
عولیًظریعولیًظری

191011*2فیسٍیَلَشی191020*1/50/5آًاتَهی191011

1191020*آزهایطگاُ فیسٍیَلَشی191021**2ضیوی عوَهی191012

191012*3تیَضیوی عوَهی1191012191022*آزهایطگاُ ضیوی عوَهی191013

1191022*آزهایطگاُ تیَضیوی عوَهی191011191023*1تافت ضٌاسی191.14

191022*2زیست ضٌاسی سلَلی هَلکَلی1191014191024*آزهایطگاُ تافت ضٌاسی191015

9903*2هتَى اًگلیسی ٍ ترهیًََلَشی0/50/5191012191025هقدهات آزهایطکا191016ُ

191022*2فیسیک حیاتی191026*1/50/5کاهییَتر191017

19901*2ترتیت تدًی 9902**1تْداضت عوَهی ٍ اپیدهیَلَشی191018

**3ادتیات فارسی9904**2رٍاًطٌاسی عوَهی191019

9906*22اًدیطِ اسالهی9907**22اًدیطِ اسالهی 9906

19*1*1ترتیت تدًی9901

**3زتاى اًگلیسی عوَهی9903

عولیًظری19

1/750/25191031ٍیرٍس ضٌاسی پسضکی191037عولیًظری

191031*12ایوٌی ضٌاسی پسضکی  191038

1191038*1آزهایطگاُ ایوٌی ضٌاسی پسضکی  2191039*1کارآهَزی191027

191035*19114*2آسیة ضٌاسی عوَهی191024191040*2(کرم ّا)1اًگل ضٌاسی 191028

1191040*آزهایطگاُ آسیة ضٌاسی عوَهی1191028191041*(کرم ّا)1آزهایطگاُ اًگل ضٌاسی 191029

191033*23تیَضیوی پسضکی 191042*0/750/25فَریت ّای پسضکی191030

1191042*2آزهایطگاُ تیَضیوی پسضکی 191024191043*2هیکرٍب ضٌاسی عوَهی191031

191028*2(تک یاختِ  ٍ حطرُ)2اًگل ضٌاسی 1191031191044*آزهایطگاُ هیکرٍب ضٌاسی عوَهی191032

1191044*(تک یاختِ ٍ حطرُ)2آزهایطگاُ اًکل ضٌاسی 191022191045*12تیَضیوی پسضکی191033

**2تاریخ اهاهت11910349919*1آزهایطگاُ تیَضیوی پسضکی191034

**2داًص ٍ جوعیت خاًَاد1910209924ُ*13خَى ضٌاسی 191035

119103519*1آزهایطگاُ خَى ضٌاسی 191036

**2آییي زًدگی9912

عولیًظری19

1/750/25191042َّرهَى ضٌاسی191055عولیًظری

191031*2قارچ ضٌاسی پسضکی191056

1191057*آزهایطگاُ قارچ ضٌاسی پسضکی191038191057*21ایوٌی ضٌاسی پسضکی 191046

191035*2ایوًََلَشی ٍ ّواتَلَشی ٍ اًتقال خَى1191046191058*2آزهایطگاُ ایوٌی ضٌاسی پسضکی 191047

191048
دارٍضٌاسی ٍ سن ضٌاسی

2*191040191059

آزهایطگاُ ایوًََلَشی ٍ ّواتَلَشی ٍ اًتقال 

1191058*خَى

191042*191050*2آضٌایی تا تیواریْای داخلی1191048191060*آزهایطگاُ دارٍضٌاسی ٍ سن ضٌاسی191049

1/50/5191052تکٌیک ّای هَلکَلی ٍ پیطرفتِ آزهایطگاّی191035191061*22خَى ضٌاسی 191050

**2آهار حیاتی ٍ رٍش تحقیق1191050191062*2آزهایطگاُ خَى ضٌاسی 191051

**2اًقالب اسالهی191429914*191024*2زًتیک پسضکی191052

19103816*191031*2تاکتری ضٌاسی پسضکی191053

191032*2191053*آزهایطگاُ تاکتری ضٌاسی پسضکی191054

عولیًظری**2تفسیر هَضَعی9920

16

10*کارآهَزی در عرص191069ِ

10عولیًظری

191042*191050*2تضویي کیفیت در آزهایطگا191063ُ

191053*191037*1اصَل ایوٌی ٍ حفاظت در آزهایطگا191064ُ

191063*1اصَل هدیریت ٍ قَاًیي آزهایطگا191065ُ

191034*191027*1اصَل فٌی ٍ ًگْداری تجْیسات آزهایطگاّی191066

**1سویٌار191067

4191027*2کارآهَزی191068

**2تاریخ فرٌّگ ٍ تودى9917

12

پیص ًیاز

ًیوسال ّطتن

جوع ٍاحد

جوع ٍاحد

ًام درسکددرس
تعداد ٍاحد

پیص ًیاز

کددرس

ًیوسال ّفتن

جوع ٍاحد

ًام درس
تعداد ٍاحد

پیص ًیاز

ًیوسال ضطن

جوع ٍاحد

جوع ٍاحد

ًام درسکددرس
تعداد ٍاحد

ًام درسکددرس
تعداد ٍاحد

پیص ًیاز

ًیوسال پٌجن

ًیوسال سَم

جوع ٍاحد

جوع ٍاحد

جوع ٍاحد

ًام درسکددرس
تعداد ٍاحد

پیص ًیاز

ًیوسال چْارم

ًیوسال دٍمًیوسال اٍل

ًام درسکددرس
تعداد ٍاحد

پیص ًیاز

 تِ تعد99آرایص ترهی علَم آزهایطگاّی 

تعداد ٍاحد
ًام درسکددرسپیص ًیازًام درسکددرس

تعداد ٍاحد
پیص ًیاز


