
( زیعت فٌبٍری)گرٍُ ثیَتىٌَلَشی   

 داًشىذُ وشبٍرزی -داًشگبُ شْیذ هذًی آررثبیجبى

 مراغٍ، داوشگاٌ شُید مدوی آذربایجان -جادٌ تبریس 35کیلًمتر : آدرض 

 5375171379گريٌ بیًتکىًلًشی     کد پعتی  -داوشکدٌ کشايرزی

 96مُر              041-34327572:  تلفاکط

 PageID?/ir.ac.azaruniv.agri://http=39: يب ظایت

 : دٍرُ ّبی آهَزشی هَجَد

   1390کارشىاظی بیًتکىًلًشی کشايرزی از مُر ماٌ 

   1388کارشىاظی ارشد بیًتکىًلًشی کشايرزی از مُر ماٌ 

 (تعداد داوشجً ظٍ وفر) 1396دکتری بیًتکىًلًشی از مُر 

 1396کارشىاظی مُىدظی تًلید ي شوتیک گیاَی  از مُر 

 (ظِ داًشیبر ٍ دٍ اظتبدیبر)ًفر    5: تعذاد اعضبی ّیئت علوی ثبثت

 وفر     55:   تعداد فارغ التحصیل کارشىاظی ارشد تاکىًن

 وفر در دي يريدی 14:  تعداد داوشجًی کارشىاظی ارشد مًجًد

 وفر   80:  تعداد فارغ التحصیل کارشىاظی تاکىًن

 وفر  در چُار يريدی 100:  تعداد داوشجًی کارشىاظی مًجًد

 :  آهبر لجَلی وبرشٌبظی ثِ وبرشٌبظی ارشذ

 %65يريدی ظًمیه  96مُر %   50ديمیه يريدی   95مُر %  45ايلیه يريدی   94مُر 

 اعضبی ّیئت علوی گرٍُ ثیَتىٌَلَشی وشبٍرزی

 داوشیار  -دکترمقصًد پصيَىدٌ
 دکتری بیًلًشی ظلًلی ي مًلکًلی از فراوعٍ

 هذیر گرٍُ ثیَتىٌَلَشی 

 داوشیار -آبادیدکترمحمد احمد 
 آلمانبیًلًشی مًلکًلی از دکتری 

 هعبٍى داًشجَیی داًشگبُ

 داوشیار-وصاددکتر علیرضا تاری 
 شوتیک از داوشگاٌ تبریس دکتری 
 داًشىذُ وشبٍرزیهعبٍى 

 اظتادیار -مجیدیدکتر محمد 
 دکتری بیًتکىًلًشی

 داوشگاٌ مشُداز 

 اظتادیار -کامراندکتر رعىا يلی زادٌ 
 داوشگاٌ تبریساز دکتری شوتیک  

:وبرشٌبض گرٍُ  
مُىدض مًوا بردبار کارشىاض  

 گیاَپسشکی

 جْت آشٌبیی ثب 

 درٍض ٍ جذٍل ثرًبهِ ّب 

 ٍ هطبلعِ ظرفصل درٍض،  

 هراجعِ ثِ ٍة ظبیت گرٍُ

 

 داًشگبُثیَتىٌَلَشی  
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 همبلِ وٌفراًط 160ارائِ ثیش از  -پصٍّشی-ٍ علوی ISIهمبلِ  90چبح ٍ اًتشبر ثیش از 

 عٌَاى افتخبر ٍ جبیسُ هلی در جشٌَارُ ّب ٍ وٌفراًعْبی هلی 4وعت 

 از اًعبى، گیبّبى هختلف، ثبوتریْب، لبرچْب ٍ هخور  شى 20ثیش از جذاظبزی ٍ ولًَیٌگ 

SOS3, ECH42, CERK1, IGF1, MSI4, PKT3, PKT4, CLF, FT, NPR1, MYC2, P25, P0, HXT2, HXT3,  

 از طریك وشت ثبفت گیبّی هْن دارٍئی ٍ زیٌتی ٍ زراعی تىثیر اًَاع گیبّبىایجبد پرٍتَول  

ثٌفشِ آفریمبیی، زعفراى، ظٌجل الطیت، پرٍاًش، رازیبًِ، تَتَى، ظیت زهیٌی، ررت، گَجِ فرًگی،  

 ...آفتبثگرداى، ولسا، وبَّ ٍ 

 وشف ظِ هیبًىٌش هَلىَلی پرٍتئیٌی در هىبًیعن همبٍهت ثِ شَری ٍ هىبًیعن گلذّی

 

 دظتبٍردّبی پصٍّشی گرٍُ ثیَتىٌَلَشی 

 :دظتگبُ ّبی هْن هَجَد در آزهبیشگبُ ّبی گرٍُ
،  PCR، ظًَیفیىبتَر، هیىرٍظىَح فلَرظٌت، شل دان، qPCR ،ELISAتفٌگ شًی، 

 ظبًتریفیَشّبی پر ظرعت یخچبل دار ٍ شرهیٌبتَرّب، اًىَثبتَرّب ٍ شیىرّب ٍ َّدّبی الهیٌبر

