
 
 

 

 

 

)پیوسته(برنامه تحصیلی دوره کارشناسی  

  

 رشته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

 

 دانشگاه سمنان

 

 دانشکده دامپزشکی

 

94-95اجرا از نیمسال اول   

 



  ورودی مهر  اولدامپزشکی  نیمسال  علوم آزمایشگاهی برنامه درسی پیشنهادی در مرحله ثبت نام مقدماتی برای دانشجویان 

1ترم   دروس ارائه شده 

 نام درس شماره درس واحد)نظری+عملی=کل( گروه پیش نیاز

3+0+3 عمومی ---  زبان انگلیسی 1225137 

3+0+3 عمومی ---  زبان فارسی 1222206 

2=0+2 عمومی --- 1اندیشه اسالمی  9099047   

2=1+1 علوم پایه ---  شیمی عمومی 2353056 

3=1+2 علوم پایه ---  کالبد شناسی 2353060 

2=1+1 علوم پایه ---  سلول شناسی 2353061 

1=0+1 علوم پایه ---  ژنتیک 2353064 

2=0+2 علوم پایه ---  آمار 2353065 

واحد  81جمع کل:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دامپزشکی  نیمسال  دوم  ورودی مهر علوم آزمایشگاهی برنامه درسی پیشنهادی در مرحله ثبت نام مقدماتی برای دانشجویان 

2ترم    

 نام درس شماره درس واحد)نظری+عملی=کل( گروه پیش نیاز

1=0+1 عمومی   تربیت بدنی  1229350 

2=0+2 عمومی ---  تفسیر موضوعی قرآن 9099055 

1اندیشه اسالمی  2=0+2 عمومی  2اندیشه اسالمی  9099048   

3=1+2 علوم پایه ---  بیوشیمی عمومی 2353057 

2=0+2 علوم پایه ---  فیزیولوژی عمومی 2353058 

 کالبد شناسی،

شناسی سلول  

3=1+2 علوم پایه  بافت شناسی 2353062 

1=0+1 علوم پایه --- اصول ایمنی و حفاظت  2353081 

 در آزمایشگاه

3=1+2 علوم پایه ---  حیوانات آزمایشگاهی 2353066 

2=0+2 علوم پایه --- قوانین، مدیریت و  2353102 

اخالق حرفه ای در 

 آزمایشگاه

واحد  19جمع کل:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ورودی مهر   اولدامپزشکی  نیمسال  علوم آزمایشگاهی برنامه درسی پیشنهادی در مرحله ثبت نام مقدماتی برای دانشجویان 

3ترم   

 نام درس شماره درس واحد)نظری+عملی=کل( گروه پیش نیاز

2=0+2 عمومی --- تاریخ تحلیلی صدر  9099035 

 اسالم

1=0+1 عمومی تربیت بدنی 1ورزش  1229351   

3=1+2 علوم پایه فیزیولوژی عمومی  فیزیولوژی اختصاصی 2353059 

2=0+2 علوم پایه بیوشیمی عمومی  زیست شناسی سلولی  2353089 

بیوشیمی عمومی، 

سلول شناسی، 

 فیزیولوژی عمومی

2=1+1 پاتوبیولوژی انگل شناسی)ترماتودو  2353071 

 سستود ها(

بیوشیمی 

عمومی،سلول  

شناسی،فیزیولوژی 

 عمومی

2=1+1 پاتوبیولوژی انگل شناسی)بند  2353072 

 پایان(

بیوشیمی عمومی، 

 سلول شناسی

2=1+1 پاتوبیولوژی  باکتری شناسی عمومی 2353067 

بیوشیمی عمومی 

 ،سلول شناسی

3=1+2 پاتوبیولوژی  ویروس شناسی 2353069 

بیوشمی عمومی، 

 سلول شناسی

2=1+1 پاتوبیولوژی  قارچ شناسی 2353075 

واحد  19جمع کل:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دامپزشکی  نیمسال  دوم  ورودی مهر   علوم آزمایشگاهیبرنامه درسی پیشنهادی در مرحله ثبت نام مقدماتی برای دانشجویان 

4ترم   

درس شماره واحد)نظری+عملی=کل( گروه پیش نیاز  نام درس 

2=0+2 عمومی ---  اخالق اسالمی  

2=0+2 عمومی ---  انقالب اسالمی ایران 9099041 

ناسی عمومیباکتری ش 3=1+2 پاتوبیولوژی  باکتری شناسی  2353068 

 اختصاصی

بیوشیمی عمومی ، 

سلول شناسی، 

 فیزیولوژی عمومی

2=1!+ پاتوبیولوژی  انگل شناسی)نماتودها( 2353070 

عمومی،  بیوشیمی

سلول شناسی، 

 فیزیولوژی عمومی

2=1+1 پاتوبیولوژی انگل شناسی)تک  2353073 

 یاخته ها(

فیزیولوژی عمومی، 

 بافت شناسی

3=1+2 پاتوبیولوژی  آسیب شناسی 2353077 

بیوشیمی عمومی ، 

 فیزیولوژی اختصاصی

3=1+2 علوم پایه  سم شناسی 2353080 

بیوشیمی عمومی، 

 فیزیولوژی اختصاصی

3=1+2 پاتوبیولوژی ایمنی شناسی و سرم  2353074 

 شناسی

واحد 20ارائه شود.                                                                                         جمع کل: 1تابستان کاراموزی   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ورودی مهر    اولدامپزشکی  نیمسال  علوم آزمایشگاهی برنامه درسی پیشنهادی در مرحله ثبت نام مقدماتی برای دانشجویان 

