چـارت درسی رشتـه

دانشگـاه آزاد اسـالمی زنجـان

مقطع کارشناسی ارشـد میکروبیـولوژی

ورودی سال 1397
گرایش میکروهبای بیماری زا -
کـد رشتـه 423

دانشکـده علوم پایه ،مهندسی و کشاورزی

بر اساس سرفصل مصوب وزارت آموزش عالی

تـرم بنـدی دروس مقطع کارشناسی ارشـد میکروبیـولوژی ورودی سال
 – 1397کـد رشتـه 423
ترم ( ) 2

ترم ( ) 1
تعداد

عنـوان دروس

ردیف

عنـوان دروس

ردیف

واحد

تعداد
واحد

1

آمار پیشرفته در زیست شناسی

2

1

روش تحقیـق

2

2

ژنتیک پروکاریوتها

2

2

باکتری شناسی پیشرفته

2

3

ایمنی شناسی مولکولی

2

3

ویروس شناسی پیشرفته

2

4

روشها در میکروبیولوژی

2

4

فیزیولوژی میکرو ارگانیسمها

2

5

سمینـار

2
تعداد  8واحد

تعداد  10واحد

ترم ( ) 4

ترم ( ) 3
تعداد

عنـوان دروس

ردیف

1

قارچ شناسی پیشرفته

2

2

رده بندی میکروارگانیسمها

2

3

بیوانفورماتیک

2

4

بوم شناسی میکروارگانیسمها

2

عنـوان دروس

ردیف

واحد

1

تعداد
واحد

6

پایان نامه

تعداد  6واحد – پایان نامه

تعداد  8واحد

تعـداد کل واحدهـای درسی دوره کارشناسی ارشـد ورودی های
سال  1397میکروبیـولوژی

32

واحـد درسی

توضیحــات :
 – 1تعداد کل واحدهای رشته بدون دروس پیشنیاز و جبـرانی  32واحد می باشـد .
 – 2دانشجو در هر نیمسال حداقل  8واحد و حداکثر  14واحد مجاز به انتخاب می باشد  ( .طبق نظر گـروه آموزشی )
 – 3غیبت در امتحان هر درس منجر به درج غیبت موجه در کارنامه می گردد.
 – 4حداقل نمره قبولی در هر درس  12می باشد ،اما میانگین هر ترم نباید از  14کمتر باشد ،در غیر اینصورت مشروط محسوب می گردد .
 – 5چنانچه میانگین نمرات در دو نیمسال کمتر از  14باشد  ،دانشجو از ادامه تحصیل محروم می گردد .
 – 6نمره دروس جبرانی حداقل 12است و در معدل ترم و معدل کل محاسبه نمی شود .
 – 7دانشجو حداکثر دو درس به میزان  6واحد می تواند به همراه پایان نامه انتخاب نماید .
 ( – 8ماده  23تبصـره  : ) 2اخذ پایان نامه منوط به کسب معدل حداقل  14است  ،در غیر اینصورت دانشجو می تواند  10واحد از دروسی را که
نمره آنها زیر  14می باشد  ،در یک ترم و قبل از انتخاب پایان نامه مجددا انتخاب واحد نماید تا معدل کل به  14برسد  .اگر نمره اخذ شده برابر یا
کمتر از نمره قبلی باشد  ،بی اٍر خواهد بـود .
 ( – 9ماده  22آئین نامه آموزشی کارشناسی ارشد برای ورودی های  95و به بعـد )  :نمره پایان نامه در میانگین کل نمرات محاسبه نمی شود و
ارزشیابی آن به صورت کیفی انجـام می گردد .
کمتر از 14

از  14تا 15/99

از  16تا 17/99

از  18تا 18/99

از  19تا 20

مردود

متوسط

خوب

خیلی خوب

عالی

تهیه و تنظیـم  :گـروه آموزشـی میکروبیولوژی

