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 الف( مقدمه 
آموزشی جدید و در دست اجرای  هایها و نیاز به روز آمد کردن سرفصل هر درس، مبتنی بر برنامهبه منظور ارتقا کیفیت درس

شناسی سلولی و مولکولی ی رشته زیستهای معتبر دنیا و همچنین لزوم توجه به نیاز کشور در تدوین مواد درسی دوره کارشناسدانشگاه

(Molecular and Cell Biologyاین برنامه با استفاده از نظر خواهی از کلیه دانشگاه ،)باشد، مورد هایی که این رشته در آنها دایر می

ریزی برای دوره کارشناسی گروه های شورای عالی برنامهنامهتجدید نظر قرار گرفت. این برنامه با در نظر گرفتن مدت زمان مقرر در آئین

 علوم پایه تنظیم شد.

  فاهداو  فیتعر ،یب( مشخصات کل
های نظام آموزش عالی استت کته هتدن آن تربیتت کارشناستان متعهتد و شناسی سلولی و مولکولی از دورهکارشناسی رشته زیست دوره

هتای تخصصتی و اختیتاری بتواننتد نیازهتای گذرانیدن درسشناسی سلولی و مولکولی است تا با متخصص آشنا به مفاهیم اساسی زیست

شناستی ستلولی و مولکتولی و های مختلف زیستمراکز آموزش عالی، پژوهشی، تولیدی و خدماتی را برای کارشناسان متخصص در حوزه

 های مرتبط، جهت اهدان زیر برطرن نمایند.دیگر حوزه

 لی کشور رفع نیازهای آموزشی و پژوهشی موسسات آموزش عا -

ها و موسسات پژوهشتی، مراکتز اختایر ینتیکتی کشتور،  تنایع ها، سازمانارائه خدمات تخصصی به عنوان کارشناسان در وزارتخانه -

 فناوری غذایی و دارویی، موسسات مرتبط با زیست

 های تشخیص طبی و ینتیکدر آزمایشگاه  ارائه خدمات تخصصی به عنوان کارشناس -

 صصی در  نایع های تخمشاوره -

 شناسی سلولی و مولکولی بنیان در زمینه رشته زیستهای دانشایجاد اشتغال از طریق تاسیس شرکت -

  تیپ( ضرورت و اهم
ها که اجزای مهم تمام موجودات زنده هستند، بر کسی پوشیده نیست. بررسی مولکولزیستها و (، ینهاها )یاختهاهمیت مطالعه سلول

ها و ارتباطات سلولی و سازوکارهای مولکولی و دهنده آنها، مطالعه مباحث مرتبط با سلولها و اجزای تشکیلو عملکرد سلولدقیق ساختار 

باشد. همچنین، در این راستا کشف ها و موجودات زنده بسیار ضروری میها برای درک بهتر عملکرد سلولعوامل موثر بر بیان ین

های موجودات زنده به شرایط محیطی نیز بسیار مهم و انکار ناپذیر است. این اطالعات برای بسیاری از اسخسازوکارهای عملکرد، تکوین و پ

فناوری، علوم پزشکی، علوم کشاورزی و غیره بسیار های مختلف اعم از زیستشناسی و کاربردهای آنها در حیطهعلوم مبتنی بر زیست

بنیان های تحقیقاتی دانشافزون تولیدات علمی دنیا و ایجاد و توسعه موسسات و شرکت تعیین کننده خواهند بود. از طرفی گسترش روز

ها، سبب شده تا بازبینی مرتبط با علوم زیستی در دهه اخیر در ایران و در نتیجه نیاز به تربیت کارشناسان و افزایش مهارت دانشی آن

ولی بیش از پیش نیاز باشد تا با تربیت کارشناسانی زبده و ماهر، نیازهای شناسی سلولی و مولکبرنامه درسی دوره کارشناسی رشته زیست

 تخصصی مراکز آموزشی و پژوهشی کشور را تامین نمایند.

 ت( تعداد و نوع واحدهای درسی 
 توزیع واحدها -(1جدول )

 تعداد واحد نوع دروس
 22 دروس عمومی 

 20 دروس پایه 

 75  الزامی دروس تخصصی

 18  اختیاری دروس تخصصی

 135 جمع
 

 ورت کمبود اجباری بدون تتاثیر ه در اولین یا دومین نیمسال تحصیلی بتئوری و عملی واحد  2الزم است درس ایمنی زیستی به  ورت 

 در معدل ارائه شود.
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 آموختگانث( مهارت، توانمندی و شایستگی دانش
 

 دروس مرتبط های ویژهها و توانمندیها، شایستگیمهارت

ارائه خدمات تخصصی به عنوان کارشناس در وزارت 
بهداشت درمان و آموزش پزشکی و مراکز خدماتی 

 های تشخیص طبی و ینتیکدرمانی و آزمایشگاه

 آزمایشگاه ینتیک -
 ینتیک مولکولی -
 شناسی تکوینیمبانی زیست -
 مبانی میکروبیولویی -
 آزمایشگاه میکروبیولویی -
 روبیمبانی فیزیولویی میک -
 ساختار و عملکرد غشاءهای سلولی -
 یسلول یهاساختار و عملکرد اندامک -
 رسانیچرخه سلولی و مسیرهای پیام -
 شناسی سلولیآزمایشگاه زیست -
 شناسیایمنی -
 های بنیادیشناسی سلولمبانی زیست -

شناسی سلولی و مولکولی زیستمبانی  -
 سرطان

 های تشخیص مولکولیروش -
 شناسی مولکولیشگاه زیستآزمای -
های آزمایشگاهی در روش -

 شناسی سلولی و مولکولیزیست
 شناسیویروس -
 سیتوینتیک -
 کشت سلول و بافتمبانی  -
 کشت سلول و بافت آزمایشگاه  مبانی -
 رشد و تمایز سلولی -
 زیست مواد و مهندسی بافت -

ارائه خدمات تخصصی به عنوان کارشناس در وزارت 
 کشاورزی و مراکز خدماتی آنجهاد 

 گیاهشناسیمبانی  -
 گیاهشناسیآزمایشگاه مبانی  -
 مبانی فیزیولویی گیاهی -

 آزمایشگاه مبانی فیزیولویی گیاهی -
 مبانی زیست شناسی دریا -

ارائه خدمات تخصصی به عنوان کارشناس در سازمان 
زیست و پژوهشکده های مرتبط با آن و  محیط

 سات پژوهشیشهرداری ها و مؤس

 شناسیمبانی بوم -
 مبانی جانورشناسی -
 آزمایشگاه مبانی جانورشناسی -
 مبانی فیزیولویی جانوری -
 آزمایشگاه مبانی فیزیولویی جانوری -
 گیاهشناسیمبانی  -

 گیاهشناسیآزمایشگاه مبانی  -
 مبانی فیزیولویی گیاهی -
 آزمایشگاه مبانی فیزیولویی گیاهی -
 اسی دریامبانی زیست شن -
 زیست و حفاظتمبانی محیط -

ارائه خدمات تخصصی به عنوان کارشناس در مراکز 
 اخایر ینتیکی کشور

 مبانی فیزیولویی جانوری -
 گیاهشناسیمبانی  -

 مبانی میکروبیولویی -
 

ارائه خدمات تخصصی به عنوان کارشناس در سازمان 
  نایع غذایی و دارویی

 گیاهشناسیمبانی  -
 میکروبیولوییمبانی  -

 مبانی مهندسی ینتیک -
 فناوری سلولی و مولکولیزیست -

ارائه خدمات تخصصی به عنوان کارشناس در 
 فناوریمؤسسات مرتبط با زیست

 فناوری سلولی و مولکولیزیست -
 مبانی مهندسی ینتیک -

 فناوریمبانی ریززیست -
 زیست مواد و مهندسی بافت -

هشی مؤسسات آموزش رفع نیازهای آموزشی و پژو
 عالی کشور 

 شناسی سلولی و مولکولیکلیه دروس مرتبط با زیست -

بنیان های دانشایجاد اشتغال از طریق تاسیس شرکت
 شناسی سلولی و مولکولی در زمینه زیست

آفرینی و اشتغال در مهارت های کار -
 شناسیزیست

 مبانی مهندسی ینتیک -
 یفناوری سلولی و مولکولزیست -

 فناوریمبانی ریززیست -
 های تشخیص مولکولیروش -
های آزمایشگاهی در روش -

 شناسی سلولی و مولکولیزیست

 

 ج( شرایط و ضوابط ورود به دوره
 .دارندگان مدرک دیپلم متوسطه رشته تجربی و ریاضی می توانند در رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی ادامه تحصیل دهند
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 فصل دوم

 جدول عناوین و مشخصات دروس



 (1400فروردین  :*روزرسانیبه تاریخ) – مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی(آخرین )با استناد به  الزامی -جدول دروس عمومی

 عنوان درس موضوع
تعداد 

 واحد

 ساعت
 توضیحات

 کل عملی نظری

مبانی نظری 

 اسالم

نیاز پیش 1اندیشه اسالمی  32 0 32 2 )مبدا و معاد( 1اندیشه اسالمی 

 باشد.می 2اندیشه اسالمی 

 4انتخاب دو درس به ارزش 

 الزامی است واحد

 32 0 32 2 )نبوت و امامت( 2اندیشه اسالمی 

 32 0 32 2 انسان در اسالم

 32 0 32 2 حقوق اجتماعی و سیاسی در اسالم

 اخالق اسالمی

 32 0 32 2 فلسفه اخالق )با تکیه بر مباحث تربیتی(

 2به ارزش انتخاب یک درس 

 الزامی است واحد

 32 0 32 2 اخالق اسالمی )مبانی و مفاهیم(

 32 0 32 2 آیین زندگی )اخالق کاربردی(

 32 0 32 2 عرفان عملی اسالمی

انقالب 

 اسالمی

 32 0 32 2 انقالب اسالمی ایران
 2انتخاب یک درس به ارزش 

 الزامی است واحد
 32 0 32 2 اسالمی ایرانآشنایی با قانون اساسی جمهوری 

 32 0 32 2 امام خمینی )ره( حضرت اندیشه سیاسی

تاریخ و تمدن 

 اسالمی

 2انتخاب یک درس به ارزش  32 0 32 2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم

 32 0 32 2 تاریخ امامت الزامی است واحد

آشنایی با 

 اسالمیمنابع 

 2انتخاب یک درس به ارزش  32 0 32 2 تفسیر موضوعی قرآن

 32 0 32 2 تفسیر موضوعی نهج البالغه الزامی است واحد

 الزامی 32 0 32 2 دانش خانواده و جمعیت

 الزامی 48 0 48 3 زبان فارسی

 الزامی 48 0 48 3 زبان انگلیسی

 الزامی 24 16 8 1 برای دانشجویان با نیازهای ویژه( تربیت بدنی ویژه) تربیت بدنی

 الزامی 32 32 0 1 برای دانشجویان با نیازهای ویژه( ورزش ویژه) 1ورزش 

     22 جمع

 ارائه گردد. «تاریخ و تمدن اسالمی»موضوع زیرمجموعه  درتواند واحد می 2به تعداد  «و ایران تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم»** درس 

 اختیاری -عمومی جدول دروس

                                                 

ریزی آموزش عالی به آدرس در پرتال دفتر برنامه «جدول و سرفصل دروس عمومی»با عنوان  (جداول دروس عمومیاین صفحه )آخرین نسخه  توجه: *

https://www.msrt.ir/fa/grid/283 .در دسترس قرار دارد 

 نام درس
 تعداد

 واحد

 ساعت
 توضیحات

 کل عملی نظری

 32 0 32 2 آشنایی با ارزش های دفاع مقدس

وزارت  22/09/1395مورخ  208952/2ابالغیه شماره به استناد 

های دولتی ارائه دروس م، تحقیقات و فناوری، در دانشگاهعلو

اختیاری تا حداکثر دو درس رایگان و در سایر موسسات، منوط 

به پرداخت هزینه توسط دانشجو خواهد بود. همچنین به استناد 

مذکور در دروس  11/12/1395مورخ  285761/2ابالغیه شماره 

چارچوب سنوات مجاز و مازاد بر سقف واحدهای دوره ارائه و با 

ثبت نمره دروس و تاثیر در معدل در کارنامه تحصیلی دانشجو 

 شود.درج می

 32 0 32 2 آشنایی با کلیات حقوق شهروندی

 32 0 32 2 آئین نگارش

 32 0 32 2 استانداردسازی

 32 0 32 2 شناخت محیط زیست

 32 0 32 2 کارآفرینی

 32 0 32 2 مدیریت بحران

 32 0 32 2 های زندگی دانشجوییمهارت

 32 32 0 1 2ورزش 

 32 32 0 1 3ورزش 

. دنینما نیگزیجا یاریاخت یعموم دروس جدول از توانندیم گذرانند،یم خود رشته یتخصص دروس قالب در را یالزام یعموم دروس که یانیدانشجو :تبصره

 دروس جدول از واحد 3 توانندیم آن، یجا به و ندارند «یسیانگل زبان» یعموم درس گذراندن به یازین یسیانگل اتیادب و زبان رشته انیدانشجو مثال، عنوان به

 .ندینما اخذ یاریاخت یعموم

https://www.msrt.ir/fa/grid/283
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شناسی شناسی برای پنج رشته )زیستهای الزامی پایه و تنه مشترک زیستاوین درسعن -(3جدول )

 شناسی سلولی و مولکولی و زیست شناسی دریا(شناسی جانوری، میکروبیولوژی، زیستگیاهی، زیست

 

های پایهدرس  
تعداد 

 واحد

گروه های 

 درسی
 توضیحات تعداد واحد دروس تنه مشترک

 3 ریاضیات زیستی

 1گروه 

 واحد 6

  3 بیوشیمی ساختار

 1 آزمایشگاه بیوشیمی 1+2 آمار زیستی

 2 بیوشیمی متابولیسم 1+3 1شیمی عمومی 

 برای زیست شناسی دریا 1+3 مبانی بیوشیمی 1+3 1شیمی آلتتی  

 1+3 1فیزیک عمومی 

 2گروه 

 واحد 6

 3 ینتیک پایه

 1  آزمایشگاه ینتیک 1+1 *کامپیوتر و محاسبات زیستی 

 2 ینتیک مولکولی 2 *2شیمی آلی  

 برای زیست شناسی دریا 1+3 مبانی ینتیک 2 *2شیمی عمومی 

 2 *2فیزیک عمومی 

 3گروه 

 واحد 6

دانشجویان زیست شناسی  3 زیست شناسی سلولی

سلولی و مولکولی معاف 

 هستند
 1 آزمایشگاه زیست شناسی سلولی و مولکولی 2 *ریاضی تکمیلی 

های واحد از درس 2حداقل  اخذ

 ستاره دار الزامی است

 2 زیست شناسی مولکولی

 برای زیست شناسی دریا 1+3 مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی

 

 4گروه 

 واحد 9

  3 زیست شناسی تکاملی

  3 مبانی بوم شناسی

  3 مبانی زیست شناسی تکوینی

 5گروه 

 واحد 6

دانشجویان زیست جانوری و  1+2 یمبانی فیزیولویی جانور

 1+2 مبانی جانورشناسی زیست دریا  معاف هستند

 6گروه 

 واحد 6

 دانشجویان زیست گیاهی 1+2 مبانی فیزیولویی گیاهی

 1+2 مبانی گیاهشناسی معاف هستند

 7گروه 

 واحد 5

 2 مبانی میکروبیولویی
 دانشجویان زیست میکروبی

 معاف هستند
 1 اه میکروبیولوییآزمایشگ

 2 مبانی فیزیولویی میکروبی

 برای زیست شناسی دریا 1+3 مبانی میکروبیولویی پایه

واحد 20حداقل  حداقل 38 واحد برای هر یک از 4 رشته زیستشناسی گیاهی،  

سی سلولی و شناشناسی جانوری، میکروبیولوژی و زیستزیست 

 مولکولی و حداقل 31 واحد  برای رشته زیست شناسی دریا
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 های پایهعناوین درس -(4) جدول

 عنوان درس گروه ردیف
ازپیش نیاز / هم نی تعداد ساعت تعداد واحد  

 عملی نظری عملی نظری

 ریاضی عمومی 1

واحد( 3)حداقل   
 ت - 48 - 3 ریاضیات زیستی

*ریاضی تکمیلی 2  ریاضیات زیستی - 32 - 2 

 شیمی عمومی 3

واحد( 4 )حداقل  

 

1شیمی عمومی   ت - 48 - 3 

1آزمایشگاه شیمی عمومی  4  - 1 _ 32 - 

*2شیمی عمومی  5 1شیمی عمومی  - 32 - 2   

 فیزیک عمومی 6

واحد( 4)حداقل   

 

1فیزیک عمومی   ت - 48 - 3 

1آزمایشگاه فیزیک عمومی  7  - 1 _ 32 - 

*2فیزیک عمومی  8 1فیزیک عمومی  - 32 - 2   

آلی شیمی 9  
واحد( 4)حداقل   

 

1شیمی آلی  1شیمی عمومی  - 48 - 3   

1آزمایشگاه شیمی آلی  10  - 1 _ 32 - 

*2شیمی آلی  11 1شیمی آلی  - 32 - 2   

12 
 آمار و محاسبات زیستی

واحد( 3)حداقل   

 ت - 32 - 2 آمار زیستی

 آمار زیستی 32 ت 1 - کارگاه آمار زیستی 13

*زیستی کامپیوتر و محاسبات 14  1 1 16 32 - 

 های این جدول هستند. های ستاره دار فوق از درسواحد از درس 2ملزم به اخذ حداقل  سلولی و مولکولیشناسی دانشجویان رشته زیست تذکر:
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 جدول )5(- جدول درسهای الزامی و تخصصی دوره کارشناسی رشته زیستشناسی سلولی و مولکولی*

 پیش نیاز/هم نیاز تعداد ساعات احدتعداد و نام درس ردیف
 جمع عملی نظری جمع عملی نظری

 1شیمی آلی  48 - 48 3 - 3 بیوشیمی ساختار 1

 همزمان با درس 32 32 - 1 1 - آزمایشگاه بیوشیمی  2

 بیوشیمی ساختار 32 - 32 2 - 2 بیوشیمی متابولیسم 3

 آمار زیستی 48 - 48 3 - 3 ینتیک پایه 4

 ینتیک پایههمزمان با درس  32 32 - 1 1 - گاه ینتیکآزمایش 5

 ینتیک پایه 32 - 32 2 - 2 ینتیک مولکولی 6

 مولکولیینتیک  48 - 48 3 - 3 شناسی تکاملیزیست 7

 - 48 - 48 3 - 3    شناسیمبانی بوم 8

 مبانی گیاهشناسی، مبانی جانورشناسی 48 - 48 3 - 3 شناسی تکوینی مبانی زیست 9

 - 32 - 32 2 - 2 مبانی جانورشناسی 10

 همزمان با درس 32 32 - 1 1 - آزمایشگاه مبانی جانورشناسی 11

 - 32 - 32 2 - 2 مبانی فیزیولویی جانوری 12

 همزمان با درس 32 32 - 1 1 - آزمایشگاه مبانی فیزیولویی جانوری  13

 - 32 - 32 2 - 2 گیاهشناسیمبانی  14

 همزمان با درس 32 32 - 1 1 - نی گیاهشناسیآزمایشگاه مبا 15

 مبانی گیاهشناسی 32 - 32 2 - 2 مبانی فیزیولویی گیاهی 16

 همزمان با درس 32 32 - 1 1 - آزمایشگاه مبانی فیزیولویی گیاهی 17

 از نیمسال سوم به بعد 32 - 32 2 - 2 مبانی میکروبیولویی 18

 همزمان با درس مبانی میکروبیولویی 32 32 - 1 1 - آزمایشگاه میکروبیولویی 19

 مبانی میکروبیولویی 32 - 32 2 - 2 مبانی فیزیولویی میکروبی 20
 بیوشیمی ساختار 32 - 32 2 - 2 ساختار و عملکرد غشاءهای سلولی 21
 ساختار و عملکرد غشاءهای سلولی 48 - 48 3 - 3 یسلول یهاساختار و عملکرد اندامک 22
 یسلول یهاساختار و عملکرد اندامک 48 - 48 3 - 3 رسانیو مسیرهای پیام چرخه سلولی 21
 همزمان با درس ساختار و عملکرد غشاءهای سلولی 32 32 - 1 1 - شناسی سلولی آزمایشگاه زیست 24
 از نیمسال چهارم به بعد 32 - 32 2 - 2 شناسی سلولی و مولکولیمتون تخصصی زیست 25
 ، بیوشیمی ساختار1فیزیک عمومی 32 - 32 2 - 2 بیوفیزیک 26
 ینتیک مولکولی 32 - 32 2 - 2 مبانی مهندسی ینتیک 27
 ساختار و عملکرد غشاءهای سلولی 32 - 32 2 - 2 شناسیایمنی 28

 همزمان با مبانی فیزیولویی میکروبی
ها؛ مولکولی پروکاریوت شناسیزیست بیوفیزیک، 32 - 32 2 - 2 بیوانفورماتیک و شبیه سازی مولکولی 29

 هامولکولی یوکاریوتشناسی همزمان با زیست 
 همزمان با درس 32 - 32 1 1 - کارگاه بیوانفورماتیک و شبیه سازی مولکولی  30
 رسانیچرخه سلولی و مسیرهای پیام 32 - 32 2 - 2 های بنیادیشناسی سلولمبانی زیست 31
 یسلول غشاءهایساختار و عملکرد  32 - 32 2 - 2 سلولیشناسی اسکلتزیست 32
 مهندسی ینتیکمبانی  32 - 32 2 - 2 فناوری سلولی و مولکولیزیست 33
 ینتیک پایه، هم نیاز با ینتیک مولکولی 32 - 32 2 - 2 هاپروکاریوت شناسی مولکولیزیست 34
 هاپروکاریوت شناسی مولکولیزیست 48 - 48 3 - 3 هایوکاریوت شناسی مولکولیزیست 35
 هاپروکاریوت شناسی مولکولیزیستهمزمان با  64 64 - 2 2 - شناسی مولکولی آزمایشگاه زیست 36
 رسانیچرخه سلولی و مسیرهای پیام 32 - 32 2 - 2 شناسی سلولی و مولکولی سرطانزیستمبانی  37
 ها ریوتی پروکاشناسی مولکولزیست 32 - 32 2 - 2 های تشخیص مولکولیروش 38

 هاشناسی مولکولی یوکاریوتزیست همزمان با
  1376 320 1056 75 11 64 جمع کل
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. 

