
زیست شناسیتوزیع دروس رشته آموزش 

نوع 
درس

نیمسال تحصیلی

اول

تعداد واحد

دوم

تعداد واحد

سوم

تعداد واحد

چهارم

تعداد واحد

پنجم

تعداد واحد

ششم

تعداد واحد

هفتم

تعداد واحد

هشتم

تعداد واحد

16(معارف اسالمی 
واحد
(

اندیشه اسالمی ن2آیین زندگی
اندیشه ن12

دانش خانواده و ن22اسالمی 
انقالب اسالمی ن2جمعیت

تاریخ تحلیلی ن2ایران
ن2صدر اسالم

تفسیر 
موضوعی 

قرآن 
ن2

تاریخ 
فرهنگ و 

تمدن
اسالمی

ن2

11(عمومی
واحد
ن3زبان  انگلیسین2زبان فارسیع21تربیت بدنیع11تربیت بدنی)

بهداشت /سالمت
و صیانت از محیط 

زیست
نگارش ع1+ن1

--ع1علمی 

-----ع1نگارش خالق --

تربیت اسالمی 
)14

واحد
امبریپیتیتربرهیس)

) ع(تیباهلو
ومراحلبهباتوجه(

)تیتربيهاساحت
فلسفه تربیت -ن2

ن3ا.ا.در  ج
فلسفه تربیت 

رسمی و 
عمومی  در 

ا.ا.ج
ن2

اسناد، قوانین و 
سازمان آموزش و 

ا.ا.پرورش در ج
- حرفهاخالق-ن2

ن3معلماي

نقش
یاجتماع
ازمعلم

دگاهید
اسالم

ن2

18(تربیتی
واحد
ن2روانشناسی تربیتی)

نظریه هاي 
یادگیري و 

آموزش
روشواصولن2

ع1+ن1سیتدريها
از  ارزشیابی 
ع1+ن1یادگیري

آموزش و پرورش 
تطبیقی با تاکید 

هاي بر دوره
تحصیلی

-ن2
جامعه 

شناسی 
تربیتی

ن2

هايروشاصول و 
کاربرد هنر در ع1+ن1راهنمایی و مشاوره

مدیریت ع1موزش آ
درزبانکاربرد ن2آموزشگاهی 

---ع1تربیت 



تخصصی تربیتی
)27

واحد
(

در یمعلمفلسفه
زیست آموزش 
شناسی

ن1

کاربرد فناوري 
اطالعات و 
در 1ارتباطات  

زیست آموزش 
شناسی

ك1
طراحی 

آموزشی در 
زیست آموزش 
شناسی

ع1

راهبردهاي 
تدریس در  

زیست آموزش
شناسی

ك1
آزمون هاي 

تحصیلی و آزمون 
سازي در آموزش 

زیست شناسی
ع1+ن1

طراحی واحد 
یادگیري در 

آموزش 
زیست 
شناسی

ع1
پژوهش و 

- توسعه حرفه
درس : 3اي

پژوهی
42کارورزي ك1

برنامه ریزي درسی
زیست در آموزش 

شناسی
ع1+ن1

تحلیل محتواي 
ی مواد آموزش
در آموزش

زیست شناسی
-ع1+ن1

کاربرد فناوري 
اطالعات و 

ارتباطات در 
آموزش زیست 

2شناسی

ك1

کاربرد فناوري 
اطالعات و 

در 2ارتباطات 
آموزش   زیست 

3شناسی

ك1
پژوهش و 

- توسعه حرفه
کنش: 2اي

پژوهی
ك1

تجربه هاي 
اي  خاص حرفه
در آموزش 

زیست شناسی
ن1

کارنماي 
معلمی 

)پروژه(
2

---
پژوهش و 

- توسعه حرفه
پژوهش : 1اي

روایی
-32کارورزي 22ي کارورز12کارورزي ك1

64(تخصصی
واحد
(

ریاضی و آمار 
+ن1شیمی آلین2زیستی

ن3بیوشیمیع1
زیست شناسی 

سلولی و 
مولکولی

ن3
فیزیولوژي مقایسه 

اي انسان و 
1جانوران

ن3
فیزیولوژي 
مقایسه اي 
انسان و 
2جانوران

ن2
رشد و نمو 

ن2گیاهی
فیزیولوژي 
مقایسه اي 
انسان و 
3جانوران

ن2

آزمایشگاه ن12جانورشناسین2شیمی عمومی
ع1بیوشیمی

آزمایشگاه 
ی زیست شناس
سلولی و 
مولکولی

ع1
آزمایشگاه 

فیزیولوژي مقایسه 
اي انسان و 

1جانوران

ع1

آزمایشگاه 
فیزیولوژي 
مقایسه اي 
انسان و 
2جانوران

بافت شناسی ع1
ن 1

  +
ع1

ن2بوم شناسی



آزمایشگاه  شیمی 
آز مایشگاه ع1عمومی

+ ن 1بیولوژيمیکرون22جانورشناسیع11جانورشناسی
+ ن 2ژنتیکع1

ع1
فیزیولوژي 

زیست و ن2زبان تخصصین3گیاهی
ن3متافیزیک

اصول رده بندي 
جانداران و ویژگی 

هاي کلی آنها
ن2

آزمایشگاه ن2فیزیک
--ع21جانورشناسی

آزمایشگاه 
فیزیولوژي 

گیاهی
سیستماتیک ع1

2گیاهی
ن 1

 +
ع1

-

-
ریخت شناسی 

و تشریح 
گیاهی

+ ن 1
---ع1

سیستماتیک 
1گیاهی

ن 1
 +

ع1

زیست فناوري 
مبانی (

)بیوتکنولوژي
-ن2

-----
آشنایی با 
مشاهیر 
زیست 
شناسی 

--ن2

جمع 
1918201920181917واحد

1511151213101413نظري

-4654452عملی
-113111-کارگاهی
2222----کارورزي

2-------پروژه


