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برنامه درسی دکتریارشدکارشناسیبرنامه درسی

مقطع دكتری برنامه درسی

بگذراندواحدھایی که دانشجو باید در این دوره با موفقیتتعداد
واحد12:تعداد واحد اختیاری واحد25:اختصاصیواحدتعداد

واحد24:رساله تعداد واحدواحد20:تعداد واحد جبرانی 

دروس اختصاصی

واحدتعدادنام درسردیف
4پیشرفتهویروس شناسی عمومی1
2مولکولی پیشرفتهزیست شناسی2
-1ویروس شناسی عملی 3
13پیشرفته ویروس شناسی سیستماتیک4
23پیشرفته ویروس شناسی سیستماتیک5
3بیو انفورماتیک6
3ویروس ھا ایمونولوژی7
3سمینار 8
2الکترونیمیکروسکوپ9

دروس اختیاری

واحدتعدادنام درسردیف
3بیوانفورماتیک1
3ھاايمنولوژي ويروس2
3ھاژنتیك میكروارگانیسم3
3مقاالت علميكاربرد كامپیوتر براي تدوين4

دروس جبرانی

واحدتعدادنام درسردیف
3آمار حیاتی1
3اصول اپیدمیولوژی2
1حیوانات آزمایشگاھی و نگھداری آنھا3
2بیوشیمی روش ھای نوین در4
2تحقیقکارگاه روش5
2عمومیویروس شناسی6
13سیستماتیک ویروس شناسی7
23سیستماتیک ویروس شناسی8
1سیستمھای اطالع رسانی پزشکی9*

ا جبرانیھای قبلی خود این واحد را نگذرانده اند به عنوان درس کمبود یگذراندن این درس برای دانشجویانی که در دوره*
.الزامی است 

رساله

واحدتعدادنام درسردیف
24رساله1

كارشناسي ارشدبرنامه درسي مقطع

بگذراندواحدھایی که دانشجو باید در این دوره با موفقیتتعداد
واحد8:تعداد واحد اختیاری واحد24: اختصاصیتعداد واحد

واحد8:پایان نامهتعداد واحدواحد11: تعداد واحد جبرانی 

برنامه درسی

دروس

برنامه امتحانات

طرح درس
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دروس اختصاصی

تعدادنام درسردیف
واحد

از پیشنی
ازھمنییا

زیست شناسی1
-3مولکولی

2
ویروس 
شناسی
عمومی

2-

ویروس شناسی3
2-1-عملی

ویروس شناسی4
2-2-عملی

5
ویروس 

شناسی 
1-سیستماتیک

3-

ویروس شناسی6
-23-سیستماتیک

7
شناخت 

میکروسکوپ
الکترونی 

1-

مباحث خاص در8
-2ویروس شناسی

-2کبیوانفورماتی9
-2ایمنی شناسی10
-2سمینار11

دروس جبرانی

نیازپیشنیاز یا ھمتعداد واحدنام درسردیف
-3آمار حیاتی1
-2شیمی آنالیز2
-1آزمایشگاھی ونگھداری آنھاحیوانات3
-2)1(ایمنی شناسی4
-1رسانی پزشکی سیستم ھای اطالع5
2-علمیتکاربرد کامپیوتر برای تدوین و ارائه مقاال6

دروس اختیاری

نیازھمپیشنیاز یاتعداد واحدنام درسردیف
-2بیوانفورماتیک1
-2یسمارگانژنتیک میکرو2
-2اپیدمیولوژی3
-2زیست ایمنی4

نامهپایان

نیازپیشنیاز یا ھمتعداد واحدنام درسکد درسردیف
8مهپایان نا

مسال دوم نینیمسال اول تحصیلی تعیین می گردد و ارائه پروپوزال تحقیقاتی تا آخراستاد راھنما تا پایان: توجه * 
.تحصیلی ، جھت ادامه تحصیل الزامی می باشد 
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