 سلولی و مولکولی شناسیزیستی اختیاری دوره کارشناسی رشته هادرسجدول  -(6) جدول

 

 پیش نیاز/هم نیاز تعداد ساعات تعداد واحد نام درس ردیف

 جمع عملی نظری جمع عملی نظری

 بیوفیزیک 32 - 32 2 - 2 یمولکولسلولی و  شناسیزیستدر  آزمایشگاهیی هاشرو 1

شناسی زیست ،فیزیولویی میکروبی 32 - 32 2 - 2 شناسیویروس 2

 هاپروکاریوت مولکولی

 بیوشیمی ساختار 32 - 32 2 - 2 هاهورمونو  اهمیناویتبیوشیمی  3

 ز نیمسال چهارم به بعدا 32 - 32 2 - 2 زیست و حفاظت مبانی محیط 4

نیمسال چهارم به بعد و یا  32 - 32 2 - 2 پرویه کارشناسی 5

 واحد 70گذراندن حداقل 

 های سلولیساختار و عملکرد اندامک 32 - 32 2 - 2 هاشناسی مولکولی اندامکزیست 6

 ینتیک مولکولی 32 - 32 2 - 2 ینتیک انسانیمبانی  7

 بیوانفورماتیک و شبیه سازی مولکولی 32 - 32 2 - 2 فناوریمبانی ریززیست 8

 بیوانفورماتیک و شبیه سازی مولکولی 32 - 32 2 - 2 هاشناسی سامانهمبانی زیست 9

 ینتیک مولکولی 32 - 32 2 - 2 تکامل مولکولی 10

 بیوانفورماتیک و شبیه سازی مولکولی 32 - 32 2 - 2 مبانی بیومیمتیک 11

 ینتیک پایه 32 - 32 2 - 2 ینتیک جمعیت 12

 نتیک مولکولیی 32 - 32 2 - 2 سیتوینتیک 13

 - 32 - 32 2 - 2 اخالق زیستی 14

 1فیزیک عمومی  32 - 32 2 - 2 شناسی پرتویزیست 15

 بیوفیزیک 32 - 32 2 - 2 بیوشیمی فیزیک 16

شناسی ینتیک مولکولی، زیست 32 - 32 2 - 2 ینتیک نوین 17

   هاوتمولکولی یوکاری

 یسلول یهاساختار و عملکرد اندامک 32 - 32 2 - 2 کشت سلول و بافتمبانی  18

 همزمان با درس 32 - 32 1 1 -  کشت سلول و بافت آزمایشگاه  مبانی 19

 شناسی تکوینیمبانی زیست 32 - 32 2 - 2 رشد و تمایز سلولی 20

 های بنیادیاسی سلولشنزیست 32 - 32 2 - 2 زیست مواد و مهندسی بافت 21

 - 48 32 16 2 1 1 بافت شناسی جانوری  22

 ساختار و عملکرد غشاءهای سلولی 32 - 32 2 - 2 های عصبی و عضالنیشناسی سلولزیست 23

  شناسی  مبانی بوم 32 - 32 2 - 2 مبانی زیست شناسی دریا 24

 از نیمسال پنجم به بعد 48 32 16 2 1 1 شناسی زیست در اشتغال و کارآفرینی ایهمهارت 25

 به بعد 5از ترم  32 - 32 1 1 - شناسی کارآموزی در زیست 26

  864 64 800 50 4 46 جمع کل

 

واحد( هستند. اخذ  135واحد درس اختیاری جهت تکمیل سقف مجاز کل واحد های دوره کارشناسی ) 18دانشجویان موظف به اخذ حداقل   تذکر:
گروه آموزشی   رفا با اطالعواحد( را دانشجویان مجاز هستند  4های این جدول الزامی است و بقیه واحدهای اختیاری )درسواحد از  14حداقل 

 اخذ کنند های غیر زیست شناسیجدول دروس اختیاری فوق و یا دروس اختیاری پایه و یا از رشتههای اختیاری موجود در ایربط، از درس
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 فصل سوم

 های دروسویژگی
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 به منظور انتقال بهتر مفاهیم، بازدیدهای دوره ای از آزمایشگاه ها و نیز سفر علمی ضروری است.  توضیح:*

 

 الف( هدف کلی:  

شناسی با اصول ایمنی و فرآیندهای پیشگیرانه و جبرانی هنگام زیست هدف این درس آشنایی دانشجویان دوره کارشناسی رشته

 وقوع اتفاقات در  استفاده از مواد زیستی و شیمیایی است.

 ب( اهداف ویژه:

ها، مواد دانشجویان پس از گذراندن این درس قادر به انجام فعالیت های ایمن در هنگام استفاده از مواد زیستی و یا مشتقات آن

 و تجهیزات آزمایشگاهی خواهند بود.  شیمیایی

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 ها و اهمیت رعایت مقررات ایمنی زیستیایمنی زیستی: تعریف، اهمیت )دیدگاه سالمت فردی و محیط زیست(، دستورالعمل -1

و آشنایی با مخاطرات و مقررات  های پاتوژنرده بندی انواع میکروارگانیسم  مخاطرات و مقررات استفاده از انواع میکروب ها: -2

 هاکار با آن

ها )تعاریف مواد ضد های زیستی و روش های ضدعفونی آنضدعفونی و مدیریت پسماند: آشنایی با نحوه تشخیص آلودگی -3

 میکروبی، گندزدا، کشنده زیستی، میکروب کش شیمیایی، آلودگی زدا، ضدعفونی کننده، و غیره(

اهداف، کاربردها، معیارها های زنده )هیبریدی و سرطانی و تغییر یافته(: تعریف، فاده از دیگر انواع سلولمخاطرات و مقررات است -4

 هادر قوانین و مقررات ملی و بین المللی، جابجایی و دفع آن

جدا شده از  هایسلول ای و هابافت عات،یمقررات کار با انواع ما لیاز قبمخاطرات و مقررات استفاده از مشتقات مواد بیولوژیک:  -5

 بینوترک یDNAو  هانویو پر RNAو   DNAمقررات استفاده از  ،یموجودات زنده پرسلول

اهداف، کاربردها، معیارها در (: تعریف، GMOموجودات تراریخته یا دستکاری شده ژنتیکی ) مخاطرات و مقررات استفاده از -6

و مشتقات استخراجی از این موجودات  ورده هاآفر دیو تول ینگهدار ،کاروه قوانین و مقررات ملی و بین المللی در خصوص نح

  یکیژنت افتهی رییتغ

ها، معرفی انواع آزمایشگاه زیستی و ها و مقررات ایمنی زیستی در آزمایشگاهایمنی آزمایشگاهی: تعریف و اهداف، دستورالعمل -7

 (Biological safety levelsرده بندی ایمنی آن )

 ررات و اقدامات فوریتی در آزمایشگاه: از قبیل آشنایی با نحوه پیشگیری و اطالع رسانی و مقابله با مخاطرات آزمایشگاهی،مق -8

ی و کار برد کپسول آتش نشان وسایل حفاظت شخصی و تجهیزات مربوط به ایمنی شخصی در مقابله با خطر، اطفاء حریق و انواع

 در آزمایشگاه، جعبه کمک های اولیه و استفاده از آن، تلفن های ضروری و غیره چشم شوری و های اضطراراستفاده از دوش ،هاآن

 ایمنی زیستی ارسی:عنوان درس به ف

  نوع درس و واحد Biosafety عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  کمبود اجباری  - نیاز:دروس پیش

 عملی  پایه  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  عملی-نظری تخصصی اجباری 

 نامه رساله / پایان تخصصی اختیاری  48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار   آزمایشگاه     سفر علمی  ی )در صورت نیاز(:نوع آموزش تکمیلی عمل
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 ت،یاتوکالو، ورتکس، هات پل وژها،یفیسانتر ،یستیز یهودها ،ییایمهودشی: هاکار با آن یمنیو ا یشگاهیآزما زاتیتجه -9

 ر، و غیرهدا کریساده و ش یانکوباتوها

( و Material Safety Data Sheets) MSDSیا  بر چسب گذاری مواد شیمیاییها و در آزمایشگاه استفاده از عالئم ایمنی -10

 ، لزوم طبقه بندی صحیح مواد پرخطر)اشتعال، خورندگی و غیره(لوزی شناسایی خطر

 هاایمنی کار با مواد نانو: تعاریف، انواع مواد نانو و مقررات  استفاده از آن -11

 لزات سنگین، مواد رادیو اکتیو و پرتوزاایمنی کار با ف -12

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: 

 سخنرانی، پرسش و پاسخ، ارائه پروژه و تحقیق 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 60    سالآزمون پایان نیم

 هیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: ج( ملزومات، تج

 های تخصصیکتب و مقاالت تخصصی، اینترنت، ویدئو پروژوکتور، وبگاه

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:

(. راهنمای ایمنی زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم زیستی 1390. فتحی، م.، بهمنش، م.، خواجه، خ.، نیکخواه، م. )1

 )برخط(

2. World Health Organization. (2020). Laboratory Biosafety Manual, 4th eds (last edition). 

eds (Latest  th5). Biological safety: principles and practices. 2017. Wooley D.P., Byers K.B. (3
edition), ASM Press, Washington, DC, USA. 
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 هدف کلی:  الف( 

و  معادالت دیفرانسیل مقدماتی، دنباله ها، مفاهیم حد، مشتق و انتگرال، آشنایی با مسائل توابع یک متغیرهیادگیری و آشنایی با انواع 

 آگاهی از کاربرد های آن ها در زیست شناسی.

 اف ویژه: ب( اهد

و  تفسیر بردن از دانش ریاضیات جهت پیشبرد اهداف، رشته زیست شناسی برای بهره دانشجویان توسطهای الزم  مهارت فراگیری

 درک برخی از پدیده ها و فرایندهای زیستی.

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

ودی و نزولی، توابع وارون پذیر، توابع درجه اول، توابع )معرفی توابع و رسم آنها(، انواع نمایش توابع، توابع دوره ایی، توابع صع -1

 ت شناسی.یسزشاخه های مختلف به همراه مثال های مربوط به چندجمله های، توابع کسری، توابع مثلثاتی 

ر پایه های )لگاریتم د )معرفی توابع نمایی، توابع لگاریتمی و برخی کاربرد آنها( توابع نمایی، تعریف عدد نپر، تعریف لگاریتم -2

 لگاریتم.  -مختلف(، نمودارهای نیمه لگاریتمی، لگاریتم

شاخه های مثال های مربوط به با همراه  )دنباله ها و معادالت تفاضلی(، معرفی مفهوم دنباله، آشنایی با دنباله های بازگشتی، -3

 ت شناسی.یسزمختلف 

 نمونه هایبا بیان د، دنباله های هندسی و سری های هندسی، همراه د و قوانین حمفهوم ح)معرفی حد و کاربرد های آن(، معرفی  -4

 .زیستی

پیوستگی، قضیه مقدار میانی، مثال هایی مفهوم )حد در بی نهایت، تعریف پیوستگی وکاربرد های آن(، حد در بی نهایت، معرفی -5

 .مسایل زیستی پیوسته و ناپیوسته از

  ، قوانین مشتق گیری، قاعده مشتق گیری زنجیره ایی، مشتق مراتب باالتر.توابعانواع مشتق  )معرفی مشتق(، تعریف مشتق تابع، ارائه -6

(، بسط تیلور، محاسبه مقدار ماکزیمم و مینیمم توابع، قضیه مقدار میانگین، تشخیص صعودی و نزولی 1)کاربرد های  مشتق  -7

 بودن، تعیین تقعر توابع، مسایل بهینه سازی.

 (، تعریف پاد مشتق، همراه با کاربردهای آن در زیست شناسی.2مشتق )کاربرد های   -8

 معین، محاسبه انتگرال از طریق تعریف، قوانین انتگرال گیری، روشهای انتگرال گیری. معرفی مفهوم انتگرال )انتگرال(،  -9

 زیست شناسی. )کاربردهای انتگرال(، محاسبه  مساحت، طول منحنی، همراه با کاربردهای انتگرال در  -10

 (، معرفی معادله دیفرانسیل، ارائه برخی مسایل زیستی مرتبط، مفهوم پایداری و نقطه تعادل. 1)معادالت دیفرانسیل -11

معادالت کامل و عامل  معادالت همگن، ، معادالت جدایی پذیر درجه اول خطی،  دیفرانسیل معادالت( 2)معادالت دیفرانسیل -12

 ا حل مثال های واقعی در زیست شناسی.  همراه بانتگرال ساز

 

 زیستی اتریاضی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Biological Mathematics عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  فر علمی س نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



 14/   شناسی سلولی و مولکولیکارشناسی زیست

 ربانمه ردسی 1000طرح بازنگری  

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: 

یا  Mapleتدریس هربخش با ارایه اهمیت و مثالهای زیستی آغاز شود و پس از ارایه مفاهیم ریاضی استفاده از نرم افزارهای چون  

Mathematica  .و فیلم های کمک آموزشی  توصیه می شود 

 ( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: ث

 درصد 40  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 60    سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

موزش می توان از با توجه به پیشرفت علم و فراهم آمدن آموزش غیر حضوری، برای آ .نرم افزارهای آموزشی، وبگاه های تخصصی

 سامانه های مربوط به تبادل اطالعات و نرم افزار های مجاز ارتباط تصویری استفاده نمود.

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 
1. Day, T., Stewart, J. (2015). Biocalculus: Calculus for Life Sciences. Cengage Learning.  

2. Jost, J. (2014). Mathematical Methods in Biology and Neurobiology, Springer. 

3. Neuhasuser, C. (2000). Calculus for Biology and Medicine, Prentice-Hall. 

 



 15/   شناسی سلولی و مولکولیکارشناسی زیست

 ربانمه ردسی 1000طرح بازنگری  

 

 هدف کلی:  الف( 

و دستگاههای معادالت دیفرانسیل و آگاهی توابع چند متغیره   ،ها و جبر خطی مقدمات دانش مربوط به ماتریساصول و فراگیری  

 از کاربرد های آن ها در زیست شناسی

 ب( اهداف ویژه: 

تفسیر و  رد اهداف،بردن از دانش ریاضیات جهت پیشب رشته زیست شناسی برای بهره دانشجویان توسطهای الزم  مهارت فراگیری

 درک برخی از پدیده ها و فرایندهای زیستی.

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

و  مفهوم بعد، استقالل خطی و وابسته خطی، مولد بودن،  فضاهای برداری، مفهوم بردارمفهوم معرفی بردارها و مفاهیم مربوطه:  -1

 پایه، تعریف ضرب داخلی و نرم برداری. 

ا، دترمینان ماتریس ، خواص دترمینان، محاسبه ها و اعمال جمع و ضرب در آن ه معرفی ماتریسربوطه: ماتریس و مفاهیم م -2

 وارون ماتریس در صورت وجود.

و نقش این مفاهیم در درک ، توابع ماتریسی ویژه یبردارهای ویژه و بیان مفاهیم مربوط به مقدار هامقادیر و بردارهای ویژه:  -3

 پیچیده. برخی پدیده های زیستی

پدیده های نمونه هایی از مسایل ریاضی مربوط به ریاضی و  توابعبودن  همفهوم چند متغیر توابع چند متغیره: آشنایی مختصر با -4

 .زیستی

 و قوانین حد توابع چند متغیره.  معرفی مفهوم حدحد و کاربرد های آن:  -5

 ع چند متغیره به همراه مثال های زیستی.طرح مفهوم پیوستگی برای توابپیوستگی وکاربرد های آن: -6

-، مشتق گیری جهتی، صفحه مماس، معادالت دیفرانسیل جزیی به همراه  نمونهبیان مشتق توابع برداریمشتق و کاربرد های آن:  -7

 .پدیده های زیستیهایی از مسایل ریاضی مربوط به 

 .پدیده های زیستیئه مثال هایی از مسایل ریاضی مربوط به ، مفهوم پایداری، ارامعادالت دیفرانسیل خطیدستگاه معرفی  -8

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: 

یا  Mapleتدریس هربخش با ارایه اهمیت و مثالهای زیستی آغاز شود و پس از ارایه مفاهیم ریاضی استفاده از نرم افزارهای چون  

Mathematica  شی  توصیه می شود.و فیلم های کمک آموز 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 60    سالآزمون پایان نیم

 *تکمیلی ریاضی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Complementary Mathematics عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  ریاضیات زیستی نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



 16/   شناسی سلولی و مولکولیکارشناسی زیست

 ربانمه ردسی 1000طرح بازنگری  

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

زش غیر حضوری، می توان از سامانه های با توجه به پیشرفت علم و فراهم آمدن آمو .نرم افزارهای آموزشی، وبگاه های تخصصی

 مربوط به تبادل اطالعات و نرم افزار های مجاز ارتباط تصویری استفاده نمود.

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

1. Day, T., Stewart, J. (2015). Biocalculus: Calculus for Life Sciences. Cengage Learning.  

2. Jost, J. (2014). Mathematical Methods in Biology and Neurobiology, Springer. 

3. Neuhasuser, C. (2000). Calculus for Biology and Medicine, Prentice-Hall. 



 17/   شناسی سلولی و مولکولیکارشناسی زیست

 ربانمه ردسی 1000طرح بازنگری  

 

 

 هدف کلی: الف( 

پایه ای شیمی نظیر اتم و ساختار آن، پیوندهای شیمیایی، محلول ها و تعادل های   شنایی دانشجویان با مفاهیمهدف این درس آ

 شیمیایی است.

 ب( اهداف ویژه: 

دانشجویان پس از گذرانیدن این درس قادر خواهند بود اصول و مفاهیم پایه ای شیمی در پژوهش های علوم زیستی را بهتر درک 

 یر فرآیند ها و پدیده های زیستی استفاده کنند.نموده و در تفس

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 فلسفه علم شیمی و تاریخ آن، وضعیت فعلی آن در جهان و ایران  -1

 کمیت های بنیادی و سیستم های واحدی، تعاریف بنیادی شیمی، ماده و خواص آن -2

 نظریه اتمی، ساختار اتم، ترکیبات شیمیایی و واکنش ها -3

 جدول تناوبی و خواص اتم ها  -4

 پیوندهای شیمیایی -5

 گازها  -6

 مایعات و جامدات و نیروهای بین مولکولی -7

 ترموشیمی -8

 ها و خواص فیزیکی آن هامحلول -9

 ای بر سینتیک شیمیاییمقدمه -10

 های شیمیاییتعادل -11

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: 

   بصورت سخنرانی و نمایش اسالید و ارزیابی داشجویان بصورت پرسش و پاسخ و برگزاری ارزیابی های منظم.  تدریس

 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:

 درصد 40  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 60    سالآزمون پایان نیم

 

 ه:ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائ

 تبطا پروژکتور، سامانه های مجازی مرکتب تخصصی، کامپیوتر و دیت

 1شیمی عمومی  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد  General Chemistry I عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی   تخصصی اجباری - نیاز:هموس در

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



 18/   شناسی سلولی و مولکولیکارشناسی زیست

 ربانمه ردسی 1000طرح بازنگری  

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

نشر  محرابی، عامل ابراهیم بکاولی، مهدی هروی، مجید ترجمه .شیمی عمومی )شیمی و موجود زنده((. 1375بلومفیلد  ). م . مالی1

  مشهد دانشگاهی جهاد

 دانشگاهی. علوم ادیب، نشر مهدی یاوری، عیسی . ترجمه1عمومی  (. شیمی1386) فای. سی رابرت جان، موری، . مک2

3. Mortimer C. (1986). Chemistry, 6th or latest Ed. 

4. Petrucci R. H., Harwood W. S., Herring F. G., Madura J. D. (2007). General Chemistry, 9th Ed., Prentice 

Hall. 
5. Purcell M. L., Kotz K. F. (2002). “Chemistry and Chemical Reactivity”, 5th Ed., Brooks/Cole. 



 19/   شناسی سلولی و مولکولیکارشناسی زیست

 ربانمه ردسی 1000طرح بازنگری  

 

 

 هدف کلی:  الف( 

 .یشگاه شیمی مرتبط با مباحث نظری می باشدآشنایی با اصول مقدماتی کارهای عملی در آزما

 ب( اهداف ویژه:

 استفاده و به کارگیری مباحث نظری  شیمی عمومی و یادگیری روش های اجرای آزمایش های مورد نیاز در زیست شناسی 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 رد ایمنی در آزمایشگاه. معرفی وسایل عمومی در کارگاه شیشه گری )مخصوص دانشجویان شیمی( و آموزش موا1

 . اندازه گیری چگالی مایعات2

 . اندازه گیری چگالی جامدات3

 (2ClPb. سنتز یک نمک معدنی )تهیه 4

 . اندازه گیری آب هیدراسیون در نمک ها5

 . اندازه گیری به روش جمع آوری گاز6

 باز )تعیین وزن اکیواالن اسید(-. تیتراسیون اسید7

 ری(. رنگ سنجی )کالریمت8

 . کروماتوگرافی کاغذی )آنالیز کیفی کاتیون ها(9

 . تیتراسیون اکسایش و کاهش )اندازه گیری آهن در یک نمونه سنگ معدن آهن(10

 . اندازه گیری ثابت یونیزاسیون یک اسید11

 . قانون بقای جرم12

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 جهت ایجاد ارتباط مستقیم بین مباحث نظری و عملیانجام عملیات آزمایشگاهی 

 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 50  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 50    سالآزمون پایان نیم

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 لوازم آزمایشگاهی، دستگاه ها و مواد آزمایشگاهی

 

 1شیمی عمومی  آزمایشگاه  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد General Chemistry I Laboratory عنوان درس به انگلیسی:

  نظری پایه  - نیاز:دروس پیش

 ملی ع  تخصصی اجباری - نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



 20/   شناسی سلولی و مولکولیکارشناسی زیست

 ربانمه ردسی 1000طرح بازنگری  

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 تهران. خسروی، عشقی. انتشارات حسین زهرا ارغیانی، صابری، ستار عمومی. مترجمین شیمی آزمایشگاه (. مبانی1395. بران، جو )1

2. Beran J. A. (2014).  Laboratory Manual for Principles of General Chemistry, 10th Edition, Wiely. 

3. Lagowski J. J. (1977). Laboratory Experiments in Chemistry, D. Van Nostrand Co. 

4. Slowinski E. J., Wolsey W. C. (1985). Chemical Principles in the Laboratory, 4th Ed., Saunders Golden 

Series, 1985. 



 21/   شناسی سلولی و مولکولیکارشناسی زیست

 ربانمه ردسی 1000طرح بازنگری  

 

 
 

 الف( هدف کلی: 

هدف این درس آشنایی دانشجویان کارشناسی زیست شناسی با مفاهیم غلظت، تعادل شیمیایی، اسیدها و بازها، رسوب و حاللیت، 

 الکتروشیمی و شیمی هسته ای است.

 ب( اهداف ویژه: 

در خواهند بود نقش و عمل مباحث آموخته شده را در سیستم های زیستی بهتر درک نموده دانشجویان پس از گذرانیدن این درس قا

 و توضیح دهند.

