
 ژنتیک انسانیدروس کمبود یا جبرانی برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد رشته 

 نام درس کد درس
 ساعت  تعداد واحد

 جمع عملی نظري
 34 - 34 2 اصوا رایانه و اینترنت و کاربردهاي آن در علوم زیستی 01
 51 34 17 2 میکروسکوپ الکترونی 02
 51 34 17 2 کاربرد رادیوزیراتوپ ها 03
 34 - 34 2 زیست شناسی مولکولی 04
 34 - 34 2 اصول اپیدمیولوژي 05
 26 17 9 1  سیستم هاي اطالع رسانی پزشکی* 06

  .براي کلیه دانشجویان به عنوان درس کمبود یا جبرانی الزامی است) 06کد (گذراندن این درس*

 ژنتیک انسانیبرنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد رشته   (core) دروس اختصاصی اجباري

 نام درس کد درس
 جمع عملی نظري پیشنیاز تعداد ساعت  تعداد واحد

 - 34 - 34 2 ژنتیک انسانی 07
 - 34 - 34 2 سیتوژنتیک 08
 - 34 - 34 2 مهندسی ژنتیک 09
 - 34 - 34 2 ژنتیک ایمنی 10
 - 34 - 34 2 ژنتیک جمعیت 11
 09 34 - 34 2 ژنتیک مولکولی 12
 12و  09 34 - 34 2  ژنتیک سرطان 13
 13و  11و  08 و 07 34 - 34 2  تازه هاي ژنتیک انسانی 14
  - - - 2  )در دو نیمسال تحصیلی( 2و  1سمینار  15
  - - - 8  پایان نامه 16
 26  جمع 

 ژنتیک انسانیبرنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد رشته   (Non core) دروس اختصاصی اختیاري

 نام درس کد درس
 تعداد ساعت  تعداد واحد

 جمع عملی نظري
 34 - 34  2 ژنتیک میکروارگانیسم ها 17
 34 - 34  2 ژنتیک رفتاري 18
 34 - 34  2 ژنتیک بیوشیمیایی انسان 19
 34 - 34  2 بیوشیمی کروماتین 20
 51 34 17  2 بافتکشت سلول و  21
 34 - 34  2 ژنتیک سوماتیکی و سیتوپالسمی 22
 34 - 34  2 اخالق و ایمنی زیستی 23
 34 34 -  1 روشهاي عملی سیتوژنتیک 24
 34 34 -  1 روشهاي عملی ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک 25
 34 - 34  2 زبان انگلیسی تخصصی 26
 17 - 17  1 پزشکی مولکولی 27

 21 جمع
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  .با هماهنگی گروه اموزشی بگذراندواحد از دروس فوق را  6دانشجو می بایست 

                            23:کل         6ختصاصی اختیاري        8واحدهاي پایان نامه       18اجباري  اختصاصی :    تعداد کل واحدهاي درسی  
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