناسی  2آزمایشگاه فیزیک عمومی  1912084   19-12-083     2فیزیک عمومی  19-12-083 هم نیاز پایه 1 0 
 

 غیراجباري

علوم جانوري -زیست شناسی  1شیمی عمومی  1912085   پایه 0 3 
 

 اجباري
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علوم جانوري -زیست شناسی  1آزمایشگاه شیمی عمومی  1912086   19-12-085   1شیمی عمومی  19-12-085 هم نیاز پایه 1 0 

 

 اجباري

علوم جانوري -زیست شناسی  2شیمی عمومی  1912087   19-12-085    1شیمی عمومی  19-12-085 پیش نیاز پایه 0 3 
 

 اجباري

علوم جانوري -زیست شناسی  2 آزمایشگاه شیمی عمومی 1912088   19-12-087     2شیمی عمومی  19-12-087 هم نیاز پایه 1 0 
 

 غیراجباري

علوم جانوري -زیست شناسی  1شیمی آلی  1912089   19-12-085     1شیمی عمومی  19-12-085 پیش نیاز پایه 0 3 
 

 اجباري

علوم جانوري -زیست شناسی  1آزمایشگاه شیمی آلی  1912090   19-12-089    1شیمی آلی  19-12-089 هم نیاز پایه 1 0 
 

 اجباري

علوم جانوري -زیست شناسی  2شیمی آلی  1912091   19-12-089    1شیمی آلی  19-12-089 پیش نیاز پایه 0 3 
 

 غیراجباري

علوم جانوري -زیست شناسی  2آزمایشگاه شیمی آلی  1912092   19-12-091     2شیمی آلی  19-12-091 هم نیاز پایه 1 0 
 

 غیراجباري

علوم جانوري -زیست شناسی   تخصصی الزامی 0 2 فیزیولوژي سلول 1912093 
 

 اجباري

علوم جانوري -زیست شناسی  دستگاه ها: 1فیزیولوژي جانوري  1912094   تخصصی الزامی 0 3 
 

 اجباري

علوم جانوري -زیست شناسی  1آزمایشگاه فیزیولوژي جانوري  1912095   19-12-094      دستگاه ها: 1فیزیولوژي جانوري  19-12-094 هم نیاز تخصصی الزامی 1 0 
 

 اجباري

علوم جانوري -زیست شناسی  دستگاه عصبی و غدد درون ریز: 2فیزیولوژي جانوري  1912096   تخصصی الزامی 0 3 
 

 اجباري

علوم جانوري -زیست شناسی  2جانوري آزمایشگاه فیزیولوژي  1912097   19-12-096   دستگاه عصبی و غدد درون ریز: 2فیزیولوژي جانوري  هم نیاز تخصصی الزامی 1 0 
 

 اجباري

علوم جانوري -زیست شناسی   19-12-094    دستگاه ها: 1فیزیولوژي جانوري  پیش نیاز تخصصی الزامی 0 3 فیزیولوژي جانوري مقایسه اي 1912098 
 

 اجباري

علوم جانوري -زیست شناسی   تخصصی الزامی 0 3 جانورشناسی بی مهرگان 1912099 
 

 اجباري

علوم جانوري -زیست شناسی   19-12-099       جانورشناسی بی مهرگان هم نیاز تخصصی الزامی 1 0 آزمایشگاه جانورشناسی بی مهرگان 1912100 
 

 اجباري

علوم جانوري -زیست شناسی  دارانجانورشناسی مهره  1912101   19-12-099      جانورشناسی بی مهرگان پیش نیاز تخصصی الزامی 0 2 
 

 اجباري

علوم جانوري -زیست شناسی   19-12-102  جانورشناسی مهره داران هم نیاز تخصصی الزامی 1 0 آزمایشگاه جانورشناسی مهره داران 1912102 
 

 اجباري

علوم جانوري -زیست شناسی   تخصصی الزامی 1 1 حشره شناسی 1912103 
 

 اجباري

علوم جانوري -زیست شناسی   19-12-099     جانورشناسی بی مهرگان پیش نیاز تخصصی الزامی 0 2 زیست شناسی انگل ها 1912104 
 

 اجباري

علوم جانوري -زیست شناسی   19-12-104      زیست شناسی انگل ها هم نیاز تخصصی الزامی 1 0 آزمایشگاه زیست شناسی انگل ها 1912105 
 

 اجباري

علوم جانوري -زیست شناسی   19-12-112  مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی پیش نیاز تخصصی الزامی 0 3 بافت شناسی جانوري 1912106 
 

 اجباري

علوم جانوري -زیست شناسی   19-12-106    جانوريبافت شناسی  هم نیاز تخصصی الزامی 1 0 آزمایشگاه بافت شناسی جانوري 1912107 
 

 اجباري

علوم جانوري -زیست شناسی    پیش نیاز                                            19-12-099       جانورشناسی بی مهرگان تخصصی الزامی 0 2 جنین شناسی جانوري 1912108 

