لیست وضعیت برنامه های درسی جدید علوم پایه تا آبان ماه 1395
( تدوین ،بازنگری ،تغییر عنوان و منسوخ )

مقطع دکتــری
ردیف

برنامه آموزشی قبلــی و
قدیمی( منسوخ شده)

شماره و تاریخ
تصویب شورایعالی
برنامه ریزی

برنامه آموزشی بازنگری شده/
تدوین شده (جدید )

تاریخ تصویب
کمیسیون
شورایعالی برنامه
ریزی

توضیحات

1

زمین شناسی – زمین شناسی
اقتصادی

 255مورخ 72/1/22

علوم زمین گرایش زمین شناسی
اقتصادی

1395/07/11

بازنگری

2

شیمی کاربردی

 126مورخ 75/8/28

شیمی کاربردی

1394 /08/11

بازنگری

3

زمین شناسی نفت

 255مورخ 72/1/22

زمین شناسی نفت

1392/5/13

بازنگری

4

آمار

 164مورخ 68/6/19

آمار

1390/02/10

بازنگری

5

آموزش ریاضی

1393/11/18

ت دوین شده

6

بیم سنجی

1393/11/18

تدوین شده

7

شیمی -شیمی پلیمر

1392/06/03

تدوین شده

8

مهندسی پالسما

1392/02/08

تدوین شده

9

علوم کامپیوتر

1391/08/21

تدوین شده

تغییر عنوان برنامه

تاریخ

آموزشی (جایگزین)

تصویب

علوم زمین گرایش زمین شناسی

1395/07/11

نفت

10

زمین شناسی زیست محیطی

1391/6/26

علوم زمین گرایش زمین شناسی
زیست محیطی

1395/07/11

مقطع کارشناسی ارشد
ردیف

برنامه آموزشی قبلــی و
قدیمی( منسوخ شده)

شماره و تاریخ
تصویب شورایعالی
برنامه ریزی

برنامه آموزشی بازنگری شده/
تدوین شده (جدید )

تاریخ تصویب
کمیسیون
شورایعالی برنامه
ریزی

توضیحات

1

علوم زمین شناسی رشته
پترولوژی
ریاضی کاربردی گرایش آنالیز
عددی

 255مورخ 1372/1/22

علوم زمین گرایش پترولوژی

1395/07/11

بازنگری

126مورخ1368/03/28

ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی

1395/03/23

بازنگری

3

ریاضی کاربردی گرایش تحقیق
در عملیات

126مورخ1368/03/28

ریاضی کاربردی گرایش بهینه سازی

1395/03/23

بازنگری

4

ریاضی کاربردی گرایش ریاضی
فیزیک
ریاضی گرایش ریاضیات مالی

126مورخ1368/03/28

2

ریاضی کاربردی گرایش ریاضی مالی

1395/03/23

5

 665مورخ1386 /10/22

6

ریاضی کاربردی گرایش رمز و کد

1395/03/23

تدوین شده

7

ریاضی کاربردی گرایش معادالت
دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی

1395/03/23

تدوین شده

8

علوم زمین شناسی رشته زمین
شناسی اقتصادی

 255مورخ 1372/1/22

زمین شناسی اقتصادی

1394/07/26

بازنگری

9

زیست شناسی رشته
میکروبیولوژی

 333مورخ 75/10/23

میکروبیولوژی

1394/07/26

بازنگری

10

زیست شناسی رشته علوم گیاهی
با سه گرایش ( زیست شناسی

 333مورخ 75/10/23

علوم گیاهی در سه گرایش فیزیولوژی
سیستماتیک و بوم شناسی

1394/07/19

بازنگری

تغییر عنوان برنامه

تاریخ

آموزشی (جایگزین)

تصویب

بازنگری

علوم زمین گرایش زمین شناسی
اقتصادی

1395/07/11

11

تکوینی -سیستماتیک اکولوژی-
فیزیولوژی گیاهی)
زیست شناسی رشته ژنتیک

زیست شناسی سلولی و تکوینی
 333مورخ 75/10/23

ژنتیک

1394/07/19

بازنگری

 333مورخ 75/10/23

بیوشیمی

1394/07/19

بازنگری

 333مورخ 75/10/23

علوم جانوری در سه گرایش
فیزیولوژی
بیوسیستماتیک
زیست شناسی سلولی وتکوینی

1394/07/19

بازنگری

علوم جانوری در سه گرایش
فیزیولوژی
بیوسیستماتیک
زیست شناسی سلولی وتکوینی

1394/07/19

بازنگری

1394/07/19

بازنگری

12

زیست شناسی رشته بیوشیمی با
دو گرایش ( بیوشیمی-بیوشیمی
گیاهی)
زیست شناسی رشته علوم جانوری
با سه گرایش ( زیست شناسی
سلولی تکوینی-بیوسیستماتیک
جانوری-فیزیولوژی جانوری)