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 روش کمی برای بیان غلظت، محلول ها و آحاد مهم غلظت، تبدیل واحدهای غلظت به یکدیگر، طرز تهیه محلول ها -1

ع تعادل ها )همگن و غیرهمگن(، ثابت تعادل در محلول ها و انواع آن، عوامل موثر بر تعادل شیمیایی، واکنش های تعادلی، انوا -2

 تعادل ها، کاربرد موازنه جرم و بار در حل مسائل تعادلی

، قدرت نسبی اسیدها و pHمفاهیم اسیدها و بازها، تعاریف اسید و باز آرنیوس و برونشتد، اکسیدهای اسیدی و بازی، مفهوم  -3

باط آن با ساختار مولکولی، اسیدها و بازهای چند ظرفیتی، هیدرولیز نمک ها، مفهوم بافر، اسید و باز لوییس، سیستم بازها و ارت

 حاللی

رسوب و حاللیت، انواع رسوب ها و واکنشگرهای رسوب دهنده، اندازه ذرات رسوب و عوامل موثر بر آن، ناخالصی های  -4

 حاللیت و عوامل موثر بر آن، رسوب گیری با سولفید-ل پذیریرسوب و روش های کاهش آن، حاصل ضرب انحال

الکتروشیمی، واکنش های اکسایش و کاهش و موازنه آنها، انواع پیل های الکتروشیمیایی، پتانسیل الکترود و اثر غلظت بر آن،  -5

 ثابت تعادل و نیروی محرکه، انواع باتری ها، آبکاری، خوردگی-انرژی آزاد گیبس

 کوئوردیناسیون ترکیبات -6

شیمی هسته ای، رادیواکتیویتی و پایداری هسته، سینتیک واپاشی رادیواکتیو، تبدیل هسته ای، اثر تابش هسته ای بر ماده، تبدیل  -7

 متقابل جرم و انرژی، کاربردهای شکافت و همجوشی

 شیمیایی سینتیک-8

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: 

   بصورت سخنرانی و نمایش اسالید و ارزیابی داشجویان بصورت پرسش و پاسخ و برگزاری آزمون های منظم. تدریس 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 60     سالآزمون پایان نیم

 

 2شیمی عمومی  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد  General Chemistry II عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  1شیمی عمومی   نیاز:دروس پیش

 عملی   تخصصی اجباری - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



 22/   شناسی سلولی و مولکولیکارشناسی زیست

 ربانمه ردسی 1000طرح بازنگری  

 

 

 ه:ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائ

 کتب تخصصی، کامپیوتر و دیتا پروژکتور، سامانه های مجازی مر تبط

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:

 (. اصول شیمی عمومی. انتشارات نورپردازان.1395. سیلبربرگ. م.، ترجمه میرمحمدصادقی م. ، پارسافر غ. ، سعیدی م. )1

 دانشگاهی. . مرکز نشر2(. شیمی عمومی 1384. مورتیمر، ترجمه ع. یاوری )2

3. Mahan B. H., Myers R. J. (1987).  University Chemistry, 4th Ed., Addison-Wesley. 

4. Petrucci R. H., Harwood W. S., Herring G. E., Madura J. (2011).  General Chemistry: Principles and Modern 

Applications, 10th Ed., Pearson Education. 

5. Purcell M. L., Kotz K. F. (2002). Chemistry and Chemical Reactivity, 5th Ed., Brooks/Cole. 



 23/   شناسی سلولی و مولکولیکارشناسی زیست

 ربانمه ردسی 1000طرح بازنگری  

 

 

 الف( هدف کلی: 

 نند اندازه گیری، انواع حرکت، دما، الکتریسیته و نور است.هدف این درس آشنایی دانشجویان با مفاهیم پایه ای فیزیک ما

 ب( اهداف ویژه: 

دانشجویان پس از گذرانیدن این درس قادر خواهند بود اصول و مفاهیم پایه ای فیزیک در پژوهش های علوم زیستی را بهتر درک 

 نموده و در تفسیر فرآیند ها و پدیده های زیستی استفاده کنند.

 ها: سرفصلپ( مباحث یا 

اندازه گیری: مفهوم اندازه گیری، نسبی بودن اندازه گیری، عدم قطعیت، خطاها، ارقام با معنی، معادالت ابعادی، سیستم آحاد،  -1

 هاانواع کمیت

 حرکت در یک بعد -2

 حرکت در صفحه -3

 دینامیک ذره  -4

 کار و انرژی  -5

 سامانه ذرات -6

 تکانه خطی و برخورد  -7

 تیک دورانیسینما -8

 دینامیک دورانی  -9

 تعادل  -10

 گرانش -11

 آشنایی با فیزیک گرما و شاره ها  -12

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: 

   تدریس بصورت سخنرانی و نمایش اسالید و ارزیابی داشجویان بصورت پرسش و پاسخ و برگزاری ارزیابی های منظم. 

 ارزشیابی )پیشنهادی(:  ث( راهبردهای

 درصد 40  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 60     سالآزمون پایان نیم

 

 

 1عمومی  فیزیک عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد  General  Physics I عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی   تخصصی اجباری - نیاز:همدروس 

 3 واحد: تعداد
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
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 ربانمه ردسی 1000طرح بازنگری  

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 کتب تخصصی، کامپیوتر و دیتا پروژکتور، سامانه های مجازی مر تبط

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Benson H. (1991). University physics, John Wiley & Sons, Inc. 

2. Halliday D., Resnick R., Walker J. (2013). Fundamentals of physics extend, Wiley. 

3. Serway R. A., Jewett J. W. (2018). Physics for scientists and engineers with modern physics. Cengage 

Learning,10th Edition. 

4. Young H. D., Freeman R. A. (2015). University physics with modern physics. Addison-Wesley, 14th Edition. 
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 ربانمه ردسی 1000طرح بازنگری  

 

 

 هدف کلی:  الف( 

 آشنایی با اصول مقدماتی کارهای عملی در آزمایشگاه فیزیک مرتبط با مباحث نظری می باشد

 ب( اهداف ویژه:

 احث نظری  فیزیک عمومی و یادگیری روش های اجرای آزمایش های مورد نیاز در زیست شناسی استفاده و به کارگیری مب

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 اهمیت و مفهوم خطا و خطای تخمینی -1

 گیری طول، زاویه، جرم حجمی )چگالی(اندازه -2

هم پیوستن فنرها به طور متوالی و موازی، طرز کار به فنر، به وسیله g)گیری ضریب سختی فنر و تعیین مقدار شتاب جاذبه )اندازه -3

 یک نیروسنج

 دار، قرقره و ...(گیری ضریب اصطکاک برای سطوح مختلف )در سطح افقی، شیباندازه -4

گیری زمان و تغییر مکان و شتاب حرکت با ماشین آتوود، شتاب حرکت لغزشی و غلطشی، بررسی بررسی قوانین حرکت )اندازه -5

 ین حرکت روی سطح شیبدار(قوان

 و مطالعه حرکت پرتابی  gمطالعه سقوط آزاد و تعیین مقدار  -6

 ، آونگ بالستیک(2و گلوله صلب و برخورد دشایند 1مطالعه اصل بقای اندازه حرکت و برخورد )برخورد کشایند -7

 ای )نقطه مادی و دیسک(های دورانی و بقای اندازه حرکت زاویهمطالعه حرکت -8

 گیری گشتاورهاتعادل اجسام و اندازه مطالعه  -9

 با استفاده از آونگ ساده و مرکب gگیری مقدار اندازه -10

 ی مکعبی شکل و ... ای، میلهگیری گشتاور ماند )ممان اینرسی( دیسک، میله استوانهاندازه -11

 مطالعه حرکت ژیروسکپی -12
 

 حتوا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با م

 انجام عملیات آزمایشگاهی جهت ایجاد ارتباط مستقیم بین مباحث نظری و عملی

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 50  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 50    سالآزمون پایان نیم

                                                           
1 Elastic 
2 Inelastic 

 1عمومی  فیزیک  آزمایشگاه عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد General  Physics I Laboratory عنوان درس به انگلیسی:

  نظری پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی   تخصصی اجباری - نیاز:دروس هم

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه انرساله / پای 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
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 ربانمه ردسی 1000طرح بازنگری  

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 گاهی، دستگاه ها و مواد آزمایشگاهیلوازم آزمایش

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Halliday D., Resnick R., Walker J. (2013). Fundamentals of physics. Wiley, 10th Edition. 

Serway R. A., Jewett J. W. (2018). Physics for scientists and engineers with modern physics, Cengage 2. 

Learning,10th Edition. 

3. Young H. D., Freeman R. A. (2015). University physics with modern physics, Addison-Wesley, 14th Edition. 

 



 27/   شناسی سلولی و مولکولیکارشناسی زیست

 ربانمه ردسی 1000طرح بازنگری  

 

 

 کلی: هدف الف( 

 هدف این درس آشنایی دانشجویان کارشناسی زیست شناسی با مفاهیم پایه ای فیزیک الکتریسیته و نور است. 

 ب( اهداف ویژه: 

دانشجویان پس از گذرانیدن این درس قادر خواهند بود نقش و عمل مباحث آموخته شده بر اساس سرفصل درس را در سیستم های 

 احی برخی از آزمایش ها استفاده کنند.زیستی بهتر درک نموده و در طر

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 ماده و بار  -1

 یکیالکتر دانیم  -2

 گوس قانون  -3

 یکیالکتر لیپتانس -4

 ها کیالکتری د و ها خازن -5

 مقاومت و انیجر  -6

 مدارها وی کیالکتر محرکهی روین  -7

  یسیمغناط دانیم -8

 آمپر قانون -9

 فاراده القاء قانون  -10

 القاء  -11

 ماده سیمغناط خواص -12

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:  

   تدریس بصورت سخنرانی و نمایش اسالید و ارزیابی داشجویان بصورت پرسش و پاسخ و برگزاری ارزیابی های منظم. 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40  سال نیم های کالسی در طولفعالیت

 درصد 60     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 کتب تخصصی، کامپیوتر و دیتا پروژکتور، سامانه های مجازی مر تبط

 

 

 2عمومی  فیزیک عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد  General  Physics II عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  1عمومی   فیزیک نیاز:دروس پیش

 عملی   تخصصی اجباری - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



 28/   شناسی سلولی و مولکولیکارشناسی زیست

 ربانمه ردسی 1000طرح بازنگری  

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Halliday D., Resnick R., Walker J. (2013). Fundamentals of physics extended, Wiley. 

2. Benson H. (1991). University physics, John Wiley & Sons, Inc. 

3. Serway R. A., Jewett J. W. (2018). Physics for scientists and engineers with modern physics, Cengage 

Learning,10th Edition. 

4. Young H. D., Freeman R. A. (2015). University physics with modern physics, Addison-Wesley, 14th Edition. 
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 ربانمه ردسی 1000طرح بازنگری  

 

 

 الف( هدف کلی: 

 هدف این درس آشنایی دانشجویان کارشناسی زیست شناسی با برخی از ترکیبات آلی، ساختار شیمیایی و سازوکار عمل آنهاست.

 ب( اهداف ویژه: 

ن پس از گذرانیدن این درس قادر خواهند بود نقش و عمل این گروه از ترکیبات آلی را در سیستم های زیستی بهتر درک دانشجویا

 نموده و توضیح دهند.

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

تانسیل های پی، ساختار لوئیس ترکیبات آلی، انواع پیوندها، نقشههای آلتشکیل پیوند و خواص ترکیب ای بر ساختارمقدمه -1

 الکترواستاتیک، اسیدها و بازهای لوئیس، خواص فیزیکی ترکیبات آلی.

، (Conformationها، منابع صنعتی، ایزومرهای صورتبندی )ها، خواص فیزیکی آلکانگذاری آلکانها: ساختار کلی و نامآلکان -2 

 ترهای سنگیندار کردن متان، کلردار کردن آلکانسوختن، گرمای سوختن، هالوژن

 .C-Hهای مختلف پیوند سازی، تشریح انرژیگذار، انرژی فعالپذیری، تئوری حالتپذیری و گزینشواکنش -3

ها با اندازه حلقه متفاوت، فشار حلقه، سیکلوهگزان به عنوان گذاری و خواص فیزیکی، معرفی سیکلو آلکانها: نامسیکلوآلکان  -4

ای های حلقهگذاری آنها، هیدروکربنای و نامهای چند حلقهحلقه بزرگتر، سیکلوآلکانهای با مولکول بدون فشار، سیکلوآلکان

-های سیکلوهگزان و سیکلوهگزانبندیصورت لیو تحل هیتجزها، تحت فشار، تشریح ایزومری سیس و ترانس در سیلکوآلکان

 های تک و دو استخالفی، روش تعیین مقدار ثابت تعادل.

، Rو  Sگذاری های کایرال، فعالیت نوری )انانتیومرها و مخلوط راسمیک(، آرایش فضایی مطلق و ناملشیمی فضایی: مولکو -5

های آلی، جداسازی مخلوط های با بیش از یک مرکز کایرال، دیاسترومرها، شیمی فضایی در واکنشساختار فیشر، مولکول

 های انانتیوتوپیک و دیاستریوتوپیک.راسمیک، هیدروژن

سینتیک  ،(SN1, SN2)دوستی های جانشینی هستههای تهیه، واکنشگذاری، خواص فیزیکی، روشل هالیدها: نامآلکی -6

دوستی، تأثیر ساختار گروه خارج شونده بر سرعت های جانشینی هستههای جانشینی، سازوکار و شیمی فضایی واکنشواکنش

ها بر سرعت واکنش، اثر دهندهرعت واکنش، اثر ساختار واکنشدوست بر سهای جانشینی، اثر ساختار و ماهیت هستهواکنش

 دهنده، دهنده و غیر پروتونحالل پروتون

های ، بررسی عوامل مؤثر بر سرعت واکنشE1و  E2های حذفی ها، واکنشسلولیز هالیدهای نوع سوم، پایداری کربوکاتیون  -7

 های انتقال فاز.،کاتالیستE1 و  E2حذفی 

 1شیمی آلی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد  Organic Chemistry I عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  1شیمی عمومی  نیاز:دروس پیش

 عملی   تخصصی اجباری - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  وع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:ن



 30/   شناسی سلولی و مولکولیکارشناسی زیست

 ربانمه ردسی 1000طرح بازنگری  

ها، پایداری نسبی پیوندهای دوگانه، جزئیات فرآیند ها، ایزومری در آلکنها، ساختار و پیوند در آلکنگذاری آلکن: نامهاآلکن  -8

های های حذفی، انواع واکنشها، مروری بر واکنشها و آلکیل سولفوناتها از هالوآلکاندار کردن، تهیه آلکنهیدروژن

 ها و جزئیات سازوکار آنهاها و اسیدها و الکلل افزایش هالوژنها شامدوستی و افزایشی آلکنالکترون

اکسایش، افزایش رادیکال آزاد، افزایش برخالف قاعده مارکونیکوف،  -گزینی و فضا ویژگی واکنش هیدروبورار کردنمکان  -9

 ی واکنشگرهای مناسب.و معرف 4،1و  2،1های افزایشی های فضاگزین و فضا ویژه، مقایسه واکنشهایی از واکنشنمونه

-ها )شامل احیا و واکنشهای متنوع آلکینها، واکنشگانه، تهیه آلکینگذاری، ساختار و پیوند، پایداری پیوند سهها: نامآلکین -10

 های استیلنی.، قدرت اسیدی هیدروژنπها(، فعالیت نسبی پیوندهای ها، ازونولیز و آبدهی آلکینهای افزایشی هالوژن

 

 هبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: ت( را

   تدریس بصورت سخنرانی و نمایش اسالید و ارزیابی داشجویان بصورت پرسش و پاسخ و برگزاری آزمون های منظم. 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 ددرص 60     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 کتب تخصصی، کامپیوتر و دیتا پروژکتور، سامانه های مجازی مر تبط

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 نورپردازان انتشارات  آلی. ترجمه دکتر عیسی یاوری، (. مبانی شیمی1387سیمانک ) اریک موری و مک . جان1

 نورپردازانانتشارات  یاوری، عیسی آلی جلد اول، ترجمه دکتر (. شیمی1383موری ) مک . جان2
3. Carey F. A., Giuliano R. M. (2017). Organic Chemistr, McGraw Hill, Latest Ed. 

4. McMurry J. (2007). Organic Chemistry, Brooks Coles, Latest Ed. 

5. Wade L. G. (1998). Organic Chemistry, Prentice-Hall, Latest Ed. 

 



 31/   شناسی سلولی و مولکولیکارشناسی زیست

 ربانمه ردسی 1000طرح بازنگری  

 

 

 هدف کلی:  الف( 

 آشنایی با سنتز، جداسازی و شناسایی مواد آلی

 ب( اهداف ویژه:

 .واهند بود به صورت تجربی برخی از مواد آلی را شناسایی، سنتز یا جداسازی نماینددانشجویان پس از فراگیری این درس قادر خ

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 آشنایی با اصول ایمنی کار در آزمایشگاه شیمی آلی. -1

 ترکیبات آلی. MSDSبررسی  -2

 های میکروتعیین دمای ذوب به روش -3

 های میکروتعیین دمای جوش به روش -4

 ر سادهتقطی -5 

 تقطیر جزء به جزء  -6 

 تقطیر با بخار آب -7

 تقطیر در خالء  -8 

 استخراج از مایعات و جامدات -9

 تصعید  -10 

 متبلور کردن تک حاللی و دو حاللی و دمای ذوب جسم متبلور شده  -11

 کروماتوگرافی کاغذی، ستونی و الیه نازک. -12

 استخراج کافئین از چای. -13

 های گوجه فرنگی.نگدانهاستخراج ر -14

 تهیه سیکلوهگزن از سیکلوهگزانول(.انجام یک آزمایش علمی )پیشنهاد  -15
 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 انجام عملیات آزمایشگاهی جهت ایجاد ارتباط مستقیم بین مباحث نظری و عملی

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 50  سال ای کالسی در طول نیمهفعالیت

 درصد 50    سالآزمون پایان نیم

 

 1شیمی آلی آزمایشگاه  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Organic Chemistry I Laboratory عنوان درس به انگلیسی:

  نظری پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی   تخصصی اجباری - نیاز:دروس هم

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 اد ساعت:تعد

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



 32/   شناسی سلولی و مولکولیکارشناسی زیست

 ربانمه ردسی 1000طرح بازنگری  

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 لوازم آزمایشگاهی، دستگاه ها و مواد آزمایشگاهی

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 دانشگاهی.، انتشارات مرکز نشر 1(، شیمی آلی آزمایشگاهی 1378بخش )م. یزدان. 1

2. Furniss B. S., Hannaford A. J., Rogers V., Smith W. G. (1989). Vogel’s Textbook of Practical Organic 

Chemistry. Longman, Latest Ed. 

3. Mayo D. W. (2001). Microscale Tech. for the Organic Lab. John Wiley and Sons. 

4. Pavia D. L. (2005). Organic Laboratory Techniques. Cengage Learning. 

5. Tietze L. F., Eicher T. H. (1981). Reaction and Synthesis in Organic Chemistry Laboratory. American 

University Press. 



 33/   شناسی سلولی و مولکولیکارشناسی زیست

 ربانمه ردسی 1000طرح بازنگری  

 

 

 الف( هدف کلی: 

 هدف این درس آشنایی دانشجویان کارشناسی زیست شناسی با برخی از ترکیبات آلی، ساختار شیمیایی و سازوکار عمل آنهاست.

 ب( اهداف ویژه: 

زیستی بهتر درک  دانشجویان پس از گذرانیدن این درس قادر خواهند بود نقش و عمل این گروه از ترکیبات آلی را در سیستم های

 نموده و توضیح دهند.

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

ها، واکنشگرهای آلی فلزی دارای گذاری، خواص فیزیکی، خصلت اسیدی و بازی، سنتز الکلها و اترها: ساختار و نامالکل -1

 های پیچیده، تهیه الکوکسیدهاها، سنتز الکلمنیزیم و لیتیم و کاربرد آنها در سنتز الکل

های جانشینی، سنتز اترها )روش ویلیامسون(، واکنش ها، واکنشها، اکسایش الکلهای الکلها، واکنشنوآرایی کربوکاتیون -2

 ها.ها و تیواترها، خواص فیزیولوژیکی الکلاپوکسیدها، تیوالکل

-وماتیکی، سنتز مشتقات بنزن، واکنشگذاری و ساختار بنزن، نگاهی به مفهوم خصلت آردوستی: نام های الکترونبنزن و واکنش -3

 دار کردندار کردن، نیترودار کردن، سولفوندوستی، هالوژنهای جانشینی الکترون

های ها روی حلقه بنزن، جنبهدهندگی استخالفزدایی حلقه بنزن، جهتسازی و فعالیتکرافتس، فعال -های فریدلواکنش -4 

 هالیدها.های ایپسو در آریلافزایش، تشکیل بنزاین و واکنش -حذف و حذف -افزایشای سنتزی شیمی بنزن، سازوکار دو مرحله

ها به گذاری، خواص فیزیکی، طرز تهیه، فعالیت عامل کربونیل، سازوکار افزایش آب و الکل و آمینها: نامآلدئیدها و کتون -5

به  1،4انول، تراکم آلدولی، افزایش  -ها، تعادل کتوندوست، اکسایش و کاهش آلدئیدها و کتوعامل کربونیل، افزایش کربن هسته

 ها، واکنش ویتیگ، تشکیل سیانوهیدرازین، استال، انامین.دار کردن آلدئیدها و کتونهای سیرنشده، هالوژنآلدئیدها و کتون

های اسیدها، روش گذاری و خواص فیزیکی، خاصیت اسیدی و بازی کربوکسیلیکاسیدهای کربوکسیلیک و مشتقات آنها: نام -6

 حذف -تهیه کربوکسیلیک اسیدها، فعالیت گروه کربوکسیل، سازوکار افزایش

ها و ایمیدها، تبادل ها، الکتامها و اهمیت آنها، هیدرولیز آمیدها، الکتامتبدیل اسیدها به آسیل هالیدها، استرها، آمیدها، الکتون -7 

 آمیدها.استرها و پلیای مختصر به پلیاسترها، اشارهاستری، واکنش کاهش تراکم کالیزن، صابونی شدن 

های عاملی، مقدمه کوتاه طیف ، تشخیص گروهIRسنجی مولکولی، مقدمه کوتاه طیف سنجی سنجی: اصول کلی طیفطیف -8

 سنجی جرمی و کاربرد آن.و جایگاه آن در تعیین ساختمان مولکولی ترکیبات آلی، مقدمه کوتاه طیف NMRسنجی 

 هاها، سنتز آمینـ بازی آمینها، خواص فیزیکی و خواص اسیدی گذاری آمینها: ناممینآ -9

 های آزو.های جفت شدن، رنگآزونیوم و کاربرد آنها، واکنشهای دیها، نمکهای آمینپاشیدگی هافمن، واکنشاز هم -10 

 *2شیمی آلی عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Organic Chemistry II  

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  1شیمی آلی   نیاز:دروس پیش

 عملی   تخصصی اجباری - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 ..............موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



 34/   شناسی سلولی و مولکولیکارشناسی زیست

 ربانمه ردسی 1000طرح بازنگری  

 

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: 

   ورت سخنرانی و نمایش اسالید و ارزیابی داشجویان بصورت پرسش و پاسخ و برگزاری آزمون های منظم. تدریس بص

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 60     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 ب تخصصی، کامپیوتر و دیتا پروژکتور، سامانه های مجازی مر تبطکت

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 نورپردازان انتشارات  آلی. ترجمه دکتر عیسی یاوری، (. مبانی شیمی1387سیمانک ) اریک موری و مک . جان1

 ورپردازاننانتشارات  یاوری، عیسی آلی جلد اول، ترجمه دکتر (. شیمی1383موری ) مک . جان2

3. Morrison, R. Th., Boyb, R. N. (1992). Organic Chemistry. Allyn and Bacon, Boston, Lateston, Latest Ed. 

4. Mc Murry,J. (2016). Organic Chemistry. Benjamin and Cummings Publications, Latest Ed. 



 35/   شناسی سلولی و مولکولیکارشناسی زیست

 ربانمه ردسی 1000طرح بازنگری  

 

 

 

 هدف کلی:  الف( 

 فراگیری روش های مقدماتی آمار جهت تجزیه و تحلیل  داده ها و تفسیر و ارائه نتایج مطالعات ساده علوم زیستی  
 ب( اهداف ویژه: 

زیه و تحلیل داده ها برای تعیین ارتباط و آشنایی دانشجویان با آزمون های آماری، وارد کردن و دسته بندی داده های زیستی و تج

 اختالف 
 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 تعریف مفاهیم و اهمیت آمار در علوم زیستی، اندازه گیری ها و طبقه بندی انواع داده ها )کیفی و کمی(، آزمون فرضیه -1

ل )تیمار( و متغیر وابسته، تکرار، سطح یا گروه جمعیت و نمونه، انواع نمونه برداری، اندازه )حجم( نمونه، تعریف متغیر مستق -2

 بندی در متغییر مستقل

 توزیع های متداول آماری شامل توزیع نرمال، دوجمله ای، پواسن و غیره و کاربرد آنها در زیست شناسی -3

د اطمینان، واریانس، شاخص های پراکنش )دامنه، انحراف معیار، ح ،آمار توصیفی، شاخص های مرکزی )میانگین، میانه و مد(  -4

 ضریب تغییرات(

 نمایش داده ها و انواع نمودارها )میله ای، نقطه ای، دایره ای، خطی، پراکنش( -5

سطح احتمال و ، Z، آزمون t، آزمون Fروشهای تعیین اختالف معنی داری با استفاده از آزمون های مختلف از جمله آزمون  -6

 نرمالمعرفی آزمون های متداول نرمال و غیر 

 فراوانی، فراوانی تجمعی، آزمون مربع کای -7

 همبستگی و رگرسیون -8

 آنالیز واریانس یک طرفه-9
 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: 

برای  SPSS و  Excelتدریس هر بخش با مثال های زیستی آغاز شده و پس از ارایه مفاهیم آماری، استفاده از نرم افزارهایی از قبیل 

 پیشنهاد می شود.هر بخش 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 60    سالآزمون پایان نیم
 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 آمار زیستی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Biostatistics یسی:عنوان درس به انگل

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه   سمینار آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



 36/   شناسی سلولی و مولکولیکارشناسی زیست

 ربانمه ردسی 1000طرح بازنگری  

روزه  نقش مهمی در تجزیه و تحلیل های داده های زیستی دارند، در این درس می توان از نرم افزارهای آماری و برنامه نویسی که ام

 استفاده نمود.
 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 ( اصول و روش های آمار زیستی. انتشارات امیرکبیر.1368آیت اللهی، س.م.ت. )-1
2. Quinn, G.P. and Keough, M.J. (2002). Experimental design and data analysis for biologists. Cambridge 

University Press. 