  19-12-102  جانورشناسی مهره داران

 اجباري

علوم جانوري -زیست شناسی   19-12-108   جنین شناسی جانوري هم نیاز تخصصی الزامی 1 0 آزمایشگاه جنین شناسی جانوري 1912109 
 

 اجباري

علوم جانوري -زیست شناسی   19-12-112     مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی پیش نیاز تخصصی الزامی 0 3 زیست شناسی سلول هاي بنیادي 1912110 
 

 اجباري

علوم جانوري -زیست شناسی   19-12-120     ژنتیک مولکولی پیش نیاز تخصصی الزامی 0 2 مبانی زیست فناوري جانوري 1912111 
 

 اجباري

علوم جانوري -زیست شناسی   اجباري هم نیاز                              19-12-112    مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی تخصصی الزامی 0 3 مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی 1912112 

علوم جانوري -زیست شناسی   19-12-112  مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی هم نیاز تخصصی الزامی 1 0 آزمایشگاه مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی 1912113 
 

 اجباري

علوم جانوري -زیست شناسی  ساختاربیوشیمی  1912114   تخصصی الزامی 0 3 
 پیش نیاز

  19-12-085     1شیمی عمومی 

 19-12-089    1شیمی آلی 
 

 اجباري

علوم جانوري -زیست شناسی   19-12-114     بیوشیمی ساختار هم نیاز تخصصی الزامی 1 0 آزمایشگاه بیوشیمی ساختار 1912115 
 

 اجباري

علوم جانوري -زیست شناسی  متابولیسم بیوشیمی 1912116   19-12-114      بیوشیمی ساختار پیش نیاز تخصصی الزامی 0 3 
 

 اجباري

علوم جانوري -زیست شناسی   19-12-116     بیوشیمی متابولیسم هم نیاز تخصصی الزامی 1 0 آزمایشگاه بیوشیمی متابولیسم 1912117 
 

 اجباري

علوم جانوري -زیست شناسی   19-12-112   مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی پیش نیاز تخصصی الزامی 0 3 ژنتیک پایه 1912118 
 

 اجباري

علوم جانوري -زیست شناسی   19-12-118     ژنتیک پایه هم نیاز تخصصی الزامی 1 0 آزمایشگاه ژنتیک پایه 1912119 
 

 اجباري
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علوم جانوري -زیست شناسی   19-12-118    ژنتیک پایه پیش نیاز تخصصی الزامی 0 3 ژنتیک مولکولی 1912120 

 

 اجباري

علوم جانوري -زیست شناسی   19-12-120    ژنتیک مولکولی هم نیاز تخصصی الزامی 1 0 آزمایشگاه ژنتیک مولکولی 1912121 
 

 اجباري

علوم جانوري -زیست شناسی   تخصصی الزامی 0 3 مبانی گیاه شناسی 1912122 
 

 اجباري

علوم جانوري -زیست شناسی   19-12-122     مبانی گیاه شناسی هم نیاز تخصصی الزامی 1 0 آزمایشگاه مبانی گیاه شناسی 1912123 
 

 اجباري

علوم جانوري -زیست شناسی   19-12-122     مبانی گیاه شناسی پیش نیاز تخصصی الزامی 0 2 مبانی فیزیولوژي گیاهی 1912124 
 

 اجباري

جانوريعلوم  -زیست شناسی   19-12-124      مبانی فیزیولوژي گیاهی هم نیاز تخصصی الزامی 1 0 آزمایشگاه مبانی فیزیولوژي گیاهی 1912125 
 

 اجباري

علوم جانوري -زیست شناسی   تخصصی الزامی 0 3 زیست شناسی میکروبی 1912126 
 

 اجباري

علوم جانوري -زیست شناسی  میکروبیآزمایشگاه زیست شناسی  1912127   19-12-126    زیست شناسی میکروبی هم نیاز تخصصی الزامی 1 0 
 

 اجباري

علوم جانوري -زیست شناسی   19-12-118    ژنتیک پایه پیش نیاز تخصصی الزامی 0 3 تکامل موجودات زنده 1912128 
 

 اجباري

علوم جانوري -زیست شناسی   تخصصی الزامی 0 2 مبانی بوم شناسی 1912129 
 

 اجباري

علوم جانوري -زیست شناسی   تخصصی الزامی 0 3 مبانی زیست شناسی تکوینی 1912130 
 پیش نیاز

  19-12-106    ی جانوريبافت شناس

 19-12-112    مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی
 

 اجباري

علوم جانوري -زیست شناسی   تخصصی الزامی 0 2 آمار زیستی 1912131 
 

 اجباري

علوم جانوري -شناسی زیست   19-12- 131     آمار زیستی هم نیاز تخصصی الزامی 1 0 کارگاه آمار زیستی 1912132 
 

 اجباري

علوم جانوري -زیست شناسی   90-13-003     زبان عمومی پیش نیاز تخصصی الزامی 0 2 متون تخصصی زیست شناسی جانوري 1912133 
 

