
   شناسیباکتر ي  دانشجویان رشته ترم اولبرنامه 

  
  

ساعت   ساعت نظري  واحد  نام درس  درس کد
  عملی

(اجباري اختصاصی  پیشنیازکد درس   جمع
  عملی  نظري  / جبرانیاختیاري)

  اختصاصی اختیاري  -  34    34    2  اخالق و ایمنی زیستی  34
  جبرانی  -  IT(  1  1  17  34  51سیستم هاي اطالع رسانی پزشکی(  01
  جبرانی  -  68  68    2    باکتري شناسی عملی  11
 اختصاصی اجباري  )IT)01  51  34  17  1  1  بیوانفورماتیک  22

 اختصاصی اجباري  -  17    17    1  1سمینار  24

                  
                  
                  
            9  جمع کل واحد  



 شناسیباکتر ي  دانشجویان رشته دوم رنامه ترمب

  

ساعت   واحد  نام درس  درس کد
  نظري

(اجباري اختصاصی  پیشنیازکد درس   جمع  ساعت عملی
  عملی  نظري  / جبرانیاختیاري)

  اختصاصی اجباري  -  51    51    3  )1باکتري شناسی سیستماتیک پیشرفته(  15
 اختصاصی اجباري  -  34    34    2  باکتري ها سیتهمبانی پاتوژنتی  17
ژنتیک میکروارگانیسم   85  68  17  2  1  پیشرفته باکتري هاژنتیک   18

  )09ها(
 اختصاصی اجباري

 اختصاصی اجباري  -  17    17    1  میکروب شناسی دهان و دندان  20
 اختصاصی اجباري  -  17    17    1  )2سمینار(  25
باکتریهاي  پیشرفتهشناسی ایمنی   32

  بیماریزا
ایمنی شناسی با   43  17  26  5/0  5/1

گرایش بیماري هاي 
  )14عفونی(

ختیارياختصاصی ا  

           12  جمع کل واحد



  یشناسباکتر ي  دانشجویان رشته سوم ترمبرنامه 

 

 کد
  درس

ساعت   واحد  نام درس
  نظري

(اجباري اختصاصی  پیشنیازکد درس   جمع  ساعت عملی
  عملی  نظري  / جبرانیاختیاري)

اجبارياختصاصی   )06(بیوشیمی کاربردي  68  68    2    توکسین هاي باکتریایی  21  

 اختصاصی اجباري  -  51    51    3  )2باکتري شناسی سیستماتیک پیشرفته (  16
تشخیص آزمایشگاهی باکتري هاي سخت   19

  رشد و بی هوازي
باکتري شناسی   68  68    2  

سیستماتیک پیشرفته 
) و باکتري شناسی 1و2(

  )11)و(15و16عملی(

 اختصاصی اجباري

 عوامل ضد میکروبی و مکانیسم هاي  30
  پیدایش مقاومت دارویی

باکتري شناسی   51  34  17  1  1
سیستماتیک پیشرفته 

  )1و2(
  )15و16(

اختیارياختصاصی   

           9  جمع کل واحد



 
   شناسیباکتر ي  دانشجویان رشته چهارم ترمبرنامه 

 

 
 

ساعت   واحد  نام درس  درس کد
  نظري

(اجباري اختصاصی  پیشنیازکد درس   جمع  ساعت عملی
  عملی  نظري  / جبرانیاختیاري)

تشخیص آزمایشگاهی   204  204    3    کارورزي  19
باکتري هاي سخت 

  )19(رشد و بی هوازي

 اختصاصی اجباري

           20  پایان نامه  

           23  جمع کل واحد