3. Zar, J.H. (2010). Biostatistical analysis. Prentice Hall. 



 37/   شناسی سلولی و مولکولیکارشناسی زیست

 ربانمه ردسی 1000طرح بازنگری  

 

 هدف کلی:  الف( 

و به کارگیری آنها برای انجام ( SPSS و Excelنشجویان زیست شناسی با نرم افزارهای آماری )آشنایی دا هدف از این درس

 کارهای آماری بر روی داده های زیستی است. 

 ب( اهداف ویژه: 

آمده را  این درس دانشجویان قادر خواهند بود بدون نیاز به انجام دستی آزمون ها، داده ها را آنالیز کنند و نتایج بدست با فراگیری

 تفسیر نمایند. 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

  SPSS و Excelآشنایی مقدماتی با نحوه نصب و استفاده از نرم افزارهای آماری مهم شامل  -1

 نحوه ورود داده ها در نرم افزار،کد دهی، تعریف متغیر و دسته بندی کردن داده ها و نحوه دسته بندی کردن های مختلف -2

 نمودار جعبه ایاسازی و وزن کردن داده ها و مرور داده ها به وسیله انتخاب، جد -3

 رسم  انواع نمودارها شامل ستونی، نقطه ای، دایره ای، خطی، پراکنش، سه بعدی و نحوه ویرایش آنها -4

 ترسیم شاخص های پراکنش در نمودار ها و محاسبه میزان انحراف معیار و خطای معیار-5

 Scatter plotهمبستگی و رگرسیون و معنی داری آنها و ترسیم  محاسبه پارامترهای -6

 آشنایی با آزمون های معنی داری و نحوه انتخاب آنها بر مبنای داده های نرمال )پارامتریک( و غیر نرمال )ناپارامتریک( -7

و نحوه تبدیل داده های غیر نرمال به ( p-valueانجام تست نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون های متداول، سطح احتمال ) -8

 نرمال

 انجام آزمون های آماری از جمله تی، کای اسکوئر و آنالیز واریانس یکطرفه -9

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: 

 موزش داده می شود. مثال های زیستی برای هر آزمون تهیه و اجرای آزمون های مختلف آماری توسط نرم افزار به دانشجو آ

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 60    سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

روی آنها نصب شده ی آماری و برنامه نویسی مرکز کامپیوتر مجهز به سیستم تصویری، لپ تاپ یا کامپیوتر رومیزی که نرم افزارها

  باشد.

 

 

 کارگاه آمار زیستی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Practical Biostatistics عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  تیآمار زیس نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



 38/   شناسی سلولی و مولکولیکارشناسی زیست

 ربانمه ردسی 1000طرح بازنگری  

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 . انتشارات دانشگاه تهرانصول آمار در علوم منابع طبیعی( ا1394زارع، م.ع. و بی همتا، ع. ) .1

  ی. انتشارات بهینهعمل ینهایهمراه با تمر: SPSS 13 جامع یراهنما( 1384. زرگر، م. )2

3. Townend, J. (2002). Practical statistics for environmental and biological scientist. Biostatistical analysis.  

Wiley. 



 39/   شناسی سلولی و مولکولیکارشناسی زیست

 ربانمه ردسی 1000طرح بازنگری  

 
 

 هدف کلی:  الف( 

ن درس آماده سازی دانشجویان دوره کارشناسی زیست شناسی با کامپیوتر و کاربرد های آن می باشد در حوضه کامپیوتر هدف از ای

از مهمترین مفاهیم، شناخت توانایی کامپیوتر در حل مشکالت زیست شناسی و کمک به پیشرفت علوم مختلف بخصوص زیست 

ی، آمار، فیزیک و شیمی می تواند استفاده کند تا مفاهیم عمیق زیست شناسی و شناسی می باشد. کامپیوتر با استفاده از علوم ریاض

ها را بوسیله علوم کامپیوتر محاسبات زیستی را انجام دهد. در این زمینه دانشجویان در هنگام آشنایی با دروس علوم پایه، کاربرد آن

برای محاسبات زیستی تجربه خواهند کرد و بواسطه استفاده در زیست شناسی، پایگاه داده های زیستی و نرم افزارهای مورد نیاز 

 عملی از کامپیوتر در این درس، دانشجو نحوه کار با کامپیوتر و نرم افزارهای دخیل در محاسبات زیستی میسر می شود. 

 ب( اهداف ویژه: 

زیستی و نرم افزارهای محاسبات زیستی و پایگاه داده های  ICDLدانشجویان در این درس با مبانی کامپیوتر و مهارت هفت گانه 

 های رایانه ای و شبکه ای به تحلیل اطالعات حاصل از توالی ها و ساختارها بپردازند.  آشنا شده و با استفاده از کارگاه

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 ای بر درس، اهداف، تعاریف مقدماتی، ساختار درس، کامپیوتر، کاربردها مقدمه -1

 ت افزارهای کامپیوتری و کاربرد هرکدام شناخت سخ -2

(. نصب و برخورداری از Linux, Windows( مانند ویندوز و لینوکس )Operating systemمعرفی و نصب سیستم های عامل ) -3

 چند سیستم عامل همزمان برروی یک سیستم،  انواع فایل و مدیریت فایل ها و پشتیبان گیری از داده ها

 ( و آموزش و کار عملی با آنهاICDLارت هفت گانه کامپیوتر )مقدمه ای بر مه -4

مقدمه ای بر شبکه و روش های شبکه سازی و آشنایی با سرورها و کالینت ها، اشتراک گذاری فایل، اینترنت، پست الکترونیک  -5

 ، پایگاه های اطالعاتیOutlookو تنظیمات 

 TCLو  ++Cنند آشنایی با زبان های برنامه نویسی کامپیوتری ما -6

 آشنایی با الگوریتم های محاسباتی -7

 آشنایی با محاسبات زیستی و کار با نرم افزار محاسباتی گرومکس -8

 آشنای و کار با استخراج اطالعات مربوط به ژنوم، پروتئینی و تحلیل آنها  -9

 پروتئینی و محاسبه ویژگیهای ساختاری آنها( ساختارهای Visualizationسازی )(، دیداریProteomicsشناسی )پروتئومگان -10

 ( Alignmentخوانی )تحلیل توالی ها و ردیف -11

 ( Phylogenetic analysisمروری بر تحلیل های تبارزایشی ) -12

 کامپیوتر و محاسبات زیستی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Computer and Computational Biology عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

   عملی-نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .... کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:

 



 40/   شناسی سلولی و مولکولیکارشناسی زیست

 ربانمه ردسی 1000طرح بازنگری  

 

 

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

وینت، استفاده از اینترنت جهت اتصال به پایگاه داده ها و تدریس براساس محتوا کتاب های مرجع و مقاالت مروری توسط پاورپ

 انجام کار عملی در سایت کامپیوتر

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 60  سال                     آزمون پایان نیم

 ای ارائه: ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز بر

 کتب و مقاالت تخصصی، اینترنت، ویدئو پروژوکتور و سایت کامپیوتر

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Prakash D. (2006). Computer in biological sciences, Academic Publishers. 

2. Jean-Michel C. and Cedric N. (2007). Bioinformatics for dummies ®. 2nd Edition Published by Wiley 

Publishing, Inc. 

3. Andres K. and Roland E. (2013). Computational systems biology. Academic Press. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41/   شناسی سلولی و مولکولیکارشناسی زیست

 ربانمه ردسی 1000طرح بازنگری  

 

 

 

 

 

 

 

 

 های تخصصی الزامی دوره کارشناسیی درسهاسرفصل

 شناسی سلولی و مولکولی رشته زیست 
 



 42/   شناسی سلولی و مولکولیکارشناسی زیست

 ربانمه ردسی 1000طرح بازنگری  

 
 

  هدف کلیالف( 

 هابافت و هاسلول در موجود شیمیایی روابط درک و بیوشیمی مفاهیم و اصول با آشنایی

 ب( اهداف ویژه:

 هزند موجودات در هامولکولماکرو عملکرد و ساختار با آشنایی

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 بافر شیمیایی، یپیوندها آب، -1

 دیواره سلولی گیاهی و هاساکاریدها،  پلیساکاریددی ،و حلقوی شدن ، پیوند گلیکوزیدی نوساکاریدهامها : کربوهیدرات -2

 یهاپروتئین ،(چهارم و سوم دوم، ول،ا ساختمان) هاپروتئین ساختار ،پپتیدی پیوند ،آمینه یاسیدها خواص و ساختار: هاپروتئین -3

 باکتری سلول دیواره ،گلیکوپروتئین ، هموگلوبین کروی، و ایرشته

 هاپروتئینهای ساختاری افزارنرممعرفی  -4

 تنظیم آنزیم، مهارکنندگی آنزیمی، سینتیک کوآنزیم، و کوفاکتور ،هاآنزیم بندیطبقه ،هاآنزیم عملکرد و ماهیت: آنزیمها -5

 هاآنزیم کردعمل

 لیپوزوم، و میسل لیپیدها، فسفو گلیسرول، فاقد یلیپیدها گلیسرول، دارای یلیپیدها چرب، یاسیدها ،لیپیدها بندیطبقه: لیپیدها -6

 ساکاریدهاپلی لیپو ،هاپروتئینلیپو

 هاپروتئینلئو ، نوک RNA، انواع DNAی پورین و پیریمیدین، نوکلئوتید ها، ساختار بازهای نوکلئیک: اسیدها -7

 های کاربردی در رابطه با اسیدهای نوکلئیکافزارنرممعرفی  -8

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 آزمایشگاهیی کمک آموزشی و ایجاد ارتباط مستقیم مباحث نظری با عملیات هافیلمتدریس با استفاده از اسالیدها، و 

 شنهادی(: ث( راهبردهای ارزشیابی )پی

 درصد 40  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 60     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ی تخصصیهاوبگاههای کمک آموزشی، افزارنرمی و هافیلمکتب درسی، اسالیدها و 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 .بهشتی شهید دانشگاه انتشارات.  اول و دوم جلد. مالصالحی رضا حمید دکتر ترجمه. (1398) نراو بیوشیمی اصول  -1
2- Stryer L., et al., (2019). Biochemistry. 9th ed. (Latest edition). W.H. Freeman. 

3- Nelson D. L., and Cox  M. M. (2017). Lehninger Principles of Biochemistry. 7th ed. (Latest edition). W. H. 

Freeman.   

 ساختار بیوشیمی عنوان درس به فارسی:

  نوع درس و واحد Biochemistry: Structure عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  1شیمی آلی نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  لی عملی )در صورت نیاز(:نوع آموزش تکمی



 43/   شناسی سلولی و مولکولیکارشناسی زیست

 ربانمه ردسی 1000طرح بازنگری  

 

 هدف کلی:  الف( 

 زیستی هایمولکول شناسایی نحوة با آشنایی

 ب( اهداف ویژه:

 بیوشیمی آزمایشگاهی یهاروش و مواد شناسایی یهاروش با آشنایی

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

    pKتعیین  ، تیتراسیون اسیدهای ضعیف -1

 pHو بررسی مقاوت بافر در مقابل تغییرات  تهیه بافر -2

 قندها کمی و کیفی یهاآزمایش -3

 آمینه یاسیدها کمی و کیفی تعیین ،آمینه یاسیدها شناسایی یهاآزمایش -4

 آمینواسیدایزوالکتریک  pHو تعیین  آمینه یااسیده تیتراسیون -5

 هاپروتئینایزوالکتریک  pHتعیین  ،هاپروتئینی رسوبی هاآزمایش -6

 خون پروتئین مقدار  گیریاندازه و هاپروتئین کمی مقدار تعیین -7

 هاچربی کیفی یهاآزمایش -8

 آنهاحدهای سازنده ی کمی و کیفی مربوط به اسیدهای نوکلئیک و تشخیص واهاآزمایش -9

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 جهت ایجاد ارتباط مستقیم بین مباحث نظری و عملی آزمایشگاهیانجام عملیات 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40   سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 60     سالآزمون پایان نیم

 ومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: ج( ملز

 آزمایشگاهیو مواد  هادستگاه، آزمایشگاهیلوازم 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 . امید انتشارات. پناهی پرویز:  مؤلف. (1375بیوشیمی ) آزمایشگاهی یهاروش -3

2- Robyt, J. F., and White, B.J. (1987). Biochemical Techniques, Theory and Practice. Brooks/Cole Pub. USA.  

3- Stenesh, J. (1984). Experimental Biochemistry. Allyn and Bacon IncUSA. 

 

 

 

 آزمایشگاه بیوشیمی  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Biochemistry Lab عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  بیوشیمی ساختار نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
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 ربانمه ردسی 1000طرح بازنگری  

 

 



 45/   شناسی سلولی و مولکولیکارشناسی زیست

 ربانمه ردسی 1000طرح بازنگری  

 

 

 هدف کلی:  الف( 

 سلول در آنها سازنده های واحد و هامولکولماکرو تخریب و ساخت با آشنایی

 ب( اهداف ویژه:

 سلول در متابولیسمی یهاچرخه در زیستی یهاماکرومولکول آشنایی با عملکرد

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 انرژی پر فسفات پیوند با ترکیبات بیوانرژتیک، اصول -1

 متابولیسم در آنها محلول در چربی نقش و آب در محلول یاهمینایتو: اهمیناویت -2

 چرخه گلوکونئوژنز، فسفوریالسیون، اکسیداتیو ،(کربس) اسید سیتریک تخمیر، چرخه گلیکولیز،: هاکربوهیدرات متابولیسم -3

 گلیکوژن بیوسنتز و تخریب فسفات، پنتوز اکسیالت، گلی

 هاکربوهیدرات متابولیسم در یکیمتابول یهاچرخه و ها راه تنظیم -4

  لیپیدها، فسفو بیوسنتز کلسترول، متابولیسم چرب، اسیدهای بیوسنتز کتونی، اجسام چرب، یاسیدها اکسیداسیون: لیپیدها متابولیسم -5

 لیپیدها متابولیسم در هاراه تنظیم

 اسیدهای بیوسنتز گلوکوژنیک، و کتوژنیک ،آمینه یاسیدها شکستن اوره، چرخه آمین، گروه برداشت: آمینه اسیدهای متابولیسم -6

 (گیاهی و میکروبیولوژی یهارشته برای)  نیتروژن تثبیت ، آمینه

 هاپیریمیدین و هاپورین بیوسنتز ،هاپیریمیدین تخریب اوریک، اسید تولید و پورین یبازها تخریب: نوکلئوتیدها متابولیسم -7

 کربن اکسید دی تثبیت و تاریکی یهاواکنش  تز،فتوسن نوری یهاواکنش:  فتوسنتز -8

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 آزمایشگاهیی کمک آموزشی و ایجاد ارتباط مستقیم مباحث نظری با عملیات هافیلمتدریس با استفاده از اسالیدها، و 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40  سال طول نیم های کالسی درفعالیت

 درصد 60     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ی تخصصیهاوبگاههای کمک آموزشی، افزارنرمی و هافیلمکتب درسی، اسالیدها و 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 .بهشتی شهید دانشگاه انتشارات.  اول و دوم جلد. مالصالحی رضا حمید دکتر ترجمه. (1398) راون بیوشیمی اصول  -1
2- Stryer L., et al. (2019). Biochemistry. 9th ed. (Latest edition). W.H. Freeman. 

3- Nelson D. L., and Cox  M. M. (2017). Lehninger Principles of Biochemistry. 7th ed. (Latest edition). W. H. 

Freeman.   

   متابولیسم بیوشیمی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Biochemistry: Metabolism عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  ختار بیوشیمی سا نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
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 ربانمه ردسی 1000طرح بازنگری  

 

 هدف کلی: الف( 

علم ژنتیک از جمله اصول مندلی، نظریه کروموزمی  ایپایهبا مفاهیم  شناسیزیستهدف این درس آشنایی دانشجویان کارشناسی 

 بی است. وراثت، پیوستگی و نوترکی

  ب( اهداف ویژه:

علم ژنتیک، در تحلیل صفات تک ژنی، چندژنی، پیوستگی،  ایپایهاین درس، ضمن آشنایی با مفاهیم گذراندن دانشجویان پس از 

 و نقش محیط در بروز صفات توانا خواهند شد.  هاژناثرات متقابل 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 تاریخچه و مبانی وراثت-1

یک مندلی: تجربیات مندل، آزمایشات مونو، دی و تری هیبرید، آزمون کای دو، کشف دوباره قوانین مندل، اساس نتژاصول  -2

 کروموزمی وراثت، بارز و نهفتگی 

 ، میوز در گیاهان گلدار و جانورانهاگامتتقسیمات سلولی میوز و میتوز: اهمیت میتوز و میوز، تشکیل  -3

 (Xمغلوب، وابسته به  غالب، اتوزومی )اتوزومی، بررسی انواع مختلف الگوهای وراثتی نامهشجرهسم اصول مندلی ژنتیک انسانی: ر -4

ی کشنده، صفات محدود به هاآلل، ی چندگانههاآللبسط ژنتیک مندلی و استثناهای آن: هم بارزیت، بارزیت ناقص یا نسبی،  -5

 ستازی ، تغییر نسبت های مندلی، اپیهاژنجنس، صفات تحت نفوذ جنس، صفات چند عاملی، اثرات متقابل 

اور و ترسیم نقشه ژنی: پیوستگی دو ژن در یک کروموزم، پیوستگی سه یا تعداد بیشتر ژن در یک پیوستگی، کراسینگ -6

رسیم ی نوین تهاروشکروموزم، تعیین فاصله بر پایه نوترکیبی میوزی، نوترکیبی میتوزی و نوترکیبی بین کروماتیدهای خواهری، 

 ژن یابیمکانی سوماتیک و هاسلولنقشه ژنی، ترسیم نقشه فیزیکی، دورگ گیری 

تن، براش و پلیی لمپهاکروموزمکروموزم، ساختار سانترومر و تلومر،  شناسیریخت، هاکروموزم شناسیواژهسیتوژنتیک:  -7

زومی، وپلوئیدی )نولییی عددی شامل آنهانجاریناهتنوعات و ، FISHکروموزوم، روش  آمیزیرنگاصول کلی تهیه کاریوتیپ و 

ی ساختاری کروموزمی هاناهنجاریی و پلوئیدپلیی، اندوپلوئیدپلیی، آلوپلوئیدپلیی، اتوپلوئیدپلینوزومی(، وزومی، متری

 )حذف، مضاعف شدگی، جابجایی، وارونگی، ایزوکروموزمی(

(، اهمیت C. elegans کالمیدوموناس، ذرت وی زندگی )هاخهچری جنسی: تمایز جنسی، هاکروموزمتعین جنسیت و  -8

 PAR1در انسان، نواحی  Yو  Xی هاکروموزمدر تعیین جنسیت، ساختار  Yی جنسی در تعیین جنسیت، نقش کروموزم هاکروموزم

  .Cدار، دروزوفیال و در پستانداران جفت Xی پیوسته به هاژن، جبران کمی XYYو  XXXهای ترنر، کالین فلتر، ،  سندرمPAR2و 

elegans)اهمیت محیط در تعیین جنسیت )مدل خزندگان ، 

 و اثرات مادریمیتوکندریایی، کلروپالستی  DNA)وراثت اندامکی(:  ایهستهوراثت برون  -9

 ژنتیک  پایه عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Basic Genetics عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  آمار زیستی نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  وع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:ن
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 رتتعادل هاردی واینبرگ، عوامل موثر در فراوانی آللی، جهش، انتخاب، دریفت ژنتیکی، رانش، مهاج :ژنتیک جمعیت -10

 

  ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:
   ی منظم. هاآزمونبصورت پرسش و پاسخ و برگزاری  دانشجویانتدریس بصورت سخنرانی، نمایش اسالید و ارزیابی 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 60     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 های کمک آموزشیافزارنرمکتب تخصصی و 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 (، مولفان: آقافخر میرلوحی و سیدعلی محمدمیرمحمدی میبدی، انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان1395ژنتیک )اصول و مبانی() -1

2- Brooker, R.J. (2018) Genetics: Analysis and Principles. McGraw Hill. 

