
 

 

 
دانشگاه ارومیه   مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی دانشجویان  

ی جانورعلوم   -زیست شناسی رشته )کهاد( یدوره فرع  

 

 

 جدول دروس پیشنهادی 

 درسی:  سبد هر از واحد تعداد  حداقل و حداکثر  خالصه جدول  -1
 توضیحات  واحد  تعداد درسی   سبد عنوان

 - 14 دروس اجباری 

 واحد از لیست دروس اختیاری  4-10گذراندن  24 دروس اختیاری 

 - 38 جمع کل واحدها

 

 (:مورد درخواست)جدول کامل دروس  -2

 عنوان درس  سبد درسی 
 تعداد واحد 

 هم نیاز پیش نیاز
 عملی نظری

ی 
ار

جب
س ا

رو
د

 

  -  3 بیوشیمی ساختار 

  - 1 - بیوشیمی ساختار  -آز

  بیوشیمی ساختار  - 3 سلولی مولکولیزیست شناسی 

  - 1 - زیست شناسی سلولی مولکولی -آز

  زیست شناسی سلولی مولکولی - 2 فیزیولوژی سلول 

  فیزیولوژی سلول  - 3 مبانی فیزولوژی جانوری 

  - 1 - مبانی فیزیولوژی جانوری  -آز

ی 
ار

تی
اخ

س 
رو

د
 

  سلولی مولکولیزیست شناسی  - 2 های جانوری  تمایز سلول

  زیست شناسی سلولی مولکولی - 2 بافت شناسی جانوری

  زیست شناسی سلولی مولکولی - 2 های بنیادی زیست شناسی سلول

  زیست شناسی سلولی مولکولی - 2 جنین شناسی انسان 

  - - 2 متون تخصصی زیست شناسی جانوری

  - - 3 تکامل موجودات زنده 

  - - 2 ماهیانزیست شناسی 

  - - 3 مبانی بوم شناسی

  مبانی فیزیولوژی جانوری  - 2 فیزیولوژی تغذیه

  - - 3 زیست شناسی میکروبی 

  - 1  زیست شناسی میکروبی-آز

 



 

 

 

 
 ی علوم جانور -یشناس  ست یزبرنامه هفتگی گروه 

 روز  10 – 8:30 11:30  – 10 13 –  11:30 16 – 14 18 -  16

   

بافت شناسی  

 جانوری 

تخصصی  متون 

زیست شناسی 

 جانوری 

 شنبه

 بیوشیمی ساختار 

 
  یشناس ستیز -آز 

 ی مولکول یسلول

مبانی  -آز 

 فیزولوژی جانوری 

مبانی فیزولوژی 

  یشناس ستیز جانوری 

 ی مولکول یسلول
 یکشنبه

 
  یشناس ستیز -آز 

 ی مولکول یسلول

  
بیوشیمی   -آز

 ساختار

بیوشیمی   -آز

 ساختار
 دوشنبه 

  

زیست شناسی 

 ماهیان

بافت شناسی  

 جانوری 
 سه شنبه  

 بیوشیمی ساختار 
  یشناس ستیز

 ی مولکول یسلول

 
جنین شناسی 

 انسان 
 

مبانی فیزولوژی 

 جانوری 
 چهار شنبه  

 دروس اختیاری  دروس اجباری 

 
ی علوم جانور -یشناس  ستیزبرنامه امتحانی گروه    

امتحان  خ یتار ساعت امتحان   درس تاریخ امتحان  ساعت امتحان  درس 

00:9  4/4/1402  
بافت شناسی  

 جانوری 
00:14  10/4/1402  

متون تخصصی  

زیست شناسی 

 جانوری 

00:14  10/4/1402  
  یشناس ستیز

ی مولکول یسلول  
00:14  5/4/1402  بیوشیمی ساختار  

00:11  6/4/1402  
زیست شناسی 

 ماهیان
00:11  3/4/1402  

مبانی فیزولوژی 

 جانوری 

   00:11  3/4/1402  
جنین شناسی 

 انسان 

 


