
 جدید جدول دروس رشته میکروب شناسی پزشکی )کارشناسی ارشد(

  1ترم  

 پیشنیاز یا همنیاز  نوع واحد تعداد واحد نام درس  کد درس 

  جبرانی  نظری  2 روش تحقیق در علوم پزشکی  4135

  جبرانی  عملی  2 نرم افزارهای آمار حیاتی  4137

  اختصاصی اجباری  / عملی 5/نظری5 انگل شناسی پزشکی  4140

 - اختصاصی اجباری  نظری 2 ساختمان و فیزیولوژی میکروارگانیسم ها 4142

 - اختصاصی اجباری  نظری 1 ژنتیک میکروارگانیسم ها  4143

 - اختیاری  نظری 2 بیولوژی سلولی و مولکولی یوکاریوت ها و پروکاریوتها  4158

 - اختیاری  عملی  0/ 5نظری 1/ 5 ایمنی شناسی بیماری های عفونی 4159

  واحد عملی 1 نظری  10/ 5 12 جمع کل واحد 

  2ترم  

  نوع واحد تعداد واحد نام درس  کد درس 

 - جبرانی  عملی  0/ 5نظری 1/ 5 بیوشیمی میکرو ارگانیسم ها  4133

 - جبرانی  عملی 1نظری/ IT 1تکنولوژی اطالع رسانی  4136

 - اختصاصی اجباری  عملی  0/ 5نظری 0/ 5 قارچ شناسی پزشکی  4141

 - اختصاصی اجباری  نظری  1 ارتباط میکروارگانیسم با میزبان  4145

 4142 اختصاصی اجباری  نظری 2 1باکتری شناسی بالینی  4146

 4146 اختصاصی اجباری  عملی  1 1باکتری شناسی تشخیصی   4149

 - اختصاصی اجباری  عملی 0/ 5نظری 1/ 5 ویروس شناسی پزشکی 4151

 - اختیاری  عملی   1نظری1 بیوانفورماتیک مقدماتی  4160

  عملی  3/ 5 نظری  9/ 5 13 جمع واحد 

  3ترم  

  نوع واحد تعداد واحد نام درس  کد درس 

نظری/   1/ 5 عوامل ضد میکروبی مکانیسم عمل آنها و مقاومت دارویی  4144 

 عملی 0/ 5

 4143و4142 اختصاصی اجباری 

 4142 اختصاصی اجباری  نظری  2 2باکتری شناسی بالینی 4147

 4143 اختصاصی اجباری  نظری 2 باکتری شناسی تشخیصی مولکولی 4148

 4147 اختصاصی اجباری  عملی  1 2باکتری شناسی تشخیصی   4150

  اختصاصی اجباری  نظری 1 سمینار  4152

  کارگاه اجباری  کارگاه  0/ 5 کارگاه روش های نوین ملکولی 4161

 4150و4149و4147و4146 اختصاصی اجباری  عملی کارآموزی 2 بیمارستان کارآموزی در   4153

  کارگاه اجباری  کارگاه 1 کارگاه نگارش مقاالت علمی  4162

 جمع کل واحد 
   

 

  4ترم 

  نوع واحد تعداد واحد نام درس  کد درس 

  اختصاصی اجباری  7 پایان نامه  4154

  5ترم

  واحدنوع  تعداد واحد نام درس  کد درس 

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 