3- Klug, W.S, Cummings, M.R. Spencer, C.A. and Palladino, M.A. (2019) Concepts of Genetics. Pearson 

education.  
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 ربانمه ردسی 1000طرح بازنگری  

 

 

 الف( هدف کلی: 

 ی پروکاریوتی و گیاهی هاسلولی استخراج ماده ژنتیکی از هاروشی مرتبط با اصول مندلی، و هاآزمایشآشنایی دانشجویان با 

  ب( اهداف ویژه:

را در آزمایشگاه طراحی و ی مربوط به ژنتیک پایه هاآزمایشبصورت عملی برخی  توانندمیاین درس گذراندن دانشجویان پس از 

 اجرا نمایند. 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 ی فنوتیپیهاویژگیآشنایی با مگس سرکه و تعیین جنسیت آن بر پایه  -1

 مطالعه چندجهش یافته مونوهیبرید و دی هیبرید در مگس سرکه -2

 ی مستقل و پیوسته( در مگس سرکههاژنآمیزش دی هیبریدیسم )-3

 وابسته به جنس در مگس سرکه و آمیزش وابسته به جنس در مگس سرکهمطالعه صفات  -4

 بزاقی و تهیه گسترده کروموزومیغدد  آمیزیرنگ مگس سرکه: تنپلیی هاکروموزممطالعه  -5

 جسم بار  آمیزیرنگمطالعه کروماتین جنسی در انسان با  -6

ی طبیعی و هاکاریوتیپ، آشنایی با آمیزیرنگی هاتکنیکی متافازی انسانی )کاریوتیپ(، هاکروموزم میکروسکپیبررسی  -7

 غیرطبیعی انسان

 ABOبررسی جمعیتی و فراوانی آللی گروه خونی  -8

 DNAی زیستی در استخراج غشاءهااز گیاه موز و درک نقش تخریب مکانیکی  DNAاستخراج -9

 DNAاز گیاه کیوی و درک نقش پروتئازها در استخراج  DNAاستخراج -10

 و درک نقش شوک حرارتی در استخراج اشرشیاکلیاز باکتری  DNAاستخراج -11 

 در ژل آگارز DNAژنومی روی ژل آگارز: آشنایی با اصول الکتروفورز، تهیه ژل و درک عمومی جداسازی  DNAآنالیز -12

 و انجام واکنش تکثیر ژن به کمک دستگاه ترموسایکلر PCRآشنایی با روش -13

 : یس و یادگیری متناسب با محتوا و هدفت( راهبردهای تدر

  ، ارزیابی دانشجویان بصورت پرسش و پاسخ در انتهای هر مبحث و آزمون پایان ترمهاسرفصلتدریس عملی 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 50    سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 50          سالآزمون پایان نیم

 

 آزمایشگاه ژنتیک عنوان درس به فارسی:

 واحد نوع درس و Genetics Laboratory عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  ژنتیک پایه نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 یگر: ..............موارد د کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
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 ومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: ج( ملز

  آزمایشگاهیکتب تخصصی، تجهیزات 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 (، ژنتیک: راهنمای آزمایشگاه، مرکز نشر دانشگاهی1386علی فرازمند، زهرا علیزاده ، مهناز فاتحی ) -1

 ی، دانشگاه شهید چمران اهوازمولکول-انسانی-(، ژنتیک عملی:انتقالی1390فرشته سلیمانی ) -2

3- Klug, W.S., Cummings, M.R. Spencer, C.A. and Palladino, M.A. (2019). Concepts of Genetics. Pearson 

education.  
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 هدف کلی: الف( 

، جهش و DNA، همانندسازی هایوکاریوتو  هاپروکاریوتآشنایی با مباحث مولکولی ژنتیک از قبیل ساختار ژنوم، مقایسه ژنوم 

 نوترکیبی 

 ب( اهداف ویژه: 

 ی، پیامدهای جهش و نوترکیبDNAهمانندسازیبررسی ساختار ژن، ژنوم موجودات مختلف،  های مبتنی برفرآیندتجزیه و تحلیل 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

1-DNA  بعنوان ماده ژنتیک: ساختار و اشکال مختلفDNA (A, B , Z) گسسته و پیوسته(،  هاژن، تعریف ژن، ساختار و انواع(

 ی غیررمزگذار هاژنی رمزکننده پروتئین، هاژن

ستالیت، )ساتالیت، مینی هایوکاریوتی در ی تکرارهاتوالیانواع مختلف  ،هایوکاریوتو  هاپروکاریوتژنوم: ژنوم  ساختار -2

 ی کاذب، قطعات ژنیهاژن، هاژنی ژنی، اندازه، ترکیب و تعداد هاخانواده (،هاLINEها وSINEها، میکروستالیت

 (Gene fragment) ، ی اورتولوگ و پارالوگهاژن 

ی کروماتینی، نقش هارشتهی ساختاری هامدلوزم، : هتروکروماتین، یوکروماتین، نوکلئوزم، کروماتایهستهسازماندهی ژنوم  -3

( و ژنتیکاپی، Chromatin remodeling complexی هیستونی و غیرهیستونی، کد هیستونی،هاپروتئینعوامل سازماندهی ژنوم )

 حفاظت شدگی ساختار کروماتین

 پالستی میتوکندریایی و کلرو DNA)اندامکی(: ساختار و سازماندهی  ایهستهژنوم برون  -4

ی همانندسازی) حفاظتی، نیمه حفاظتی، و پراکنده یا غیرحفاظتی( و آزمایشات مرتبط، قطعات هامدل: انواع DNA همانندسازی -5

در  DNAپرایماز، مراحل مختلف همانندسازی RNA های یوکاریوتی و پروکاریوتی، اهمیتDNA polymeraseاوکازاکی، 

توپوایزومرازها، همانندسازی به روش حلقه چرخان، همانندسازی تلومر، عملکرد تلومراز،  ، عملکردهایوکاریوتو  هاپروکاریوت

 هایوکاریوتو  هاپروکاریوتموثر در تنظیم همانندسازی  هایمکانیسم

ی خودبخودی هاجهشای، جهش تغییرقالب، جهش شرطی، جهش کشنده(، جهش: تعریف و انواع مختلف جهش )جهش نقطه -6

 ، عوامل شیمیایی مانند اتیدیومهااشعهزا )، عوامل جهش(Transversionو Transition، هانندسازی، دآمیناسیون باز)خطاهای هما

در تغییر تکرارهای سه تایی، سرعت جهش و اهمیت  Slippageبروماید، آنالوگ های نوکلئوزیدی، عوامل آلکیله کننده(، نقش 

 جهش در تکامل ژنوم

  یمسیرها، BER، NERشامل نقش فتوالز،  هایوکاریوتو  هاپروکاریوتی ترمیم در هامکانیسماع انو:  DNAترمیم آسیب  -7

Global genome repair (GGR) ،Transcription coupled repair (TCR)  ،Non homologous end joining (NHEJ) ،

Mismatch repairو پاسخ   ، ترمیم نوترکیبیSOS 

 ژنتیک مولکولی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Molecular Genetics عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  پایه ژنتیک نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
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و  هایوکاریوتها در نوانواع ترانسپوز بندیطبقه) site specific  ،Transpositionلوگی،نوترکیبی: نوترکیبی همو -8

 هاباکتریی مختلف نوترکیبی در هاروشو پیامدهای حاصله(،  Transpositionی مختلف هامکانیسم، هاپروکاریوت

(Transformation, Transduction, Conjugation) 

 و نقش آنزیم ترانسکریپتاز معکوس هاویروس(، رتروRNAو DNA) هاویروسوم : ساختار ژنهاویروسژنتیک  -9

  Genomics, Pharmacogenomics, Bioinformaticsمفاهیم  -10

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

   ی منظم. هاآزمونبرگزاری  بصورت پرسش و پاسخ و دانشجویانتدریس بصورت سخنرانی همراه با نمایش اسالید و ارزیابی 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 60     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 های کمک آموزشیافزارنرمکتب تخصصی و 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

(، نویسندگان جاسلین کریز و الیوت گلداستین، ترجمه سعید لطیفی نوید، علی ذکری، فاطمه علیزاده ، مجید ذکی 1397) 12ن ژ -1

 دیزجی، انتشارات اندیشه رفیع، برای فردا

2- Krebs, J.E., Goldstein, E. S., Kilpatrick, S. T. (2017) Lewin’s Genes XII. Jones & Bartlett Learning.  

3- Brooker, R.J. (2018) Genetics: Analysis and Principles. Mc Graw Hill. 
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 الف( هدف کلی:  

در جهت درک بنیادی ترین تئوری های علم  شناسیزیستی هاهرشتهدف این درس آموزش دانشجویان دوره کارشناسی کلیه 

و  هاسلولی تغییر و تحول در دنیای زنده شامل موجودات زنده، سازوکارهاتکاملی و نیروهای رانش تکامل و شناسیزیست

 حیات بر کره زمین است. گیریشکلهای فرآیندی زیستی و همچنین هامولکول

 ب( اهداف ویژه: 

از گذراندن این درس قادر خواهد بود ضمن درک و بحث علیت ها از بعد زیست شناختی موجودات زنده، عظمت  دانشجویان پس

 بینی و معرفت خود را افزایش دهد. جهان را بهتر فهمیده و جهان

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

لمی، تکامل یک فرضیه یا نظریه ی عهااستدالل، تعریف فرضیه و شناسیزیستو علم  (Nature of Science)ماهیت علم  -1

 علمی؟، اهمیت علم تکامل و کاربردها )همچون پزشکی تکاملی، روانشناسی تکاملی و مهندسی تکاملی و...( 

(، نظریه المارک )ترانسفورمیسم( و نظریه هاگونهتاریخچه علم تکامل از زمان افالطون و ارسطو تا به حال، نظریه کوویه )ثبات  -2

ن، نظریه وراثتی مندل، نظریه تکاملی نوین )تلفیق تئوری انتخاب طبیعی داروین و نظریه وراثتی مندل(، دوران معاصر تکاملی داروی

  ،  علم تکامل و جامعه )پارادایم تئوری تکامل((Extended Evolutionary Synthesis)تلفیق گسترش یافته 

و  هاویروسمقاومت  خرد:تکامل ی زیستی، گونه، تبار، شواهد هاتجمعیمروری بر واحدهای پایه تکاملی: ژن و ژنوم، فرد،  -3

)همولوگ(،  شناسیریختشواهد ، ایجاد تکامل از طریق انتخاب مصنوعیبه داروها، شواهد مولکولی )همولوگی(،  هاباکتری

، شواهد جغرافیایی برای تکامل، شناسی، جغرافیای زیستی و تکاملای و دیرینهسنگوارهشواهد ، ی حلقههاگونه کالن:تکامل شواهد 

 .هاگونهها، الگوهای اصلی در پراکنش اشتقاق قاره

 تکامل خرد

ها، گوناگونی درون جمعیتی، ی تکامل: تئوری انتخاب طبیعی و سازگاری: تعریف شایستگی تکاملی، پیش شرطهامکانیسم -4

، سرکوبگر و تثبیت کننده(، مطالعات دارجهتتخاب طبیعی )همولوژی و آنالوژی، منشاء گوناگونی )جهش و نوترکیبی(. انواع ان

 تجربی )آزمایش میکروبی لنسکی، مطالعات گیاهان و جانوران(

، تئوری Evolutionary Game Theoryسطوح انتخاب: انتخاب خویشاوندی و انتخاب گروهی، تکامل زندگی اجتماعی،  -5

ثل جنسی و غیرجنسی، بکرزایی و مزایای آن، هزینه و مزایای تولیدمثل جنسی، انتخاب جنسی: تکامل جنسیت، مزایا و منافع تولیدم

 نسبت جنسی

ی غیرسازشی هامکانیسمژنتیک جمعیت، اصل هاردی ـ واینبرگ، آمیزش غیرتصادفی، رابطه ژنتیک جمعیت و انتخاب طبیعی،  -6

، انقراض در سطح جمعیتی، شارش ژنی (Bottle Neck Effect)، اثر تنگنا (Founder Effect)تکامل: رانش ژنتیکی )اثر بنیانگذار 

 تکاملی شناسیزیست عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Evolutionary Biology عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  ژنتیک مولکولی نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
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(Gene Flow) رابطه انتخاب طبیعی و رانش ژنتیکی، نظریه خنثی تکامل مولکولی ،(Neutral Theory of Molecular Evolution) ،

 .جمعیت موثر

 تکامل کالن

 گیری ، دورگهزاییگونهی پلوئیدی و ، پولزاییگونهی هامدلزایی، تعاریف ارائه شده برای گونه،  گونه و گونه -7

و میزبان آنها، شکار و شکارچی،  هاانگل، هامیکروبو نظریات مرتبط با آن، مثالی از تکامل همراه  (Coevolution)هم تکاملی -8

 گیاه و گیاه خواران، گیاهان و حشرات گرده افشان، تکامل همزمان در موجودات همزیست 

ی تکاملی، کالدوگرام و هادرختی تکاملی، چگونگی رسم و خواندن هادرخت، مفاهیم (Phylogeny) ییتبارزا یمبان -9

 DNA  (DNAی )در سطوح جمعیت تا گونه(، خط شناسه گذاریمولکولی، نشانگرهای مولکولی ریختی و هادادهفیلوگرام، 

barcoding تک تباری ،)(Monophyletic) پیراتباری ، (Paraphyletic) و چندتباری(Polyphyletic) ،ی تبارزایی، ساعتهافرضیه

 .های تکاملی با استفاده از فسیل هاهای مولکولی، فسیل ها و تبارزایی، مسیرهای تکاملی، کالیبره کردن درخت

 پیدایش جهان و تاریخچه حیات

 ای  نده، انقراض تودپیدایش جهان، نظریه بیگ بنگ، پیدایش زمین، منشاء حیات، تعریف حیات و خصوصیات موجودات ز -10

 هایوکاریوت، اولین هاباکتری، هاآرکیتکامل سلولی: تاریخ تکاملی  -11

 تکامل چندسلولی: تاریخ تکاملی گیاهان، تاریخ تکاملی جانوران -12

 روزه دارد 3تا  1به مدت  توضیح: این درس نیاز به بازدید علمی و مطالعه محیطی *

 متناسب با محتوا و هدف: ت( راهبردهای تدریس و یادگیری 

 هاکلکسیون، هاموزهی کمک آموزشی و بازدید علمی از طبیعت، هافیلمتدریس با استفاده از 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 60     سالآزمون پایان نیم

 برای ارائه:  ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز

 ی تخصصیهاوبگاههای فیلوژنی، افزارنرمی آموزشی، هافیلمی زیستی و آثار فسیلی، هانمونه

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 ، چیستی تکامل، ترجمه مهدی صادقی، نشر نی.1396 ارنست مایر،  -1

 انشگاهی مشهد.، تکامل، ترجمه عبدالحسین وهاب زاده، انتشارات جهاد د1391مارک ریدلی،  -2

3- Futuyma, D. J., Kirkpatrick, M. (2017). Evolution. Fourth Edition. Oxford University Press. 
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 الف( هدف کلی:  

های بین شناسی، انواع برهمکنشعلم بوم ایشناسی با مفاهیم پایهن دوره کارشناسی رشته زیستهدف این درس آشنائی دانشجویا

 موجودات مختلف و اهمیت آنها در زیست کره و آشنایی با مسائل کاربردی این علم است.

 ب( اهداف ویژه: 

قادر  ی آبی و خشکی داشته وهاوسیستماکدرک درستی از روابط متقابل بین موجودات در  دانشجویان پس از گذراندن این درس

شناسی را یافته و تأثیر ی مورد نیاز و مناسب برای انجام پژوهش در بومهاروش د بود با توجه به دانش اخذ شده در این درسنخواه

 د. نعوامل مختلف زیستی و غیر زیستی را بر پراکنش موجودات زنده مورد تجزیه و تحلیل قرار ده

 ها: صلپ( مباحث یا سرف

های یا اکولوژی و فلسفه وجودی آن، تاریخچه اکولوژی، جایگاه اکولوژی در مقیاس شناسیبوم، موضوع شناسیبومبر  ایمقدمه -1

، (، رابطه اکولوژی با سایر علوم، تقسیمات اکولوژیInterdisciplinaryزیستی، اکولوژی به عنوان یک علم بین نظامی یا پیوندی )

 ها(ای، اثرات جدایی قارهزایی و انقراض، توزیع گونهژی تکامل )تاریخ طبیعی، گونهاکولومختصری از 

 هااکوسیستممقایسه ، اجزاء سازنده و ارتباطات آنها در اکوسیستم، هاو آشنایی با ماهیت آن هااکوسیستم و انواع تعریف  -2

 دما، آب، باد، اقلیم، خاک و مواد مغذی(  فشار، ور،)ن هاگونهعوامل غیر زنده اکوسیستم و موثر در انتشار و توزیع  -3

و هرم غذایی، ارتباط  ، شبکه، زنجیره(Zonation) و افقی (Stratification) عوامل زنده اکوسیستم: تقسیمات و مفاهیم عمودی -4

ات زنده روی عوامل غیر عوامل زنده و غیر زنده، عکس العمل موجودات در مقابله با عوامل غیر زنده محیط، اثر متقابل موجود

، مفهوم جویانه مانند گیاهخواری، بیماری، انگلی(و روابط بهره ، رقابت، شکارگریزنده، روابط متقابل بین موجودات زنده )همیاری

 و عوامل موثر بر آن شناسیبومنیچ یا آشیان 

های ی جمعیت نگاری، ارتباط بین جمعیتهاروشجمعیت )توزیع و وفور جمعیت، رشد، تنظیم و پویایی جمعیت،  شناسیبوم -5

 (Life history and life strategy) مختلف یک اجتماع(، دوره و استراتژی حیات

 های جهانی بیوژئوشیمیایی )چرخه ازت، فسفر، کربن، گوگرد، ...(چرخه -6

 متابولیسم وجثه افراد.، کولوژیکیا بازده، مرحله ای بودن جریان انرژی، اصول جریان انرژی در اکوسیستم ،جریان انرژی -7

 ی اولیه و ثانویه( هاتوالیشناسی )الگوهای زمانی در شرایط و منابع، الگوهای زمانی در بوم -8

شناسی )الگوهای جغرافیایی در مقیاس های کوچک و بزرگ، انواع بیومهای خشکی و آبی، معرفی الگوهای مکانی در بوم -9

 بی ایران(ی خشکی و آهااکوسیستممختصر 

  شناسیبوممبانی  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Principles of Ecology عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
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برداری از حیات وحش، کشاورزی ی انسانی و مشکالت آن، بهرههاجمعیتو مهمترین مسائل کاربردی ) کاربردی شناسیبوم -10

اثرات (، مسئله کشاورزی شدن یا صنعتی شدن در سطح جهانی، مسئله تولید و مصرف در سطح جهانیمحصولی، کنترل آفات، تک

 (Carrying capacity)ظرفیت تحمل فهوم م بر کره زمین،فعالیت انسان 

های مهاجم، تغییر اقلیم و گرمایش ها )آلودگی شهری، کشاورزی، اتمسفری، تشعشعات رادیواکتیو، معادن(، گونهآلودگی -11

 جهانی

 ها و اجتماعات در معرض تهدید و حفاظت در عمل(حفاظت )گونه شناسیزیستو  شناسیبوم -12

ی خشکی و آبی ایران و آموزش اصول نمونه هااکوسیستمموثر مفاهیم، این درس نیاز به عملیات صحرایی در برای انتقال توضیح: *

 برداری از محیط دارد.

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: 

ها، ی ایران(، موزههااکوسیستمرین ی کمک آموزشی و بازدید علمی از طبیعت )با تاکید بر مشاهده مهمتهافیلمتدریس با استفاده از 

 هاکلکسیون

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 60     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ی تخصصیهاوبگاهکولوژی، های اافزارنرمی آموزشی، آشنایی با مهمترین هافیلم

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 .گلستان دانشگاه انتشارات ایران، یهااکوسیستم به ویژه نگاه با شناسیبوم( 1392. )ع نژاد، نقی و. ا زاده، عبدل -1

2. Molles M.C., Sher A.A. (2018). Ecology: Concepts and Applications, 8th Edition, McGraw-Hill.   

3. Stiling P. (2014). Ecology: global insights & investigations. 2ed edition. The McGraw-Hill Companies, Inc. 
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 الف( هدف کلی:    

ها در شکل گیری جانوران و گیاهان و بخصوص  هدف این درس، آشنا کردن دانشجویان با مراحل، فرآیندهای اصلی و مکانیسم

ها در رویان را کنترل می کند و بدین ترتیب روشن کردن این اصل مهم است که چگونه ژنوم سلول تخم لقاح یافته، رفتار سلول

 های ساختاری و فیزیولوژی گیاهان و جانوران را تعیین می کند. ژگیوی

 ب( اهداف ویژه:  

ضمن تسلط بر چگونگی بوجود آمدن و شکل گیری جانوران و گیاهان،  "بین رشته ای"دانشجویان پس از گذراندن این درس 

ان خواهند داشت. عالوه بر این، آشنایی با اصل های جانوران و گیاهنگرش جدید و درک بهتری از مباحث ساختار و عملکرد اندام

های جدید فراهم ها و مفاهیم بنیادی در جانوران مختلف، استراتژی موثر و قوی را برای تولید مفاهیم و ایدهحفاظت ژنها، مکانیسم

 می کند.

  ها:پ( مباحث یا سرفصل

 بخش جانوری

 لقاح و تعیین جنسیتساز وکارهای سلولی و مولکولی ی، تکوین سلولهای جنس، تکوین کلیدی تاریخچه و مفاهیم -1

دوزیستان  و  ، تکوین چند ارگانیسم مدل:بدن دروزوفیال ، تکوین نقشهو گاستروالسیون : تسهیمبررسی مراحل اولیه تکوین  -2

 پرندگان

 منشأ و تعیین، محورهای جنینیداران: تعیین نقشه بدن مهره ، تکویناراندمطالعه تکوین مهره  کالسیک و مدرن در روشهای -3

، تکوین و الگو ساری لوله عصبی، تکوین مزودرم پاراکسیال و تشکیل سومیتها، الگوسازی نورال جنینی زاینده هایالیه سرنوشت

 کرست

یان : کنترل بتمایز سلولی و سلولهای بنیادیریخت زایی: بررسی مراحل تکوین جنینی از دیدگاه ساز و کارهای ریخت زایی،  -4

 افتراقی ژنی و قابلیت برگشت سلولهای تمایز یافته 

: ترمیم رشد و تکوین پس از تولد، و چند اندام دیگر مثل سیستم عصبی و قلب، تکوین اندام حرکتیبررسی اجمالی   اندام زایی: -5

 بافت های بدن، دگردیسی

 ی اندوکرین و سرطانتکوین در سالمت و بیماریها: ناهنجاریهای مادرزادی، مختل کننده ها -6

 بخش گیاهی

مقدمه و تعاریف: تعریف کلی تکوین ، عوامل بیرونی و درونی اثر گذار ، روش های کالسیک و مدرن مطالعه، الگوی تکوینی   -7

 ریزی، پیری در گیاهانخاص گیاهان، تعریف رشد، نمو، تمایز، مرگ برنامه

 مبانی زیست شناسی تکوینی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Principles of  Developmental Biology عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  یاهشناسی، مبانی جانورشناسیمبانی گ نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 .............موارد دیگر: . کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



 57/   شناسی سلولی و مولکولیکارشناسی زیست

 ربانمه ردسی 1000طرح بازنگری  

آذین گیاهان مدل دولپه )آرابیدوپسیس( و تک لپه )ذرت یا گندم(، مریستم گلفاز زایشی: گذر از فاز رویشی، مریستم زایشی و  -8

 دهی گیاهان، کنترل ژنتیکی تکوین اندام های گلهای گلزایی اجزای گل، طرحزایی و اندامریخت

ای اهان مدل نهاندانه دو لپهزایی در گیرویان(، Initial cells or Stem cellsهای بنیادی )تکوین پیکره اولیه گیاهان: تکوین سلول -9

های موثر بر الگوهای زمانی رویانی و رویانی، قطبیت رویان، الگوی شعاعی، جهشای: نقشه سرنوشت رویان، مراحل پیشو تک لپه

 و مکانی طی تکوین رویان و جهش های کشنده آن، تقص رویانی، سقط رویان، تنظیم ژنتیکی و هورمونی تولید مثل

( و مریستم رأس ریشه SAMیابی مریستم راس شاخساره )های بنیادی، سازمانرست و گیاه بالغ: عملکرد سلولتکوین دانه -10

(RAM ،تکوین شاخساره ،) های مربوط ، نظریه)فیلوتاکسی( های ریاضی نظم برگیمدلها، مختلف برگ، ساقه و شاخهتکوین انواع

 های فرعی و نابجا(ای )ریشه اصلی، ریشهتکوین سیستم ریشهیمیایی، به مکان یابی تشکیل برگ: عوامل بیوفیزیکی و بیوش

 دیده در گیاهانهای آسیبباززایی در گیاهان: تکثیر رویشی، ریزازدیادی )مستقیم و غیرمستقیم(، ترمیم بخش -11

ها در تکوین قش هورموناهمیت تکوین در تشخیص علل خفتگی دانه و جوانه، تشکیل ساختارهای غیرعادی در گیاهان و ...، ن-12

 دهی )سیگنال( دهی سلول به سلولگیاهان، عالمت

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از فیلم های کمک آموزشی و استفاده از امکانات آزمایشگاهی

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 ددرص 40  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 60    سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 فیلم های آموزشی، موالژها و امکانات آزمایشگاهیاسالید ها، 

  چ( فهرست منابع پیشنهادی:

،  2و  1ی، ع. جلد چهرگان ف. و ،رضانژاد، ترجمه گیناتی.بی. باتی(. نویسنده: 1387، 1394) گلدار گیاهان شناسی رویان -1

 .دانشگاه شهید باهنر کرمانانتشارات 

2- Evert R.F. (2006). Esau's plant anatomy: meristems, cells, and tissues of the plant body: their structure, 

function, and development. John Wiley & Sons. 

