
  

  

  � �م �دا

  ��� ��ی دوره کار�نا�ی ار�د ��ز�و�وژی ��زوار

���ن ج��ه �ورای عا�ی ��� ر�ی �ورخ 
��وب ���د و دوازد

۱۸/۱۱/۷۴  

   



ل اول
��

  

���صات ک�ی ��� کار�نا�ی ار�د ���و��ه
  

  ر��ه ��ز�و�وژی

  

هاي تحقیق و تتبع در علوم وابسته به آن به منظور تامین نیروي انسانی متعهد و متخصص در رشته فیزیولوژي و دستیابی به راه مقدمه :

دوره کارشناسی ارشد ( ناپیوسته ) رشته می براي نیل به خودکفایی و در نتیجه حفظ و ارتقاء سطح علم در نظام جمهوري اسال

  گردد. میر ارائه فیزیولوژي با مشخصات زی

  تعریف و هدف   -  1

گیرد و اولین مقطع میشود که تحصیالت باالتر از کارشناسی را در بر میکارشناسی ارشد فیزیولوژي ( ناپیوسته ) به دوره اي اطالق 

انی علم فیزیولوژي و ببر م باشد که بتواندمیافرادي الیق متعهد  و کاردان  بیتهدف از ایجاد آن تر .باشدمیتحصیلی پس از کارشناسی 

و ی و لیاقت و مهارت علمی ئي پیشرفته تحقیق در علوم و بدست آوردن کاراهاموجود احاطه یافته و در اثر آشنایی با روشمتون علمی 

وابسته در جهت پیشبرد علوم فیزیولوژي و علوم و تحقیقات و از مقاالت علمی  د به تعلیم در این رشته پرداخته،به خوبی بتواننالزم عملی 

   .ده نمایندادر جامعه استفمرزهاي دانش و کمک به ایجاد روح علمی 

  طول دوره و شکل نظام :  – 2

بر اساس آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ( ناپیوسته ) مصوب شورایعالی برنامه ریزي طول دوره کارشناسی ارشد ( ناپیوسته ) 

   .باشدمیسال  2فیزیولوژي 

است و نظام آموزش این دوره واحدي  .هفته کامل آموزشی وجود دارد 17باشد و در هر نیمسال میر سال تحصیلی شامل دو نیمسال ه

ساعت آموزش کالسیک در نظر گرفته شده است و دانشجو باید به ازاي هر ساعت نظري  17براي هر واحد درسی نظري در هر نیمسال 

   .ساعت صرف مطالعه بحث و تجزیه تحلیل در درس بنماید 3حداقل 

  

  



  هاي درسی : واحد – 3

باید مقدمتا برخی از دروس کارشناسی را حداکثر به مدت یک نیمسال  باشد و در صورت لزوممیواحد  32ي این دوره هاتعداد کل واحد

 یا جبرانی بگذرانند. بعنوان کمبود 

  واحد  24دروس کمبود : 

  دروس اخصاصی شامل : 

  واحد  7 اختیاري الف  ) دروس اصلی

  واحد  19 اجباري خصصیتب ) دروس 

  واحد  6ج ) پایان نامه 

حداکثر  ،گذراندمیدر خالل این دوره آن دروس را و تذکر : بدیهی است چنانچه دانشجو نیاز به گذراندن برخی دروس کمبود داشته باشد 

   .یابدمیذرانده شده افزایش گطول مجاز تحصیل براي چنین دانشجویانی به نسبت واحدهاي کمبود 

   نقش و توانایی :  -  4

عالی به امر تدریس و  شتوانند در صورت داشتن شرایط الزم در موسسات آموزمیکنند میشی را طی دانشجویانی که این دوره آموز

تحقیق پرداخته و همچنین ضمن کمک به امر برنامه ریزي در موسسات و مراکز درمانی و بهداشتی یا مراکز تحقیقاتی انجام وظیفه 

   .نمایند

  ضرورت و اهمیت :  -  5

ون دامنه علم فیزیولوژي و تحقیقات دامنه داري که طی صد سال اخیر انجام گردیده و نیاز به شناخت عوامل با توجه به گسترش روزافز

براي نیل به خود کفایی و آماده نمودن افراد جهت ادامه تحصیل بیماریزا و ارتباط آنها با انسان و نیز جهت کوشش در پژوهشهاي علمی 

ایران جمهوري اسالمی  يهاگردد و تاسیس این دوره در دانشگاهمیره اهمیت آن مشخص دایر نمودن این دوتا مرحله دکتري علمی 

   .است کامال ضروري

گزینش دوره کارشناسی ارشد مصوب شورایعالی برنامه ریزي باید حداقل داراي مدرك دواطلبین بعالوه دارا بوده شرایط عمومی   - 6

 ،بیوشیمی ،علوم آزمایشگاهی و علوم داروئی ،جانور شناسی ،زیست شناسی ،لوژيي فیزیوهاکارشناسی ( لیسانس ) در یکی از رشته

  . زیست شناسی جانوري تشریح باشند فیزیوتراپی، ،مامایی ،پرستاري ،بیولوژي سلولی و مولکولی

   



ل دوم
��

  

  ��� دوره کار�نا�ی ار�د ( ���و��ه )

  ر��ه ��زو�و�وژی

  

  دوره کارشناسی ارشد فیزیولوژيالف ) دروس کمبود یا جبرانی 

   

  تعداد واحد  نام درس  کد درس
  ساعت

  پیش نیاز
  جمع  عملی  نظري

    100  32  68  5  فیزیولوژي عمومی  

    34 -  34  2  بیوشیمی  

    - -  34  2  نوروآناتومی  

    34 -  34  2  سیستمهاي اطالع رسانی پزشکی  

    34 -  34  2  کامپیوتر  

    34 -  34  2  بیولوژي مولکولی  

    408  -  408  24    جمع

  

 لوژيدوره کارشناسی ارشد فیزیو ب ) دروس اختصاصی اختیاري

  تعداد واحد  نام درس  کد درس
  ساعت

  پیش نیاز
  جمع  عملی  نظري

    34  32  34  2  بیوفیزیک  

    34 -  24  2  فارماکولوژي  

    - -  24  2  آمار حیاتی   

    51 -  51  2  کار با حیوانات آزمایشگاهی  

    34   34  2  زبان تخصصی  

              جمع

  

  

  

  



  دوره کارشناسی ارشد فیزیولوژيج ) دروس اختصاصی اجباري  

  

کد 

  درس
  نام درس

تعداد 

  واحد

  ساعت
  پیش نیاز

  جمع  عملی  نظري

  01  34  -  34  2  فیزیولوژي سلول  

 01  5/42  -  5/42  5/2 قلب و عروق فیزیولوژي  

 01  34  -  34  2 تنفس فیزیولوژي  
 01  34  -  34  2 گوارش فیزیولوژي  

 01  34    34  2 کلیه و مایعات بدن فیزیولوژي  

 01  5/42  -  5/42  5/2 هورمونها و غدد درون ریز فیزیولوژي  
 01  51  -  51  3 اعصاب و حواس ویژه فیزیولوژي  

 01  51  34  17  2 فیزیولوژيروشهاي   
      51    1  کارورزي  

          6  پایان نامه  

    306  34  272  25    جمع

  

    کارورزي ٭

کارشناسی و پایین تر را به عهده گرفته و با  هادانشجو در این مرحله عالوه بر همکاري در آزمایشگاه باید تدریس دروس عملی براي رشته 

   ع فوق تدریس نماید.ژي را در مقاطنظر مدیر گروه قسمتی از مباحث نظري فیزیولو