 اجباري

علوم جانوري -زیست شناسی   تخصصی اختیاري 0 3 رفتارشناسی جانوري 1912134 
 پیش نیاز

  19-12-096  دستگاه عصبی و غدد درون ریز: 2فیزیولوژي جانوري 

 19-12-129     مبانی بوم شناسی
 

 غیراجباري

علوم جانوري -زیست شناسی   19-12-094    هادستگاه : 1فیزیولوژي جانوري  پیش نیاز تخصصی اختیاري 0 2 فیزیولوژي ورزش 1912135 
 

 غیراجباري

علوم جانوري -زیست شناسی   19-12-101    جانورشناسی مهره داران پیش نیاز تخصصی اختیاري 0 2 زیست شناسی ماهیان 1912136 
 

 غیراجباري

علوم جانوري -زیست شناسی   تخصصی اختیاري 2 0 روش ها و ابزارها در زیست شناسی جانوري 1912137 
 

 غیراجباري

علوم جانوري -زیست شناسی   19-12-094     دستگاه ها: 1فیزیولوژي جانوري  پیش نیاز تخصصی اختیاري 0 2 فیزیولوژي تغذیه 1912138 
 

 غیراجباري

علوم جانوري -زیست شناسی   تخصصی اختیاري 1 1 کنه شناسی 1912139 
 

 غیراجباري

علوم جانوري -زیست شناسی  حشراتبوم شناسی  1912140   19-12-12      مبانی بوم شناسی پیش نیاز تخصصی اختیاري 0 2 
 

 غیراجباري

علوم جانوري -زیست شناسی   تخصصی اختیاري 0 2 بوم شناسی تکاملی انگل ها 1912141 
 پیش نیاز

  19-12-094     دستگاه ها: 1فیزیولوژي جانوري 

 19-12-12    مبانی بوم شناسی
 

 غیراجباري

علوم جانوري - زیست شناسی  تخصصی اختیاري 0 2 تک یاخته شناسی 1912142 
 

 غیراجباري

علوم جانوري -زیست شناسی   تخصصی اختیاري 0 2 اصول تنوع زیستی و زیست شناسی حفاظت 1912143 
 

 غیراجباري

علوم جانوري -زیست شناسی   19-12-120     مولکولیژنتیک  پیش نیاز تخصصی اختیاري 0 2 مبانی بیوانفورماتیک 1912144 
 

 غیراجباري

علوم جانوري -زیست شناسی   تخصصی اختیاري 0 2 مبانی ریززیست فناوري 1912145 
 

 غیراجباري

علوم جانوري -زیست شناسی   تخصصی اختیاري 0 2 مبانی زیست شناسی سامانه ها 1912146 
 

 غیراجباري

علوم جانوري -زیست شناسی  بیومیمتیکمبانی  1912147   تخصصی اختیاري 0 2 
 

 غیراجباري

علوم جانوري -زیست شناسی   تخصصی اختیاري 0 2 اخالق زیستی 1912148 
 

 غیراجباري

علوم جانوري -زیست شناسی   19-12-130    مبانی زیست شناسی تکوینی پیش نیاز تخصصی اختیاري 0 2 بوم شناسی و تکوین 1912149 
 

 غیراجباري

علوم جانوري -شناسی زیست   19-12-130      مبانی زیست شناسی تکوینی پیش نیاز تخصصی اختیاري 0 2 تمایز سلول هاي جانوري 1912150 
 

 غیراجباري

علوم جانوري -زیست شناسی   19-12-130     مبانی زیست شناسی تکوینی پیش نیاز تخصصی اختیاري 0 2 جنین شناسی انسان 1912151 
 

 غیراجباري
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 )واحد12دروس اختیاري  - واحد 80دروس تخصصی الزامی   - واحد  21دروس پایه -واحد22دروس عمومی (واحد  135تعداد کل واحدها براي فارغ التحصیلی 

  ****آیین نامه آموزشی****  

  واحد است 14حداقل واحد انتخابی هر ترم. 

 تایید شورا حداکثر دونیمسال بدون احتساب در سنوات  مرخصی زایمان یا مرخصی پزشکی با تایید پزشک معتمد دانشگاه و.  

  پاس نکردن درس مشمول پرداخت شهریه است.  

  است ) ترم  8( سال  4مدت مجاز تحصیل دانشجو.  

  حذف پزشکی(موجه بودن درس حذف می شود در صورت  غیبت در امتحانات  غیر موجه نمره صفر و. (  

 الزامی است  رعایت پیش نیاز و هم نیازدروس انتخابی. 

  سه ترم مشروطی اخراج محسوب می گردد. 

  در زمان تعیین شده حذف اضطراري یک درس غیر عملی، کارگاهی و پروژه ). درس حذف   2درس اضافه و  2( حذف و اضافه دروس هر ترم در زمان تعیین شده دانشجومی تواند. 

 روس پیش نیاز یا همنیاز یا حذف درس عملی و تربیت بدنی را ندارد دانشجو  در زمان تعیین شده حذف اضطراري حق هیچگونه حذف د. 