3- Gilbert, S.C. and Baressi, J.F. (2019) Developmental Biology. Twelfth Edition, Sinauer Associates, Inc. 

Sunderland. 

4- Wolpert, L., Beddington, R., Jessel, T., Lawrence, P., Meyerowitz, E., Smith, J. (2019) Principles of 

development. Fifth edition, Oxford University Press, New York. 

https://www.gisoom.com/search/book/author-462687/پدیدآورنده-تی.بی.-باتی-گینا/
https://www.gisoom.com/search/book/author-462687/پدیدآورنده-تی.بی.-باتی-گینا/
https://www.gisoom.com/search/book/author-462687/پدیدآورنده-تی.بی.-باتی-گینا/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-2503/انتشارات-دانشگاه-شهید-باهنر-کرمان/
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 الف( هدف کلی:  

هدف این درس آشنا کردن دانشجویان با تنوع ساختار و معماری بدن جانوران و تنوع جانوران در سطح شاخه ها با تاکید بر روابط 

 با کاربردهای علم جانورشناسی درقالب ارایه محتوای نظری و عملی می باشد.  تکاملی آنها و آشنایی

 ب( اهداف ویژه:

دانشجویان پس از گذراندن این درس ضمن آشنایی با معماری و طرح های ساختاری بدن جانوران با تنوع گروه های مختلف 

، تکوین، رفتار، بوم شناسی و تکامل جانوران اطالعاتی را جانوری آشنا می شوند. عالوه بر این آشنایی در ارتباط با ریخت شناسی

 کسب می نماید. 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 مقدمه ای بر علم جانورشناسی، تاریخچه و کاربردهای علم جانورشناسی.  -1

ن سیستم های زنده، تاریخچه مختصری بر تکامل حیات: پیدایش حیات، یوکاریوژنز، پرسلولی شدن و آشنایی با روند پیچیده شد -2

 آرایه شناسی و تبارزایی جانوران.

 تکامل جانوران: بررسی نظریات مختلف در منشا و تکامل جانوران )نظریه کلنیال، و سن سیسییال( -3

الگوی معماری جانوران: پرسلولی شدن، تقارن، اندازه بدن، الیه های جنینی و چگونگی شکل گیری حفره عمومی بدن،  -4

ه، دفع و چرخش مواد و تبادل گازهای تنفسی، سیستم عصبی و ضمایم حسی بدن، تکوین در جانوران )انواع تخم و حرکت، تغذی

 جنین(، مقایسه روش های مختلف تولید مثل در جانوران. 

 هسته اصلی درس )آشنایی با تنوع حیات جانوری در سطح شاخه(: -5

وآ( و مشاهده نمونه های شاخص پروتوزوآ در آزمایشگاه با استفاده از الم های آشنایی با گروه های هسته دار تک یاخته )پروتوز -6

 آماده و استفاده از محیط کشت. 

های کامل در ها و نمونهای ها )پالکوزوآ(، بررسی مقاطع میکروسکپی اسفنجها و الکهآشنایی با صفات شاخص شاخه اسفنج -7

 آزمایشگاه.

دارای تقارن شعاعی )شاخه های کیسه تنان و شانه داران(، بررسی مقاطع میکروسکپی و نمونه  آشنایی با صفات شاخص جانوران -8

 های کامل کیسه تنان در آزمایشگاه.

های وابسته، شاخه های حلقوی و گروههای پهن، شاخه نرم تنان، شاخه کرمآشنایی با گروه های اصلی دهان نخستیان: شاخه کرم -9

)پوست اندازتباران(، بررسی مقاطع میکروسکپی کرم های حلقوی و تشریح زالو یا کرم خاکی )بسته به نمونه  نماتدا و شاخه بندپایان

 های موجود( و بررسی نمونه های کامل در آزمایشگاه، بررسی نمونه های نرم تنان با تاکید بر نرم تنان خلیج فارس و دریای عمان. 

 شاخه خارپوستان، مطالعه نمونه های خارپوستان در آزمایشگاه با تاکید بر فون ایران.   آشنایی با گروه های اصلی دهان دومیان: -10

 مبانی جانورشناسی  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Principles of Zoology عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی   تخصصی اجباری - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: نوع
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آشنایی با گروه های اصلی دهان دومیان: طنابداران و گروه های وابسته. به تشخیص مدرس تشریح حداقل نمونه هایی از دو رده  -11

گروه ها با تاکید بر مطالعه نمونه های موزه ای و بررسی های از مهره داران در آموزش عملی درس گنجانده شود و بررسی سایر 

 میدانی انجام پذیرد. 

 آشنایی با مباحث و تکنیک های روز در مطالعه جانوران، اهمیت علم جانورشناسی و ارتباط آن با جامعه  -12

 
 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: 

 ها، موالژها و فیلم های کمک آموزشی تدریس با استفاده از اسالید

 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 60    سالآزمون پایان نیم

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 خصصیاسالیدها و فیلم های و نرم افزارهای کمک آموزشی، وبگاه های ت

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:
1. Hickman C. P., Keen, S. L., Eisenhour, D. J., Larson, A., Ianson, H., Ober, W. C., & Ober, C. W. (2017). 

Integrated principles of zoology. New York: McGraw-Hill Education. 

2. Gilbert S.C., Baressi, J.F. (2019) Developmental Biology. Twelfth Edition, Sinauer Associates, Inc. 

Sunderland. 

3. Brusca R.C., Brusca, G.J. (2003). Invertebrates. 2nd edition. Sinaur Associates. 

4. Ruppert F., Barnes (2004). Invertebrate Zoology. 7th edition. Brooks/Cole Thomson Learnings. 
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 الف( هدف کلی:  

 هدف این درس آشنا کردن دانشجویان با تنوع ساختار و معماری بدن جانوران و تنوع جانوران در سطح شاخه می باشد. 

 اهداف ویژه: ب(

دانشجویان پس از گذراندن این درس ضمن آشنایی با معماری و طرح های ساختاری بدن جانوران با تنوع گروه های اصلی بی 

 مهرگان و مهره داران آشنا می شوند. 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 استفاده از محیط کشت.های آماده و در آزمایشگاه با استفاده از الم مشاهده نمونه های شاخص پروتوزوآ -1

 های کامل در آزمایشگاه.قاطع میکروسکپی اسفنج ها و نمونهبررسی صفات شاخص و م -2

 های کامل کیسه تنان در آزمایشگاه.شاخص و مقاطع میکروسکپی و نمونه بررسی صفات -3

 فاسیوال هپاتیکا و شیستوزوما(.پهن )مثل پالناریا، های کرمبررسی صفات شاخص، نمونه های کامل و مقاطع میکروسکپی  -4

های حلقوی )بسته به امکانات موجود تشریح نمونه های کرم خاکی یا زالوی کرمبررسی صفات شاخص و مقاطع میکروسکپی  -5

 طبی در آزمایشگاه توصیه می شود(.

 های نرم تنان با تاکید بر نمونه های موزه ای فون ایران. بررسی صفات شاخص و نمونه -6

هایی از شاخه بندپایان )بسته به امکانات موجود تشریح یک نمونه بندپا برای آشنایی دانشجویان با طرح ساختاری مونهررسی نب -7

 عمومی بدن بندپایان انجام شود(. 

 بررسی طرح ساختاری بدن خارپوستان و آشنایی با فون جانوری ایران )تشریح توتیای دریایی(. -8

 حداقل نمونه هایی از دو رده از مهره داران در آموزش عملی درس گنجانده شودبه تشخیص مدرس تشریح  -9

 بررسی سایر گروه های مهره داران )نظیر رده پرندگان( با تاکید بر مطالعه نمونه های موزه ای و بررسی های میدانی انجام پذیرد. -10

 
 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: 

 استفاده از اسالیدها، موالژها و فیلم های کمک آموزشی  تدریس با
 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 50  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 50    سالآزمون پایان نیم
 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 زمایشگاهیاسالیدها و فیلم های و موالژها و امکانات آ

 آزمایشگاه مبانی جانورشناسی  به فارسی: عنوان درس

 نوع درس و واحد Principles of Zoology Laboratory عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری   مبانی جانورشناسی نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



 61/   شناسی سلولی و مولکولیکارشناسی زیست

 ربانمه ردسی 1000طرح بازنگری  

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 

1. Hickman, C. P., Keen, S. L., Eisenhour, D. J., Larson, A., Ianson, H., Ober, W. C., & Ober, C. W. (2017). 

Integrated principles of zoology. New York: McGraw-Hill Education. 

2. Gilbert, S.C. and Baressi, J.F. (2019) Developmental Biology. 12th  Edition, Sinauer Associates, Inc. 

Sunderland. 

3. Brusca, R.C., & Brusca, G.J. (2003). Invertebrates, 2nd edition. Sinaur Associates. 

4. Ruppert, Fox & Barnes, (2004). Invertebrate Zoology 7th edition. Brooks/Cole Thomson Learnings. 
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 الف( هدف کلی:  

شناخت عملکرد سلول و وظایف اندام ها و سیستم های مختلف بدن )سیستم گوارشی، دفعی، تولید مثلی، گردش خون، تنفسی، 

 عصبی(

 ف ویژه:ب( اهدا

دانشجویان پس از گذراندن این درس عملکرد دستگاه های مختلف بدن موجود زنده را در شرایط فیزیولوژیک بیان و تا حدودی 

 با شرایط غیرفیزیولوژیک و بروز عوارض و بیماری ها مقایسه خواهند نمود.

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

پتانسیل ، فیزیولوژی سلول، ولوژی و معرفی هموستاز و مطالعه ساختار غشا سلولمقدمه ای بر تاریخچه علم فیزی: فیزیولوژی سلول -1

غشاء سلولی و انواع تبادالت و گیرنده ها و پمپ ها و انواع سیناپس و انتقال سیناپسی و بررسی تاثیرسموم و داروها بر نقل و انتقاالت 

 سیناپسی

فیزیولوژی اندام ها و سیستم . شرات و پرندگان و خزندگان و پستان دارانحیوانات از پروتزوآ تا مرجانیان و کرم های پهن و ح -2

حلقی )جویدن، بلع( و -ها: مطالعه سازوکارهای گوارشی و معرفی سیستم عصبی گوارش )انتریک( و آشنایی با گوارش دهانی

شحات و حرکات معدی و روده و ساختار و عملکرد غدد بزاقی و مری و معده و غدد و ترشحات معدی و پمپ پیلوری و تنظیم تر

  کنترل عصبی و هورمونی حرکات و ترشحات و هضم و جذب

مطالعه ، پهن و بندپایان و خارپوستان و ماهیان و پرندگان و پستان داران هایکرمها تا مرجانیان و حیوانات از پروتزوآ و اسفنج -3

نایی با سد فیلتراسیون و دینامیک تشکیل فیلترا و ادرار و سازوکارهای دفعی و معرفی نفرون های پروکسیمال و دیستال و آش

ناتریورتیک و تنظیم -آلدوسترون-آنژیوتانسین-سازوکار بازجذب و ترشح مواد و  تنطیم اسمزی و تغلیظ ادرار و معرفی سیستم رنین

 الکترولیتی

تر تا تولید مادگی در حیوانات پست-ره زایی و نرهای غیر جنسی و باکتولیدمثلی در حیوانات اعم از روشهای مطالعه انواع روش -4

و چگونگی تشکیل و تکوین سلول های جنسی و تسهیم  مثل دوجنسی )جنس های متمایز نرینه و مادینه( و مطالعه سیستم تولید مثلی

  ادینه و محور تولید مثلیدر حیوانات مختلف از اورکین تا دوزیست و پرنده و پستان دار و شناخت جهاز ضمیمه تولید مثلی نرینه و م

 ،مرجانیان تا خارپوستان و آمفیوکسوس تا پستان داران. فیزیولوژی گردش خون معرفی سیستم های عروقی در حیوانات از -5

انقباض در عضله قلبی و -شناخت سلول عضالنی قلبی و بافت های گره ای و هدایت کننده در قلب و مطالعه مزدوج شدن تحریک

ت  مخطط و صاف و مطالعه سیستم خود تنظیمی و تاثیر الکترولیتی، دما و سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک برقلب و مقایسه با عضال

منحنی الکتروکاردیوگرام و دینامیک گردش خون و تنظیم فشارخون و تنظیم عصبی )مرکز وازوموتور( و تنظیم های باروو 

 کمورسپتوری و شناخت برخی نارسایی های قلبی

 فیزیولوژی جانوری مبانی  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Principles of Animal Physiology عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی   تخصصی اجباری - نیاز:دروس هم

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه یانرساله / پا 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: 
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ها و مرجانیان و خارپوستان و طنابداردان اولیه و پرندگان و فی سیستم های مختلف تنفسی در حیوانات  از پروتوزوآ تا اسفنجمعر -6

مطالعه راه های هدایتی و سطوح تنفسی و گردش خون ریوی و تغییرات فشارهای جنبی و  ،پستان داران. فیزیولوژی دستگاه تنفسی

آلوئولی و کمپلیانس و ظرفیت و حجم ها و فشارهای ریوی و چگونگی تبادل گازهای تنفسی و تنطیم  آشنایی با اسپیرومتری و تهویه

باز و مطالعه منحنی تجزیه هموگلوبین و شیفت کلر و اثرات بوهر و هالدان و آشنایی با دینامیک تنفس و برخی نارسایی ها -اسید

  ی و غیرهتنفس

های عصبی  در حیوانات  از مرجانیان )سیستم عصبی منتشر( تا نرم تنان و خارپوستان و  فیزیولوژی سیستم عصبی با معرفی سیستم -7

 طنابداردان اولیه و پستان داران. 

مطالعه چگونگی تشکیل مغز و نخاع و شناخت اعصاب مغزی و نخاعی و رفلکس های نخاعی و هدایت پیام الکتریکی و  -8

 .کار و فعالیت های عالی مغز و آشنایی با برخی اختالالت و نارسایی های عصبیشیمیایی و ناقلین و حواس و سیستم عصبی خود

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: 

 تدریس با استفاده از اسالیدها، موالژها و فیلم های کمک آموزشی 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 60    سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 اسالیدها و فیلم های و نرم افزارهای کمک آموزشی و موالژها، وبگاه های تخصصی

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. John E. Hall, Michael E. Hall (2020). Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology (Guyton 

Physiology). Elsevier; 14th edition. 

2. Richard W. Hill, Gordon A. Wyse, et al. (2016). Animal Physiology. Sinauer Associates is an imprint of 

Oxford University Press; 4th edition. 

3. Christopher Moyes, Patricia Schulte (2015). Principles of Animal Physiology. Pearson; 3rd edition. 

4. David Landowne (2006). Cell Physiology (LANGE Physiology series). McGraw-Hill Education / Medical; 

1st edition. 

https://www.amazon.com/Guyton-Hall-Textbook-Medical-Physiology/dp/0323597122/ref=sr_1_2?dchild=1&keywords=candle+physiology&qid=1611239979&sr=8-2
https://www.amazon.com/Guyton-Hall-Textbook-Medical-Physiology/dp/0323597122/ref=sr_1_2?dchild=1&keywords=candle+physiology&qid=1611239979&sr=8-2
https://www.amazon.com/Animal-Physiology-Richard-W-Hill/dp/1605354716/ref=sr_1_3?dchild=1&keywords=book+animal+physiology&qid=1611238289&sr=8-3
https://www.amazon.com/Principles-Animal-Physiology-Christopher-Moyes/dp/0321838173/ref=sr_1_5?dchild=1&keywords=book+animal+physiology&qid=1611237815&sr=8-5
https://www.amazon.com/David-Landowne/e/B001IXU1OI?ref=sr_ntt_srch_lnk_1&qid=1611240464&sr=8-1
https://www.amazon.com/Cell-Physiology-LANGE-David-Landowne/dp/0071464743/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=cell+physiology+spaeralakis&qid=1611240464&sr=8-1
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 الف( هدف کلی:  

 تولید مثل()اندام ها و دستگاه گردش خون، قلب، تنفس ، گوارش، دفع و  دستگاه هاآشنایی با بخش عملی مباحث فیزیولوژی 

 ب( اهداف ویژه:

 به طور عملی مفاهیم تئوری را آزمایش و مشاهده و ثبت و اندازه گیری خواهند کرد.دانشجویان 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل
 تهیه محلول های فیزیولوژیکی برای مطالعه فیزیولوژی سیستم های بدن -1

گیری ن خون و اندازهزمان انعقاد و سیالو تهیه گسترش خون و محاسبه سدیمانتاسیون خون و بررسی همولیز و هماتوکریت  -2

 و تعیین گروه خونی  یسرعت رسوب گلبول قرمزو و شمارش گلبول

 مطالعه نبض رادیال و شنیدن صداهای قلب با استتوسکپ  آشنایی با دستگاه فشارخون )فشارهای سیستولی و دیاستولی( و -3

  ثبت قلبی( )ثبت الکتروکاردیوگراف و بررسی امواج قلبی و منحنی الکتروکاردیوگرام از  -4

حداکثر شدت جریان میان بازدمی و میزان حجم جاری و محاسبه حجم ها و و  آشنایی با دستگاه اسپیرومتر و محاسبه بازدم سریع -5

 ظرفیت های ریوی از روی منحنی اسپیرومتری

وارشی و بررسی تغییر اسیدیته و آشنایی با آناتومی سیستم گوارشی بدن موش با استفاده از تشریح و بررسی فعالیت آنزیم های گ -6

 و شناسایی ترکیبات شیر، تجزیه کیفی بزاق، شناسایی ترکیبات بزاقتاثیر بر فعالیت آنزیم گوارشی )پپسین( 

 مطالعه مقایسه ای سیستم تولید مثلی نرینه و مادینه در موش بزرگ آزمایشگاهی -7

 بررسی سیکل استروس در موش بزرگ آزمایشگاهی -8

کلسیم، پتاسیم، سدیم، سرما و  رنفرین، و استیل کولین( و مواد شیمیایی مثل کلرو نفرین، نوراپی روترانسمیترها بر قلب)اپیاثر نو -9

 تحریک قلب در حالت سکون، ثبت قانون همه یا هیچ در قلب، pHو گرما 

ناپتیک )رفلکس های پس رفلکس های پلی سی  (Knee jerk) رفلکس های نخاعی: رفلکس مونوسیناپتیک کششی زانو -10

 کشیدن و خم کننده(

 پای قورباغه (Gastrocnemius muscle)ثبت تکانه عضالنی و انقباض ایزومتریک عضله گاستروکنمیوس  -11

 سنجش حافظه و یادگیری با استفاده از مازهای مختلف و.... -12

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: 

 فاده از اسالیدها، موالژها و فیلم های کمک آموزشی تدریس با است

 

 آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری عنوان درس به فارسی:

 Principles of Animal Physiology ن درس به انگلیسی:عنوا

Laboratory 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی   تخصصی اجباری  مبانی فیزیولوژی جانوری نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: نوع



 65/   شناسی سلولی و مولکولیکارشناسی زیست

 ربانمه ردسی 1000طرح بازنگری  

 

 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 50  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 50    سالآزمون پایان نیم

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 مایشگاهیاسالیدها و فیلم های و موالژها و امکانات آز

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 .. فیزیولوژی و تشریح عملی، جانوری و انسانی، انتشارات مبتکران(1381) نورجاه و رستمی -1

 .. روش های آزمایشگاهی در فیزیولوژی جانوری، انتشارات دانشگاه اراک(1388) مومنی و مالکی -2
3- Guillen J. Laboratory Animals (2017). Academic Press. 

4- Flecknell P. (2015). Laboratory Animal Anaesthesia. Academic Press; 4th edition. 

5- Lowenstein O, Lowenstein O. (2012). Advances in Comparative Physiology and Biochemistry 

V6. Academic Press. 

https://www.amazon.com/Laboratory-Animal-Anaesthesia-Paul-Flecknell/dp/0128000368/ref=sr_1_3?dchild=1&keywords=Laboratory+animal+physiology&qid=1611240219&sr=8-3


 66/   شناسی سلولی و مولکولیکارشناسی زیست

 ربانمه ردسی 1000طرح بازنگری  

 

 الف( هدف کلی:  

و آشنایی با تنوع گیاهان است.  شناسیگیاهبا مبانی  شناسیزیستهدف این درس آشنایی دانشجویان دوره کارشناسی رشته  

های علمی مربوطه ی مختلف گیاهی و واژههاگونه، تشریحی، فیزیولوژیکی و سیستماتیکی اختاریدانشجویان به اختصار با اساس س

های مختلف و تاثیر آنها بر بهبود  زندگی سازگانی مختلف آن در بومهاگروهآشنا خواهند شد. در پایان دانشجو به اهمیت گیاهان و 

 بشر و دیدگاه های حفاظتی آنها آشنا خواهند شد.

 داف ویژه:ب( اه

ی هاجنبهی اصلی گیاهان و برخی هاگروهسیستماتیکی و تشریحی با مباحث  توانندمیاین درس گذراندن دانشجویان پس از 

 کاربردی آنها آشنا شوند.

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 تکاملی  بندیردهی اصلی گیاهان و جایگاه آنها در هاگروه -1

ها و ایی اصلی خزههاگروه، هاجلبکهای اقتصادی ندگی آنها  با تاکید بر استفادهو چرخه ز هاجلبکی اصلی هاگروه -2

 و چرخه زندگی آنها هاویژگی، هاسرخس

 ی انتخابی  هامثالی اصلی بازدانگان، چرخه زندگی، هاگروه -3

 ی انتخابی  هامثالی اصلی نهاندانگان، چرخه زندگی، هاگروه -4

 ی گیاهی  هاسلولی مختلف هااندامک،  آنهای گیاهی و ساختار هااختهییاخته گیاهی، انواع  -5

 ها در پیکره گیاه  نی هر بافت و جایگاه و عملکرد آهاویژگیی گیاهی،  تنوع و هااندامو  هابافت -6

 ، رشد نخستین و پسین در گیاهان  آنهامریستم ها و انواع  -7

  شناسی و تشریح ریشه، منشاء ریشه ریخت -8

 و تشریح ساقه، تنوع ساقه، منشاء ساقه شناسیریخت -9

 و تشریح برگ، تنوع برگ، منشاء برگ شناسیریخت -10

 ی مختلف گل، منشاء گل،  انواع گل آذین  هابخشو تشریح گل و انواع آن،  شناسیریخت -11

 و تشریح میوه، منشاء میوه، انواع میوه شناسیریخت -12

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف: ت( راهبردهای تدریس و 

 آزمایشگاهیی کمک آموزشی و ایجاد ارتباط مستقیم مباحث نظری با عملیات هافیلمو  هاالمتدریس با استفاده از اسالیدها، 

 

 

 گیاهشناسیمبانی  عنوان درس به فارسی:

   نوع درس و واحد Principles of Botany عنوان درس به انگلیسی:

 نظری پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  موزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:نوع آ



 67/   شناسی سلولی و مولکولیکارشناسی زیست

 ربانمه ردسی 1000طرح بازنگری  

 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 60     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ی تخصصیهاوبگاه، گیاهشناسیهای افزارنرمی کمک آموزشی، هافیلمی زیستی، اسالیدها و هانمونه

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 انتشارات اعالیی. ،م. یزدانی، ، م. ومهدیه(، 1390)تشریح و مورفولوژی گیاهی   .1
2. Raven, P.H., Evert, R.F, and Eichhorn, S.E. (2013). Biology of Plants. W.H. Freeman and Company. 