5ترم   

 نام درس شماره درس واحد)نظری+عملی=کل( گروه پیش نیاز

1=1+0 علوم پایه کالبد شناسی تکنیک تهیه نمونه  2353091 

 های تشریحی

1=1+0 پاتوبیولوژی باکتری شناسی اختصاصی تکنیک تشخیصی  2353092 

 باکتری شناسی

شناسیویروس  1=1+0 پاتوبیولوژی  تکنیک تشخیصی  2353093 

 ویروس شناسی

1=1+0 پاتوبیولوژی قارچ شناسی تکنیک تشخیصی  2353094 

 قارچ شناسی

انگل شناسی نماتودها و انگل 

 شناسی ترماتودهاو سستودها

1=1+0 پاتوبیولوژی تکنیک تشخیصی  2353095 

 انگل شناسی)کرم ها(

 انگل- انگل شناسی بندپایان

 شناسی تک یاخته ها

1=1+0 پاتوبیولوژی تکنیک تشخیصی  2353096 

انگل شناسی)تک 

 یاخته و بند پایان(

1=1+0 پاتوبیولوژی سم شناسی تکنیک تشخیصی سم  2353097 

 شناسی

 ایمنی شناسی و سرم شناسی
 

1=1+0 پاتوبیولوژی تکنیک تشخیصی  2353098 

ایمنی شناسی و سرم 

 شناسی

پایهعلوم  آسیب شناسی  0+1=1 تکنیک تهیه مقاطع  2353017 

 بافتی

1=1+0 درمانگاهی --- روشهای نمونه گیری  2353100 

 درمانگاهی

2=0+2 علوم پایه فیزیولوژی عمومی  فارماکولوژی 2353076 

2=0+2 علوم پایه آمار زیستی  اصول اپیدمیولوژی 2353079 

شیمی عمومی، بیوشیمی 

 عمومی

1=0+1 علوم پایه مبانی و کاربرد سلول  2353063 

 های بنیادین

2=0+2 عمومی --- دانش خانواده و   

 جمعیت

واحد   17جمع کل:  

 

 

 



 دامپزشکی  نیمسال  دوم  ورودی مهر  علوم آزمایشگاهی برنامه درسی پیشنهادی در مرحله ثبت نام مقدماتی برای دانشجویان 

6ترم   

 نام درس شماره درس واحد)نظری+عملی=کل( گروه پیش نیاز

اصول ایمنی و حفاظت 

 در آزمایشگاه

2=1+1 علوم پایه اصول کنترل کیفی  2353082 

 تجهیزات آزمایشگاهی

 آسیب شناسی

 کالبدشناسی

2=2+0 پاتوبیولوژی اصول کالبد گشایی و  2353078 

 نمونه برداری

باکتری شناسی 

عمومی، ویروس 

 شناسی، قارچ شناسی

3=1+2 بهداشت شناسی مواد میکروب  2353083 

 غذایی

2=1+1 بهداشت بیوشیمی عمومی  شیمی مواد غذایی 2353084 

2=0+2 بهداشت --- روش نگهداری مواد  2353108 

 غذایی

انگل شناسی تک 

یاخته، باکتری 

شناسی،ویروس 

شناسی، قارچ 

شناسی،آسیب 

 شناسی،فارماکولوژی

3=0+3 علوم درمانگاهی اشنایی با بیماری های  2353085 

 دامی

بیوشیمی عمومی، 

 فیزیولوژی عمومی

3=1+2 علوم درمانگاهی  کلینیکال پاتو لو ژی 2353099 

انگل شناسی تک 

یاخته، باکتری شناسی 

اختصاصی،ویروس 

شناسی، قارچ 

شناسی،آسیب 

 شناسی،فارماکولوژی

1=0+1 علوم درمانگاهی بیماری های قابل  2353088 

انتقال بین انسان و 

 حیوان

واحد   18ارائه شود.                                                                                             جمع کل: 2ی تابستان کاراموز  

 

 

 

 

 

 



 ورودی مهر   اولدامپزشکی  نیمسال  علوم آزمایشگاهی برنامه درسی پیشنهادی در مرحله ثبت نام مقدماتی برای دانشجویان 

7ترم   

 نام درس شماره درس واحد)نظری+عملی=کل( گروه پیش نیاز

     

زیست شناسی سلولی 

مولکولی–  

2=2+0 علوم پایه روشهای تشخیص  2353090 

 مولکولی

2=0+2 علوم پایه زبان عمومی زبان انگلیسی برای  2353101 

 علوم آزمایشگاهی

2=1+1 بهداشت بیوشیمی عمومی وراک دام تجزیه خ 2353087    

بیماری های اشنایی با 

دامی ،بیماری های 

قابل انتقال بین انسان 

 و حیوان

3=1+2 بهداشت اصول بهداشت و  2353086 

بازرسی گوشت و 

 فرآورده های دامی

1=0+1 بالینی --- دامپزشکی و بهداشت  2353110 

 عمومی

1=0+1 بالینی --- اخالق دامپزشکی و  2353111 

 حقوق حیوانات

  0+2=2 آزمایشگاه کارورزی  2353103 

مرکز تشخیصی 

1آموزشی   

---  0+2=2 کارورزی آزمایشگاه  2353104 

مرکز تشخیصی 

2آموزشی  

---  0+2=2 کارورزی آزمایشگاه  2353112 

مرکز تشخیصی 

3آموزشی  

--- --- 2+0=2  پروزه تحصیلی  2353106 

واحد  19جمع کل:  


