
 زبان انگليسي:

  ، انتشارات مدرسان شريف(ويژه مجموعه زبان انگليسي)زبان انگليسي عمومي  -1

 استعداد تحصيلي:

  ، انتشارات مدرسان شريفها به جز فني و مهندسي)استعداد تحصيلي (ويژه تمام گروه -1

  :كارشناسي سطح در دروس مجموعه

  :بيوشيمی

  شريف مدرسان كتاب ـ١

 نيا ملک ناصر دكتر شهبازي، پرويز دكتر ) تاليف٢و  ١(جلد  عمومی بيوشيمی -٢
  محمدي رضا دكتر ترجمه جر، لنين بيوشيمی مبانی -٣

  

  بيوفيزيک:

  شريف مدرسان كتاب ـ١

  سمسارها فريد زندگی براي بيوفيزيک -٢

  

  ميكروبيولوژي:

  شريف مدرسان كتاب ـ١

 زاده ملک فريدون دكتر عمومی، ميكروبيولوژي -٢
 زاده ملک فريدون دكتر ميكروبی، بيوتكنولوژي -٣
 جاوتز ميكروبيولوژي -٤
كر ميكروبيولوژي -٥  وا
 فر اديب پرويز دكتر پزشكی، شناسی ميكروب -٦
 رويت ايوان ايمونولوژي -٧
 استيتنر ايمونولوژي -٨
 فيلدز شناسی ويروس -٩
 فنز شناسی ويروس -١٠
 محمدي دكتر شناسی، ياخته تک -١١
 نوحی السادات اشرف دكتر خاك، و پساب آب، محيطی، ميكروبيولوژي -١٢
  آموزگار دكتر آقاي ميكروبيولوژي، -١٣

  ژنتيک:

  شريف مدرسان كتاب ـ١

 آساد تقی محمد دكتر تأليف، ژنتيک مبانی -٢
 محمدي رضا مترجم فيلد، استانس ويليام ژنتيک مسائل و مبانی -٣
كرمیاز كالسيک تا ژنوميک تاليف دكتر -٤  حسن ا

  لكولی:وسلولی و م شناسیزيست

  شريف مدرسان كتاب ـ١



 يوسفی رضا دكتر مترجم لوديش، مولكولی سلولی شناسی زيست -٢
  پور احمد عرفانيان محمود و تهرانی حسينی علی سيد ترجمه، برتيس، دورو و برتيس دورو مولكولی، سلولی شناسی زيست مبانی - ٣

 
  :ارشد كارشناسي سطح در دروس مجموعه

 
ساختار  -، زيست شناسي مولكولي پيشرفته، فرايند هاي تنظيمي و ترارسانيشناسي سلولي پيشرفتهزيست

  هاي زيستي:ماكرومولكول
  شريف مدرسان كتاب ـ١

  تهران: انتشارات آييز. شناسي سلولي و مولكول،)، زيست١٣٩٢زاده، سيدمحمدعلي (ـ مجد، احمد، شريعت٢

  شناسي سلولي و مولكولي (ترجمه محمدجعفر شريفي)، تهران: انتشارات براي فردا.)، مباني زيست١٣٩٤(ـ آلبرتي، بروس ٣

  شناسي سلولي و مولكولي (ترجمه امين تشكر و همكاران)، تهران: انتشارات حيدري. )، زيست١٣٩٤اف (ـ لوديش، هاروي٤

  كولي، تهران: انتشارات سنجش.شناسي سلولي و مول)، زيست١٣٨٨ـ يوسفي، رضا، خالصي، مريم (٥

  )، مباحثي از بيولوژي سلولي و مولكولي، اصفهان: انتشارات ماني.١٣٧٨ـ صالحي، رسول (٦

  

 
 
 