3. Simpson, M.G. (2010). Plant Systematics. Elsevier Academic Press. 

 
 



 68/   شناسی سلولی و مولکولیکارشناسی زیست

 ربانمه ردسی 1000طرح بازنگری  

 

 الف( هدف کلی:

ی هاگروهمقدماتی و آشنایی با  شناسیگیاهبا آموزش عملی  شناسیزیستآشنایی دانشجویان دوره کارشناسی رشته هدف این درس 

شود. نشجویان آموزش داده مییی ملموس به داهامثالهای علمی متداول برای توصیف گیاهان در قالب اصلی گیاهان است. واژه

 ی اصلی گیاهی آشنا خواهد شد.هاگروهیی از هامثالبا تاکید بر  هااندامهمچنین دانشجو با ساختار درونی 

 ب( اهداف ویژه: 

ی ی اصلی گیاهی را با نام علمی آنها بشناسند. همچنین دانشجو با دیدگاههاگروه توانندمیاین درس گذراندن دانشجویان پس از 

 خواهد شد.آنها جزئی و علمی قادر به توصیف و تشریح گیاهان و ساختارهای اصلی 

 ها:   پ( مباحث یا سرفصل

 آشنایی با انواع میکروسکپ، بررسی میکروسکپ نوری، بررسی کلی ساختمان سلول گیاهی وتفاوت آن با سلول جانوری -1

 ، لیگنین، کوتین و سوبرین.سلولزهمیشناسایی سلولز، ترکیبات پکتینی، ی از قبیل: اهیگ اختهی وارهیمواد دو شناسایی  صیتشخ -2

 ی گیاهی  )آمیلوپالست،کلروپالست،کروموپالست(هاپالستبررسی و مشاهده انواع  -3

 ساده و مضاعف آمیزیرنگی گیاهی و ارزیابی پس از هابافتبرخی  گیریبرش  -4

 (هاکرکو  هاروزنهی اپیدرمی، هاسلولبررسی و مطالعه بافت اپیدرمی برگ ) -5

 بافت آوند چوبی و آوند آبکشی ساقه و دمبرگ  ایمقایسهمضاعف و بررسی  آمیزیرنگ، گیریبرش -6

 ریشه تک لپه و ریشه دولپه   ایمقایسهمضاعف و بررسی  آمیزیرنگ، گیریبرش -7

 و ساقه دولپه ساقه گیاه تک لپه ایمقایسهمضاعف و بررسی  آمیزیرنگ، گیریبرش -8

 مضاعف و بررسی ساختار پسین در ساقه گیاه دولپه  آمیزیرنگ، گیریبرش -9

 ی برگ گیاه تک لپه، برگ دولپه و برگ بازدانههابرش ایمقایسهبررسی  -10

 بررسی و مطالعه ساختار گل و میوه برخی گیاهان -11

  هاقارچبررسی و مطالعه ساختار کلی  -12

  هاجلبکه ساختار کلی بررسی و مطالع -13

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: 

 آزمایشگاهیی کمک آموزشی و ایجاد ارتباط مستقیم مباحث نظری با عملیات هافیلمتدریس با استفاده از اسالیدها، و 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 ددرص 50   سالهای کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 50     سالآزمون پایان نیم

 

  گیاهشناسیمبانی  آزمایشگاه عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Principles of Botany Laboratory عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  مبانی گیاهشناسی نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  ینار سم آزمایشگاه  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: سفر علمی 



 69/   شناسی سلولی و مولکولیکارشناسی زیست

 ربانمه ردسی 1000طرح بازنگری  

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ی تخصصیهاوبگاههای کمک آموزشی، افزارنرمی و هافیلماسالیدها و 

  چ( فهرست منابع پیشنهادی:

 هد( آناتومی گیاهی. ترجمه آذرنوش جعفری. انتشارات جهاد دانشگاهی مش1398فان، ا. ) -1

انتشارات دانشگاه   ترجمه محمد صانعی شریعت پناهی، حسین لسانی.گیاهان آوندی.  بندیرده(. ساختار و 1370دیسون، گی )-2

 تهران

  و تشریح گیاهی. نشر آییژ شناسیریخت(. 1396چلبیان، ف ) -3



 70/   شناسی سلولی و مولکولیکارشناسی زیست

 ربانمه ردسی 1000طرح بازنگری  

 

 الف( هدف کلی:  

 با اصول و مباحث مهم فیزیولوژی گیاهی است. شناسیزیستهدف این درس، آشنایی دانشجویان دوره کارشناسی رشته  

 ب( اهداف ویژه:

انتقال آب، اصول تغذیه در گیاهان، سازوکار  با مباحث فیزیولوژی جذب و توانندمیاین درس گذراندن دانشجویان پس از 

تحت تاثیر عوامل  هاواکنشی روشنایی و تاریکی فتوسنتز، چگونگی تغییر این هاواکنشی جذب عناصر، متابولیسم مواد، هاپدیده

کاربردی آنها آشنا  یهاجنبهی رشد و نمو و تروپیسم ها در گیاهان و  هاکنندهی تنفسی و اثرات تنظیم هاواکنشمحیطی، سازوکار 

 شوند.

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

پتانسیل آب، تعریف و اجزای آن )پتانسیل اسمزی، ، اهمیت آب و  نقش های آن در گیاه، آب و خواص فیزیکی و شیمیاییآب:  -1

 پتانسیل فشار، پتانسیل ثقل، پتانسیل  ماتریک( 

و تاثیر آن در  خاکانواع مختلف  آب  اع بافت و ساختار خاک، پتانسیلاهمیت و فاز های آن، بافت خاک، انو انواع آن، :خاک -2

   جذب آب و امالح و رشد و نمو گیاه

نحوه ان، نقش عناصر در گیاه، تقسیم بندی عناصر و تعریف عناصر ضروری ) میکرو الما نها و ماکرو المانها(تغذیه و جذب:   -3

آنها، اهمیت تعادل عناصر در گیاهان، اشکال  ی برطرف کردن کمبودهاروشناصر و عالئم کمبود عان، مطالعه مقدار عناصر در گیاه

مختلف عناصر پس از جذب، پدیده انباشتگی، معرفی گیاهان انباشته گر، تقسیم بندی گیاهان )شورگریز، شورپسند، کلسیم دوست و 

  (برهم کنش عناصر یگربرهم کنش عناصر )پدیده های همیاری، ناسازگاری و حالت های دکلسیم گریز(، 

ی تثبیت کننده ازت به هامیکروارگانیسمی مختلف تثبیت ازت قابل جذب در محیط، هاروش، زیستمحیطتثبیت ازت در  -4

؛ میکوریزا )اهمیت هامیکروارگانیسمصورت آزاد و همزیست، همزیستی و سازوکار تثبیت ازت مولکولی در گیاهان به کمک 

 ی آنها(هاویژگیاع آنها: اندومیکوریزها، اکتومیکوریزها، اکتندومیکوریزها و ی میکوریز و انوهاقارچ

مسیرهای جابجایی و انتقال مواد در گیاهان، جذب عناصرغذایی از راه ریشه، سازوکارهای جذب عناصر و آب، مسیرهای  -5

یاخته  pHتقال فعال و غیر فعال، نحوه تنظیم ترابرای آب در عرض ریشه، تعادل دونان، رابطه نرنست، انتقال فعال، نحوه تشخیص ان

، تاثیر نوع کود ازتی بر رشد رویشی و C4و C3(، رابطه تنفس، فتوسنتز و احیای نیترات، احیای نیترات در گیاهان pH-stat)نظریه 

 زایشی

 یهاجنبهه و مقایسه آنها از ترکیب شیره خام و پروردشیره خام و شیره پرورده و سازوکارهای مسئول ترابری، انتقال)ترابری(  -6

 ، فشار اتمسفری(، نیروی هم چسبی، نیروی دگر چسبیسازوکارهای صعود شیره خام )تعرق، فشار ریشه ای، مویینگی، مختلف

  ی آبی و نقش آنها در گیاهانهاروزنهدر گیاهان مختلف،  هاروزنهتعرق و عوامل موثر بر آن، سازوکارهای باز وبسته شدن  -7 

 مبانی فیزیولوژی گیاهی عنوان درس به فارسی:

   نوع درس و واحد Principles of  Plant Physiology عنوان درس به انگلیسی:

 نظری پایه  گیاهشناسیمبانی  نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  زمایشگاه آ سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



 71/   شناسی سلولی و مولکولیکارشناسی زیست

 ربانمه ردسی 1000طرح بازنگری  

سازمان ، انواع آن ساختار و و ی فتوسنتزی، کلروپالستهارنگیزه،  نیروی رانش فتوسنتز: نور، ی نوری فتوسنتزهاواکنش: وسنتزفت -8

و  هاپروکاریوتمعماری دستگاه فتوسنتزی )فتوسنتز ، نور، انواع فتوسیستم و ساختار مولکولی آنها آوریجمعجذب و 

شیمی فتوسنتز و مسیر پنتوز کربن، ی هاواکنش، : فتوفسفریالسیونATPسنتز ، ن و پروتونسازوکار ترابری الکترو، (هایوکاریوت

  فسفات احیایی)چرخه کالوین(

 . CAMو   C3   ،C4 ی در گیاهانفتوسنتزی هامکانیسم، تفاوت ی فتوسنتزیهافرآوردهمتابولیسم  -9

ی هاتفاوتی تنفس)گلیکولیز و چرخه کربس( در گیاهان و مراحل بی هوازی و هواز، در گیاهانحقیقی تنفس نوری و تنفس  -10

 تنفس در گیاهان (Alternative)جایگزینی مسیرها، التسیچرخه گلی اک، آن با تنفس در جانوران

، سازوکار عمل و آنها ی رشد و نمو، اثرات فیزیولوژیکیهاکنندهتنظیمآن،  هورمون و تعریف، تعریف رشد و نمو  :رشد و نمو -11

ها، اسموناتج ها،)براسینولید دیگر یهاکنندهتنظیم ، آبسیزیک اسید، اتیلن، هاژیبرلین، هاسیتوکینین، هااکسینآنها،  سنتزبیو

 (اهآمینپلی ها،سالیسیلیک اسید، سیستمین

گی نور دوره گلدهی و، (رفوژنزوفتوم) زاییریختنور فیتوکروم و ( در گیاهان، هاناستیها )تنجش و (تروپیسم ها) هاگرایش -12 

 (فتوپریودیسم)

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: 

 آزمایشگاهیی کمک آموزشی و ایجاد ارتباط مستقیم مباحث نظری با عملیات هافیلمتدریس با استفاده از اسالیدها، و 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40  سال مهای کالسی در طول نیفعالیت

 درصد 60     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ی تخصصیهاوبگاههای کمک آموزشی، افزارنرمی و هافیلماسالیدها و 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

انتشارات  ریزدی،فااده صزآ ،آبادی زارع حسن مریم، ترجمه علی گنجعلی(، نویسنده ماریا دوکا، 1397) فیزیولوژی گیاهی -1

 .دانشگاه فردوسی مشهد

2- Raven, P.H., Evert, R.F, and Eichhorn, S.E. (2013) Biology of Plants. W.H. Freeman and Company. 

3- Taiz, L. and Zeiger, E. (2015) Plant Physiology. Sinauer Associates, Inc. Publisher/and new editions. 
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 الف( هدف کلی:

 و مباحث مهم فیزیولوژی گیاهی است. با اصول شناسیزیستهدف این درس، آشنایی دانشجویان دوره کارشناسی رشته  

 ب( اهداف ویژه: 

با مباحث فیزیولوژی جذب و انتقال آب، اصول تغذیه در گیاهان، سازوکار  توانندمیاین درس گذراندن دانشجویان پس از 

تحت تاثیر عوامل  هاواکنشی روشنایی و تاریکی فتوسنتز، چگونگی تغییر این هاواکنشی جذب عناصر، متابولیسم مواد، هاپدیده

 ی کاربردی آنها آشنا شوند.هاجنبهی تنفسی در گیاهان و  هاواکنشمحیطی، سازوکار 

 ها:   پ( مباحث یا سرفصل

 مقررات و نکات ایمنی و بهداشتی آزمایشگاه  -1

 ی گیاهیهاسلولی، جذب آب و مواد محلول بوسیله واکوئل رهیش یفشار اسمز گیریاندازه  -2

ی، بررسی چگونگی تاثیر دما در نفوذپذیری، بررسی اثرات یخ زدگی بر نفوذپذیری غشا اهیگ اختهی یغشایی( تراوا) یرینفوذپذ -3

 ی آلی مختلف بر نفوذپذیری غشاهاحاللو بررسی چگونگی تاثیر 

 خاکستر گیاهی.، روش خاکستر کردن ماده گیاهی و تشخیص عناصر معدنی در اهیدر خاکستر گ ازیپرن ییعناصر غذا صیتشخ -4

 سدیم و پتاسیم به روش فلیم فتومتری گیریاندازه  -5

 تعرق و عوامل موثر بر آن فرآیندبررسی   -6

 در گیاهان مختلف هاروزنهبسته شدن  سازوکارهای باز ودر سطح برگ و بررسی  هاروزنهتعیین درصد   -7

اثر  ،در فتوسنتز لیکلروف، نقش فتوسنتز بر یکیثر نور و تارا ،فتوسنتز درنور ی، بررسی تاثیر اهیگ یهارنگدانه یبررس -8

 در فتوسنتز کیدکربنیدریان

، برگ یعصاره استن هیته ،مختلفی هاحاللدر  تشانیحاللمیزان کلروپالست برگ بر اساس  یهاگمانیپو تفکیک استخراج  -9

 (نمودن یبا عمل صابون)همراه  هایدیاز کاروتنوئ لیکلروف یجداساز

 برگ و تهیه مخلوط واکنشی جدا شده از برگ ، جدا کردن کلروپالست از هاپالستاکنش هیل در کلروو -10

مختلف در شدت  یحرارت یمارهایاثر تو  ایذخیره شهیمشاهده تنفس در ر ،اثر حرارت بر تنفسبررسی با تنفس،  ییآشنا -11

 نخود دهیتازه روئ یهادانهتنفس 

فنل یپلی )میآنز یهافعالیتمشاهده و میآنز یحاو ینیزم بیعصاره س هیته (،دازهایاکس) ینفست میچند آنز تیفعال یبررس -12

 (کاتاالز ،دازیپراکس ،دازیاکس

 میآنز تیدر فعال pHاثر و  میاثر تراکم آنز، میاستخراج آنز ،چسب نشاسته هیته ، گندم یهادانه یالزیآم تیمطالعه فعال -13

 

 آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی گیاهی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Principles of Plant Physiology Laboratory عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  مبانی فیزیولویی گیاهی نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری خصصی اختیاری ت

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
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 گیری متناسب با محتوا و هدف: ت( راهبردهای تدریس و یاد

 آزمایشگاهیی کمک آموزشی و ایجاد ارتباط مستقیم مباحث نظری با عملیات هافیلمتدریس با استفاده از اسالیدها، و 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 60     سالآزمون پایان نیم

 تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: ج( ملزومات، 

 ی تخصصیهاوبگاههای کمک آموزشی، افزارنرمی و هافیلماسالیدها و 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 . انتشارات دانشگاه گلستانگیاهشناسیدر آزمایشگاه (. 1389اقدسی، م. ) -1

2- Taiz, L. and Zeiger, E. (2015). Plant Physiology. Sinauer Associates, Inc. Publisher/and new editions. 

3- Moore, V. (2008). Biology Laboratory Manual. 8th ed. Mc Graw–Hill Higher Education. 

https://www.gisoom.com/book/1726936/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/
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 : الف( هدف کلی

های ی مختلف علوم زیستی با مبانی میکروبیولوژی و ارتباط آن با سایر گرایشهارشتهآشنایی دانشجویان دوره کارشناسی 

 زیستمحیط ، سایر موجودات زنده ونهااها در زندگی انسشناسی و همچنین درک تنوع زیستی، اهمیت نقش میکروارگانیسمزیست

 هدف کلی این درس است.

 ه: ب( اهداف ویژ

ی میکروبی، هاسلول، ساختار و فراساختار هامیکروارگانیسمی مطالعه هاروشدانشجویان با تاریخچه علم میکروبیولوژی، ابزار و 

با انسان،  هامیکروبها ارگانیسم ها، برهمکنشو کشت میکرو هیتغدهای پروکاریوتی و یوکاریوتی، تنوع میکروارگانیسم

 رهای دفاعی و ایمنی میزبان آشنا شوند. ی همه گیر و سازوکاهابیماری

 ها: مباحث یا سرفصل پ( 

ی حیات میکروبی آنها، تکامل و گستره زیستمحیطها و ای بر میکروبیولوژی: علم میکروبیولوژی، میکروارگانیسممقدمه -1

ها بر انسان میکروارگانیسم شناسی(، اثری زمینهانای اولیه، شروع تکامل زیستی و حیات میکروبی در خالل دورهاسلول)

در تولید غذا و  هاسمیکروارگانیم، زیستمحیطها با کشاورزی و ها به عنوان عامل بیماری، رابطه میکروارگانیسم)میکروارگانیسم

ی هابیماریالساعه، کخ، لون هوک و کوهن، پاستور و شکست تئوری خلقهای تاریخی میکروبیولوژی: هوک، وانانرژی(، ریشه

، میکروبیولوژی هامیکروارگانیسم بندیطبقهعفونی و کشت خالص در میکروبیولوژی، پیدایش تنوع در علوم میکروبی )دانش 

، ریزجلبکشناسیایمنی، شناسیقارچ، شناسیانگل، شناسیویروسمحیطی، میکروبیولوژی صنعتی صنعتی و میکروبیولوژی غذایی، 

میکروبیولوژی کاربردی، میکروبیولوژی مولکولی، بیوتکنولوژی میکروبی،...(، اجزای شناسی،...(، عصر نوین میکروبیولوژی )

ی هاسلولدر  DNAی پروکاریوت و یوکاریوت(، آرایش هاسلولمیکروبی:  عناصر ساختار میکروبی )مقایسۀ سلول ساختار 

خت تکاملی حیات میکروبی )تعیین روابط ی میکروبی(، درهاپروتئینمیکروبی )هسته در برابر نوکلئوئید، ویژگی ژن، ژنوم و 

 تکاملی، سه قلمرو حیات(، آنالیزهای فیلوژنتیکی جوامع میکروبی طبیعی

ی سلولی و اهمیت کوچک )مورفولوژی سلول، اندازه هاباکتریی سلول ها: شکل و اندازهدر پروکاریوتسلول و نقش ساختار  -2

ها ، ساختارهای سطحی میکروبی )کپسول، الیه لعابی، گالیکوکالیکس و اکتریبودن(، غشای سیتوپالسمی و عملکردهای آن در ب

ای سلول نظیر پلی فسفات، چربی، گلیکوژن، گوگرد، های اندوختهای سلول )تودههای اندوختهالیه سطحی(، دیگر ساختارها و توده

خه های آن، هاپلوییدی و دیپلوییدی ژنی و و تنوع نس هاباکتریهای گازی(، ساختار کروموسوم در مگنتوزوم،...، وزیکول

 هاباکتری، ساختار ماشین سنتز پروتئین و تجزیۀ پروتئین در هاباکتریومی در زکروموسومی، ساختارهای برون کرومو

، هاهزیستگادر  هامنفیو گرم  هامثبتهای گرم مثبت و گرم منفی:  تنوع و انتشار در گرم در باکتریسلول و عملکرد ساختار  -3

، ساختارهای سطحی میکروبی هامثبتدر گرم  G+C)پپتیدوگلیکان، تایکوئیک اسید(، اهمیت درصد  هامثبتی سلولی گرم دیواره

 مبانی میکروبیولوژی :عنوان درس به فارسی

:یعنوان درس به انگلیس  Principles of  Microbiology نوع درس و واحد 

نیاز:دروس پیش  نظری  ایه پ سوم به بعد نیمسالاز  

نیاز:همدروس   عملی  تخصصی اجباری  - 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
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)پپتیدوگلیکان، غشای خارجی، لیپوپلی ساکارید دیواره ای(، اشکال  هامنفیی سلولی گرم (، دیوارهS)کپسول، الیه مخاطی و الیه 

 ی بدون دیوارههاباکتریی برخی هاویژگیی گرم مثبت، هاباکتری، اسپورزایی و ساختار آندوسپور در هافیمنمقاوم در میان گرم 

ها، تنوع و عملکردهای آن آرکی هاآرکیی ریبوزومی و غشای سیتوپالسمی در هاویژگی:  هاآرکیدر سلول و عملکرد ساختار  -4

 هاآرکی(، دیگر ساختارهای ویژة Sیواره ای در آنها )کپسول، الیه مخاطی و الیه و انواع ساختارهای د هاآرکیی سلولی در دیواره

ی گرم منفی و گرم مثبت و شاخه های هاباکتریی مهم هاگروهو  هاباکتری بندیطبقه: اصول هاباکتری بندیطبقهی هاسیستم -5

ها، اکتینوباکتریا و رغوانی گوگردی و غیرگوگردی و سیانوباکتریی اهاباکتریی فتوسنتزی، هاباکتریآنها پروتئوباکتریا و ...، انواع 

 ها(    های مهم باکتریدیگر شاخه

ی دیگر و هامیکروارگانیسمکالن آنها، روابط آنها با  بندیطبقهی یوکاریوت: انواع پروتوزوئرها و هامیکروارگانیسمتنوع زیستی  -6

و  هامیکروارگانیسمکالن آنها، ارتباط آنها با دیگر  بندیطبقههای حقیقی و قارچ، انواع زیستمحیطاهمیت آنها برای انسان و 

 های یوکاریوتی(های مخاطی، ریزجلبک، موجودات شبه قارچ، استرامینیپیال، کپکزیستمحیطاهمیت آنها برای انسان و 

ی کلی همانندسازی هاویژگیها، تعداد ویروس ها، ماهیت ویریون، میزبان ویروسی، تعیینی عمومی ویروسهاویژگیها: ویروس -7

 هاویروس، اتصال و نفوذ ویروس، تولید نوکلئیک اسید و پروتئین ویروسی، ویروئیدها، پریون

، باکتریوفاژهای معتدل، لیزوژنی، T4و باکتریایوفاژها، باکتریوفاژهای مهاجم و  هاآرکیهای ها: مرور کلی بر ویروسباکتریوفاژ -8