13

علوم جانوری گرایش بافت
شناسی و جنین شناسی

 589مورخ 85/4/31

14

علوم جانوری گرایش بافت
شناسی آبزیان

 606مورخ 85/9/11

علوم جانوری در سه گرایش
فیزیولوژی
بیوسیستماتیک
زیست شناسی سلولی وتکوینی

12

15

ژئو شیمی

 414مورخ 80/10/23

زمین شیمی

1394/03/17

بازنگری

علوم زمین گرایش زمین شیمی

1395/07/11

16

علوم زمین شناسی رشته آب
شناسی
علوم زمین شناسی رشته زمین
شتاسی مهندسی

 255مورخ 72/1/22

آب زمین شناسی

1394/03/17

بازنگری

علوم زمین گرایش آب زمین شناسی

1395/07/11

 255مورخ 72/1/22

زمین شناسی مهندسی

1394/03/17

بازنگری

علوم زمین گرایش زمین شناسی
مهندسی

1395/07/11

18

علوم زمین شناسی رشته سنگ
شناسی رسوبی و رسوب شناسی

 255مورخ 72/1/22

رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

1392/06/03

بازنگری

علوم زمین گرایش رسوب شناسی و
سنگ شناسی رسوبی

1395/07/11

17

19

علوم زمین شناسی رشته نفت

 255مورخ 72/1/22

زمین شناسی نفت

1392/06/03

بازنگری

20

علوم زمین شناسی رشته فسیل
شناسی و چینه شناسی

 255مورخ 72/1/22

چینه نگاری و دیرینه شناسی

1392/03/26

بازنگری

علوم زمین گرایش زمین شناسی
نفت
علوم زمین گرایش چینه نگاری و
دیرینه شناسی

21

علوم زمین شناسی رشته
تکتونیک
آماربیمه

 255مورخ 72/1/22

زمین ساخت (تکتونیک)

1392/06/26

بازنگری

علوم زمین گرایش زمین ساخت

 310مورخ 74/10/10

بیم سنجی

1393/10/21

بازنگری

23

آموزش ریاضی

 383مورخ 78/8/9

آموزش ریاضی

1393/06/02

بازنگری

24

شیمی کاتالیست

1392/08/28

تدوین شده

25

بیوسیستماتیک و اکولوژی میکروبی سه
گرایش:
باکتریها – آرکیها – قارچها

1392/07/07

تدوین شده

26

علوم و فناوری میکروبی سه گرایش :
 تولید فراوری های زیستی تولید کنترل کیفی میکربی-کاربردهای زیست محیطی

1392/07/07

تدوین شده

27

آموزش زیست شناسی

1392/07/07

تدوین شده

28

فیزیک گرایش الیه های نازک

1392/02/08

تدوین شده

29

فیزیک اتمسفر

1391/09/26

جدید تدوین شده

30

شیمی دارویی

1390/02/10

جدید تدوین شده

22

مقطع کارشناسی

1395/07/11
1395/07/11

1395/07/11

برنامه آموزشی بازنگری شده/
تدوین شده (جدید )

تاریخ تصویب
کمیسیون
شورایعالی برنامه
ریزی

توضیحات

شماره و تاریخ
تصویب شورایعالی
برنامه ریزی

ردیف

برنامه آموزشی قبلــی و
قدیمی( منسوخ شده)

آمار

1395/04/27

بازنگری

1

علوم ریاضی رشته آمار و کاربردها

مورخ1367/06/12

فیزیک

1394/10/27

بازنگری

2

فیزیک کاربردی

فیزیک

1394/10/27

بازنگری

3

فیزیک با شش گرایش :حالت
جامد – نظری – هسته ای –
اتمی –هواشناسی

 244مورخ1371/12/9

1394/09/28

بازنگری

4

فیزیک گرایش دبیری فیزیک

 244مورخ1371/12/9

آموزش فیزیک

بازنگری

5

شیمی گرایش محض

 284مورخ1373/7/17

شیمی گرایش محض

1394/03/17

5

شیمی گرایش کاربردی

 284مورخ1373/7/17

شیمی گرایش دبیری

1394/03/17

بازنگری

6

زمین شناسی

 280مورخ1373/4/26

زمین شناسی

1389/07/17

بازنگری

7

زمین شناسی کاربردی

414مورخ1380/10/23

زمین شناسی

1389/07/17

بازنگری

 719مورخ1388/02/26

تغییر عنوان برنامه

تاریخ

آموزشی (جایگزین)

تصویب