 اًتمبل شىIGF1 (اًعَلیي )ثِ چٌذ گیبُ ٍ یه ثبوتری جْت تَلیذ دارٍیی اًعَلیي 

 تَلیذ آًسینTaq DNA Polymerase  جْت اظتفبدُ درPCR 

تَلیذ هبرور اًذازُ ثرای اظتفبدُ در الىترٍفَرز اظیذّبی ًَولئیه 

 گیبّبى ظیت زهیٌی همبٍم ثِ ٍیرٍض  ایجبدPVX  ثب هىبًیعنRNA Silencing 

  ایجبد گیبّبى گٌذم، ظیت زهیٌی ٍ تَتَى همبٍم ثِ علف وش  از طریك اًتمبل شىBar 

  ایجبد گیبّبى ولسا، ظَیب، ظیت زهیٌی، َّیج ٍ ررت همبٍم ثِ شَری ثبا ًتمبل شىSOS3 

جذاظبزی ٍ شٌبظبیی یه ثبوتری هفیذ ثرای تَلیذ ثتي ثیَتىٌَلَشیه خَدترهیوی 

 ایجبد ثبوتریْبی ًَترویت ثب لذرت تجسیِ جیَُ در هحیط زیعت 

 هحصَالت داًش ثٌیبى گرٍُ ثیَتىٌَلَشی

 : آزهبیشگبُ ّبی گرٍُ
 ،تحمیمبتی ثیَتىٌَلَشیآزهبیشگبُ 

 آزهبیشگبُ وشت ثبفت،  
 ،  الىترٍفَرزآزهبیشگبُ 
 اتبق اًتمبل شى ، فیتَترٍى
 هیىرٍظىَح فلَرظٌت،  آزهبیشگبُ 
 آهَزشی ثیَتىٌَلَشیآزهبیشگبُ 



 آهَزشی گرٍُ ثیَتىٌَلَشیآزهبیشگبُ ّبی  (شبعب)وشبٍرزی آزهبیشگبُ ّبی تحمیمبتی گرٍُ ثیَتىٌَلَشی 

الىترٍفَرزآزهبیشگبُ   qPCRفلَرظٌت ٍ آزهبیشگبُ هیىرٍظىَح   

 فیتَترٍى گلخبًِ

آهَزشی ثیَتىٌَلَشیآزهبیشگبُ ّبی   
 آزهبیشگبُ وشت ثبفت آزهبیشگبُ تحمیمبتی ثیَتىٌَلَشی

 اتبق اًتمبل شى



 ترم اٍل
 وبرشٌبظی ارشذ

  بیًتکىًلًشی کشايرزی
 ترم دٍم  

وبرشٌبظی ارشذ 
  بیًتکىًلًشی کشايرزی

  

 ٍا ذ ًَع  پیشٌیبز- هذرض ًبم درض

 

 ٍا ذ ًَع  پیشٌیبز- هذرض ًبم درض

 1+2 السامی ودارد- دکتر احمدآبادی  مُىدظی شوتیک 2 السامی ودارد- دکتر تاری وصاد شوتیک مًلکًلی

 2 السامی ودارد- دکتر يلیسادٌ کامران شوًمیک 1+2 السامی ودارد- دکتر احمدآبادی کشت ظلً  ي بافت گیاَی

 2 السامی ودارد- دکتر پاشو  بیًشیمی پیشرفتٍ  2 ا تیاری ودارد- دکتر پصيَىدٌ شوًمیک کارکردی

 2 ا تیاری ودارد- دکتر تاری وصاد واوًبیًتکىًلًشی 1+2 ا تیاری ودارد- دکتر يلی زادٌ کامران بٍ وصادی گیاَی مًلکًلی

 2 ا تیاری ودارد- دکتر مجیدی شوتیک میکريبُا 1+2 ا تیاری ودارد- دکتر مجیدی میکريبیًلًشی 

 1+1 ا تیاری ودارد- پصيَىدٌ بیًاوفًرماتیک       

       13     13 

  ٍا ذ جو  ول دٍرُ ارشذ32 ٍا ذ; 6 ٍا ذ+ پبیبى ًبهِ 13 ٍا ذ+ ترم دٍم 13ترم اٍل 

  

 ترم اٍل
دوتری 

   بیًتکىًلًشی کشايرزی
 ترم دٍم  

دوتری 
 بیًتکىًلًشی کشايرزی

  

 ٍا ذ ًَع  پیشٌیبز- هذرض ًبم درض

 

 ٍا ذ ًَع  پیشٌیبز- هذرض ًبم درض

                                      -                                                    -               

                                              -                                                 -                

                                             -                                            -                

                      -                                               /         /               1+1 

               

  ٍا ذ جو  ول دٍرُ دوتری36 ٍا ذ; 20 ٍا ذ+ پبیبى ًبهِ   ٍا ذ+ ترم دٍم  ترم اٍل 

 

بیوتکنولوژی کشاورزیکارشناسی ارشد و دکتری واحدهای درسی دوره   



ترمی  هفت برنامه 

کارشناسی رشته مهندسی 

 کشاورزی بیوتکنولوژی 

    

 

گروه بیوتکنولوژی  

 دانشکده کشاورزی



ترمی  هفت برنامه 

کارشناسی رشته مهندسی 

 کشاورزی بیوتکنولوژی 

    

 

گروه بیوتکنولوژی  

 دانشکده کشاورزی



 بیوتکنولوژی کشاورزی گرایش  -مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیترمی  کارشناسی رشته هشت برنامه 



 بیوتکنولوژی کشاورزی گرایش  -مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیترمی  کارشناسی رشته هشت برنامه 