 ها های ناقص، ویروئیدها، پریونها، ویروسهای جانوری، رتروویروس، مرور کلی بر ویروسP1دا و فاژ المب

های افراطی و توانایی رشد و تولید مثل های متعارف و محیط در زیستگاه هامیکروارگانیسمتنوع زیستگاه های میکروبی: زندگی  -9

اشباع از نمک، دماهای بسیار  باال  و جوش آب و دماهای پایین و زیر صفر درجه ی اسیدی، قلیایی، هازیستگاهدر  هامیکروارگانیسم

ی خشکی و دریایی، هازیستگاهی زمینی و فرازمینی، هامحیطدر مجموعه  هامیکروارگانیسمی انواع هازیستگاهسانتیگراد، گستردگی 

 در دیگر موجودات زنده هامیکروارگانیسمزیستگاه 

رشد(،  فاکتورهایها و ها، ریز مغذی)منابع کربن، نیتروژن، درشت مغذی تغذیه و شیمی سلولروبی:  تغدیه و کشت میک -10

ی کشت هاروشهای کشت جامد و مایع، )محیط کشت آزمایشگاهیی کشت معین و پیچیده(، هامحیط) های کشتمحیط

ی، دهان یحفره، پوست یطبیع بیوتایمیکرو) انسان ومیکروب  یهابر میانکنش یمرور: با انسان ییکروبم یهامیانکنشآسپتیک(،  

، چسبیدن ،پاتوژن به بدن میزبان ورود، ویروالنس یارزیابی )و پاتوژنز میکروب ویروالنس( نقاط بدن ی، و دیگردستگاه گوارش

 یفاکتورها) عفونتدخیل در ایجاد  یمیزبان یفاکتورها، هااندوتوکسین، هااگزوتوکسین، تهاجم، شدن و ایجاد عفونت کلونیزه

    (در برابر عفونت یذات مقاومت، عفونت یمیزبان برا یامخاطره

پیشگیری از ، التهاب، هابادیآنتی، ایمنی اکتسابی، ایمنی ذاتی، ی سیستم ایمنیهااندامو  هاسلولو دفاع میزبان:  شناسیایمنی  -11

آلرژی، ازدیاد ) ی ایمنیهابیماری(، سازیراهکارهای جدید ایمن، یسازایمنی مصنوعی و ایمن، ایمنی طبیعی) ی عفونیهابیماری

 (حساسیت و خودایمنی

، ی میزبانیجامعه، ی عفونیهابیماریانتقال ، هامخازن بیماری و اپیدمی، علم اپیدمیولوژی، اصول اپیدمیولوژیاپیدمیولوژی:   -12

معیارهای سالمت عمومی ، اپیدمیولوژی و سالمت عمومی، اکز درمانیهای ناشی از مرعفونت، ایدز پاندمی، های عصر حاضراپیدمی

 میکروبی های جنگ بیولوژیک و سالح، ی عفونی نوظهور و بازظهورهابیماری، مالحظات بهداشت جهانی، هابیماری جهت کنترل

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: 

های مختلف در درس آزمایشگاه مبانی های آموزشی، انجام آزمایشاستفاده از فیلم تدریس بر اساس منابع و کتب معتبر،

 .میکروبیولوژی که همزمان با این درس ارائه خواهد شد



 76/   شناسی سلولی و مولکولیکارشناسی زیست

 ربانمه ردسی 1000طرح بازنگری  

 

 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 60     سالآزمون پایان نیم

 و امکانات مورد نیاز برای ارائه: ج( ملزومات، تجهیزات 

 های آموزشی های پخش فیلمافزارنرمکالس مجهز به وایت برد، پروژکتور و رایانه دارای 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 

ینی. . ترجمه غالمرضا زر2012ها، ویرایش سیزدهم شناسی میکروارگانیسم. زیست1392. مادیگان م، مارتینکو ج، استال د، کالرک د. 1

 شناسیزیستانتشارات خانه 

2. Chess, B. (2021). Talaro's Foundations in Microbiology. 11th ed. McGraw–Hill Education. 

3. Madigan, T. M., Bender, K. S., Buckley, D. H., Sattley, W. M., Stahl, D. A. (2020). Brock Biology of 

Microorganisms.16th ed. Pearson Education. 

4. Willey, J., Sandman, K., Wood, D. (2020). Prescott's Microbiology. 11th ed. McGraw–Hill Education. 
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  :اهداف کلی درسالف( 
ی کشت چگونگی تهیه محیطهای کشت هاروشبا انواع  ی علوم زیستیهارشتههدف این درس آشنائی دانشجویان دوره کارشناسی 

و کسب تجربه درباره برخی  هاباکتری ، آشنایی با عملکرد متابولیک و فیزیولوژیکآمیزیرنگ ،سازیخالص ،میکروبی جداسازی

  .است هاباکتریی زیستی در هاهپدید

 : اهداف رفتاری درسب( 

در یک آزمایشگاه میکروبیولوژی را  هاباکتریبرای دستورزی با  حداقل مهارت های الزمدانشجویان پس از گذراندن این درس 

 . شوندیمسروکار دارد، آماده  هامیکروارگانیسمی علمی که به نحوی با هافعالیتو برای سایر  کنندمیپیدا 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

آشنایی با مقررات و ایمنی کار در آزمایشگاه میکروبیولوژی معرفی سطوح ایمنی و تجهیزات در آزمایشگاه میکروبیولوژی:  -1

 ی استریلیزاسیون و سطوح ایمنی زیستیهاروشانواع و نمایش  توضیح هادستگاهوسایل و 

ی کشت و نحوه تهیه آنها ساختن چند محیط کشت جامد نیمه جامد هامحیطنایی با انواع آشو ساخت محیط کشت:  سازیآماده -2

 آنهاو استریل کردن  عو مای

آشنایی با یع و ی کشت جامد نیمه جامد و ماهامحیطی کشت انجام کشت در هاروشآشنایی با انواع ی معمول کشت: هاروش -3

  آنهارنگیزه در  و بررسی تولید هامیکروارگانیسممشخصات کلنی 

 بیواندیکاتور( هاباکتریهای میکروبی و اثر حرارت بر آشنایی با عملکرد انواع زیست نشانگرو استریلیزاسیون:  هاباکتریگرماپایی -4

  (واتوکال و اندیکاتور شیمیایی

آشنایی با تهیه )انده یونجه خیسدر حرکت  میکروسکپیو مطالعه ی زنده هامیکروب: مشاهدة زنده یهامیکروارگانیسممشاهده -5

 ی زیستی در نمونۀ زنده( هاپدیدهو برخی  هاباکتریحرکت پروتوزوئرها و  ایمقایسه، قطرة معلق، مشاهدة گسترش میکروبی

 یآمیزرنگو افتراقی با ساده و منفی  آمیزیرنگآشنایی با رنگ ها و سازوکار عملکرد آنها انجام : هاباکتری آمیزیرنگانواع  -6

  در چند باکتری گرم مثبت و گرم منفی گرم از چند میکروارگانیسم تعیین واکنش گرم

 آمیزیرنگآندوسپور و  آمیزیرنگاختصاصی برخی از ساختارهای سلول میکروبی؛  آمیزیرنگاختصاصی:  آمیزیرنگ -7

 کپسول با دو روش نگروزین ویوله 

      انجام روش ،هامیکروارگانیسمی شمارش هاروشبا از خاک، آشنایی  تهیۀ سریال رقت زی: ی خاکهاباکتریآزمایش  -8

Plate pour  و Plate spread  در محیط مصنوعی مانند سینرژیسم و آنتاگونیسم هاباکتری، مشاهدة روابط 

به  هابیوتیکآنتیاثر  العۀ، مط(هامیکروارگانیسمبررسی اثر عوامل شیمیایی بر روی رشد بیوگرام: بررسی اثر ضدمیکروبی و آنتی -9

  بائر کربی روش

 آزمایشگاه مبانی میکروبیولوژی  :عنوان درس به فارسی

:یعنوان درس به انگلیس  Principles of Microbiology Laboratory نوع درس و واحد 

 نظری  پایه  - :نیازدروس پیش

 عملی   تخصصی اجباری  مبانی میکروبیولوژی نیاز:دروس هم

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 ........موارد دیگر: ...... کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
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ی هاباکتریآمیالز به روش کشت  لیپاز، پروتئاز، هیدروالزی، یهاآنزیم عملکرد بررسی :هاباکتریآنزیمی صفات بررسی  -10

 زالی اکسیداز و کاتاهاآزمونآلفا، بتا و گاما، بررسی بررسی انواع همولیز  مثبت و منفی در محیط کشت در پلیت؛ 

ی آب به هاباکتری(، شمارش MPNترین تعداد )آزمون بهداشتی آب: آزمایش آلودگی میکروبی آب به روش تعیین محتمل -11

 ی افتراقی و اختصاصیهامحیطبه روش کشت در  اشریشیاکلیی کلیفرم و هامیکروارگانیسمشناسایی (،  MFروش فیلتر غشایی )

)تخمیر گلوکز،  ی قندیهامحیطی اکسیداسیون و تخمیر کشت درهاآزمون :هاتریباکتخمیری و متابولیک صفات بررسی  -12

بیوشیمیایی متابولیسم قند تجزیۀ سیترات، تولید اسیدهای آلی، تولید استیل متیل  یهاآزمون(، KIA, TSIمحیط کشت های دوقندی )

 (IMViCکربینول، تولید ایندول از تریپتوفان )

 شنهادی(: ث( راهبردهای ارزشیابی )پی

 درصد 50  سال در آزمایشگاه و تهیۀ گزارش در طول نیم فعالیت

 درصد 50                  سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

ات معمول آزمایشگاه ، تجهیزات الزم برای تأمین ایمنی محیط آموزشی، تجهیز1دسترسی به آزمایشگاه میکروبیولوژی کالس 

 ی میکروبیهاسویهی کشت و هامحیطمیکروبیولوژی، لوازم، مواد و 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 . انتشارات دانشگاه الزهرامهارت های آزمایشگاه میکروب شناسی( 1398محمدی، ع. و میر شفیعی، ح.  ) -1

2. Brown, A.E. (2012). Benson's Microbiological Applications Laboratory manual, 12th ed. Mc Graw- Hill 

Company.  

3. Leboffe, M.J. and Pierce, B.E. (2011). A Photographic Atlas for the Microbiology Laboratory, 4th ed. Morton 

publishing company 
4. Wistreich, G.A. (2002). Microbiology Laboratory Fundamentals and Applications. 2nd ed. Benjamin 

Cummings Company. 
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 الف( هدف کلی: 

هدف  هاباکتریویژه به  هامیکروارگانیسمی علوم زیستی با مبانی رشد و عملکرد هارشتهآشنایی دانشجویان دوره کارشناسی تمامی 

 کلی این درس است. 

 ب( اهداف ویژه: 

ها وجود دارد اعم از مسیرهای ها فقط در عالم پروکاریوتی که برخی از آنمتابولیسمترین مسیرهای تنوعدانشجویان با م

با دیگر موجودات زنده ی و روابط زیستی آنها کروبیارتباطات و حرکت م کاتابولیسمی و آنابولیسمی و همچنین برخی سازوکارهای

 به ویژه سازوکارهای سودمند برای انسان آشنا شوند. 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل 

ی شکل سلول، سنتز پپتیدوگلیکان و تقسیم سلولی، رشد کنندهرشد میکروبی:  رشد سلولی و تقسیم دوتایی، عوامل تعیین -1

گیری رشد میکروبی، د میکروبی، کشت پیوسته: کموستات، اندازهی رشجمعیت، مفهوم رشد نمایی، ریاضیات رشد نمایی، چرخه

-سنجی، اثرات دما بر رشد میکروبی، حیات میکروبی در محیطی کدورتهاروشی زنده، هاسلولشمارش میکروسکپی، شمارش 

 هاروارگانیسمهای سرد، زندگی میکروبی در دماهای باال، اثر شرایط اسیدی و بازی، اثرات فشار اسمزی، اکسیژن بر میک

استریلیزاسیون ، استریلیزاسیون توسط تابش، استریلیزاسیون توسط حرارتی )فیزیک یکنترل ضد میکروبکنترل رشد میکروبی:  -2

ضد میکروبی مورد استفاده  عوامل، عوامل ضد میکروبی شیمیایی برای مصارف خارجی، میکروبی شیمیایی ضد کنترل(، توسط فیلتر

مقاومت در برابر داروی ضد ، قارچ اروهای ضدی، دداروهای ضدویروس(، هابیوتیکآنتیسنتزی و ت دارویی ترکیباانسان )برای 

 جستجو برای داروهای ضد میکروبی جدید   ، میکروبی

 ةنرژی و ذخیرترکیبات پرا، های الکتروندهذیرنها و پدهنده، هاکاتالیز و آنزیم، بیوانرژتیک:  هامیکروارگانیسمتنوع متابولیسم در  -3

های انتقال )انتقال ، مکانیسمهاباکتریها بر اساس منبع کربن و انرژی، جذب و انتقال مواد در میکروارگانیسم بندیتقسیم، انرژی

 (ABCهای فسفوترانسفراز و های ساده، سیستمدهنده

ی اسید یر پنتوز فسفات، مسیر انتنردودروف، چرخه، مسگلیکولیز، اصول کاتابولیسم:  هامیکروارگانیسماصول اولیه در متابولیسم  -2

آنابولیسم، بیوسنتز قندها اصول ، تنوع کاتابولیک، نوی پروتیروی محرکه، نلین الکترونقتنفس و ناسیتریک، چرخه گلی اکساالت، 

 های بیوسنتزییت آنزیمساکاریدها، بیوسنتز آمینواسیدها و نوکلئوتیدها، بیوسنتز اسیدهای چرب و لیپیدها، تنظیم فعالو پلی

ی غشاءها، هاها و باکتریوکلروفیلکلروفیل )تنوع هاها و باکتریوکلروفیلکلروفیل، فتوسنتزها: فتوتروفی در میکروارگانیسم -3

 زافتوسنتز غیراکسیژن، هاکاروتنوئیدها و فیکوبیلینها(، های گیرنده، کلروزومفتوسنتزی و کلروپالست، مراکز واکنش و رنگیزه

 ها(و ریزجلبک تیپروکلروف ها،)فتوسنتز در سیانوباکتری زافتوسنتز اکسیژنها(، های ارغوانی، سبز و هلیوباکتری)فتوسنتز در باکتری

 مبانی فیزیولوژی میکروبی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Principles of  Microbial Physiology عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  مبانی میکروبیولوژی نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 ساعت: تعداد

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
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)تامین انرژی در  اکسیداسیون هیدروژن، کمولیتوتروفیو تامین انرژی در انرژتیک  :هاسمیکروارگانیدر م کمولیتوتروفی -4

)تامین انرژی از  اکسیداسیون ترکیبات گوگردی احیاشده(، هیدروژن هایکنندهاکسیدو اتوتروفی در  ناکسیداسیون هیدروژ

اکسیداسیون آهن و اکسیداسیون )تامین انرژی از  اکسیداسیون آهن(، SOXگوگرد، بیوشیمی اکسیداسیون گوگرد و اکسیداسیون 

، متابولیسم کربن و نیتریفیکاسیون)تامین انرژی و آنزیم شناسی  یا شوره گذاری نیتریفیکاسیونآهن تحت شرایط بدون اکسیژن(، 

های ، آناموکسوزوم، اتوتروفی و اکولوژی در میکروارگانیسمآناموکس)واکنش  آناموکسزا(، های نیتراتاکولوژی میکروارگانیسم

 (آناموکس

توکیومتری چرخه کلوین(، چرخه معکوس اسید زوم، اسمسیرهای اصلی بیوسنتز )آنابولیسم( میکروبی: چرخه کلوین )کربوکسی -5

های سلولی، بیوسنتز توده سیتریک، چرخه هیدروکسی پروپیونات، بیوسنتز پپتیدوگلیکان، غشای خارجی، دیگر اجزای دیواره

ون ای پلی فسفات، چربی، گلیکوژن، و دیگر ساختارهای درسلول و تشکیل اجسام مقاوم سلولی: تولید اجسام ذخیره ایذخیره

 سلولی 

تثبیت نیتروژن: نیتروژناز، نیتروژنازهای فرعی، جریان الکترون در تثبیت نیتروژن، ژنتیک تثبیت نیتروژن، تنظیم سنتز نیتروژناز،  -6

 هاباکتریی ساختاری سیستم نیتروژناز در هاویژگی، هاباکتریتنظیم فعالیت نیتروژنازی در 

اکسایش و کاهش )ترکیبات پرانرژی و فسفریالسیون در سطح سوبسترا، تعادل حظات تأمین انرژی و مالی میکروبی: تخمیرها -7

)تخمیر قندها و آمینو  تخمیر کلستریدیومی، مخلوط یتخمیر اسید ،تخمیر الکتیککاهش، هیدروژن و تولید استات(، -اکسایش

، سوبسترا یرهای فاقد فسفریالسیون در سطحخم، تتخمیر پروپیونیک اسید های کلستریدیوم، واکنش استیکلند(،اسیدها توسط گونه

 سینتروفی

 ایتجزیه)بیوشیمی احیای  احیای نیترات و دنیتریفیکاسیونهوازی، تنفس بیکلی  اصول ها:هوازی در میکروارگانیسمبی تنفس -8

سولفات، بیوشیمی  ایتجزیه )احیا جذبی وگوگرد و  احیای سولفاتهای دنیتریفیکاتور(، ی دیگر میکروارگانیسمهاویژگینیترات و 

)مسیرهای واکنش و کسب انرژی  استوژنزو انرژیتیک احیا سولفات، عدم تناسب در گوگرد، اکسیداسیون فسفیت، احیای گوگرد(، 

یای احدر متانوژنز، متانوژنز از ترکیبات متیل و استات، اتوتروفی و کسب انرژی در متانوژنز(،  C1های )حامل متانوژنزدر استوژنز(، 

های دیگر پذیرندههای احیا کننده پروتون(، های الکترون، نرخ رشد و تکامل در میکروارگانیسمها به عنوان گیرنده، پروتونپروتون

اکسیداسیون بدون اکسیژن هیدروکربن مرتبط با تنفس  (،هاژن)احیای آهن فریک، احیای منگنز، احیای ترکیبات هالو الکترون

 های آلیفاتیک و آروماتیک(متان، هیدروکربنبدون اکسیژن  اکسیداسیونهوازی )بی

ها، متیلوتروفی و متانوتروفی )بیوشیمی اکسیداسیون متان، اکسیداسیون هوازی هیدروکربنهای کموارگانوتروفی هوازی: فرآیند -9

فسفات(، مسیرهای مصرف دی به درون مواد سلولی و مسیر ریبولوز منو  C1و بیوانرژیتیک متانوتروفی هوازی، جذب  هاواکنش

ساکاریدها )سلولز، نشاسته، گلیکوژن، پکتین،...(، مسیرهای مصرف ساکاریدها )الکتوز، گاالکتوز، مالتوز،...(، مسیرهای مصرف پلی

 و آمینهها، مسیر تجزیه فسفولیپید و چربی، مسیرهای اکسیداسیون اسیدهای چرب، مسیرهای تجزیه اسیدهای اسیدهای آلی و الکل

 اسیدهای نوکلئیک 

ها و نقش آنها مکانیسم رفتار گروهی و حد نصاب احساس در میکروارگانیسم ی:کروبیحرکت ممکانیسم ارتباطات میکروبی و  -10

مکانیسم  خوردن، سر ها وتاژهها با استفاده از های میکروبی، مکانیسم حرکت در میکروارگانیسمدر بیماریزایی و سایر فعالیت

های محیطی نظیر شوک حرارتی، های پاسخ به محرک، مکانیسم...(آئروتاکسی، فتوتاکسی، کموتاکسی، نظیر میکروبی هایگرایش

 تغییرات فشار اسمزی، شوک اکسیداتیو،...
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 های میکروبیعنوان زیستگاه گیاهان به، هاگلسنگ، هاهای بین میکروارگانیسمهمزیستیها: میکروارگانیسم همزیستی -11

ها گاه باکتریعنوان سکونت حشرات به(، مایکوریزها، اگروباکتریوم و بیماری گال تاجی، ی بقوالتریشه ستی گرهکهمزی)

، هاوایی کوتاهاسکوئید دممیکروبی ) هایزیستگاه عنوان به آبزی مهرگانبی(، هاموریانهحشرات،  توارث قابل هایهمزیست)

 های میکروبیعنوان زیستگاهپستانداران بهساز(، ی تپهآنهامرج، زالوها، و تراوشات گازی ی مجاری گرمابیحاشیه دریایی مهرگانبی

 (میکروبیوم انسان، شکمبه و جانوران نشخوارکننده، ی پستاندارانمعده)

های مروری بر میکروبیولوژی کاربردی: میکروبیولوژی صنعتی )تولید میکروبی محصوالت صنعتی و میکروارگانیسم -12

پاالیی میکروبی(، میکروبیولوژی ی زیستی و زیستتجزیه، پسابآب و  خاک، میکروبیولوژییدکننده(، میکروبیولوژی محیطی )تول

 فناوری میکروبی ها(، زیستمواد غذایی تخمیرشده و قارچ، نگهداری مواد غذایی، رشد میکروبی و فساد مواد غذاییمواد غذایی )

 تناسب با محتوا و هدف: ت( راهبردهای تدریس و یادگیری م
 های آموزشی تدریس بر اساس منابع و کتب معتبر و استفاده از فیلم

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 60     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 
 های آموزشی های پخش فیلمافزارنرمبه وایت برد، پروژکتور و رایانه دارای  کالس مجهز

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
. ترجمه غالمرضا زرینی. 2012ها، ویرایش سیزدهم شناسی میکروارگانیسم. زیست1392مادیگان م، مارتینکو ج، استال د، کالرک د.  -1

 شناسیزیستانتشارات خانه 

2. Chess, B. (2021). Talaro's Foundations in Microbiology. 11th ed. McGraw-Hill Education. 
 

3. Madigan, T. M., Bender, K. S., Buckley, D. H., Sattley, W. M., Stahl, D. A. (2020). Brock Biology of 

Microorganisms. 16th ed. Pearson Education. 

4. Willey, J., Sandman, K., Wood, D. (2020). Prescott's Microbiology. 11th ed. McGraw-Hill Education. 
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 الف( هدف کلی: 

اسی غشاء شنشناسی سلولی و مولکولی با مباحث مختلف زیستهدف از ارائه این درس آشنایی دانشجویان کارشناسی زیست

 پالسمایی و ساختار و عملکردهای آن است. 

 ب( اهداف ویژه:

دانشجویان پس از فراگیری این درس توانایی بیان، تحلیل و استدالل مفاهیم و مباحث مربوط به غشاءهای زیستی به ویژه غشاء 

ولی و مولکولی مرتبط با آنها در پالسمایی از منظر ساختار، خصوصیات فیزیکوشیمیایی، اهمیت و عملکردها و سازوکارهای سل

 ی یوکاریوت و پروکاریوت را خواهند داشت.هاسلول

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

های لیپیدی سنتزی و طبیعی )سازماندهی ساختاری، خصوصیات فیزیکوشیمیایی و عوامل موثر بر آن، کاربردها و اهمیت دوالیه -1

زیستی )تاریخچه، مفاهیم، ساختار کلی، عملکردها، ابزارهای مورد استفاده در بررسی های لیپیدی سنتزی و طبیعی(، غشاءهای دوالیه

 و مطالعات ساختار و عملکردهای غشاءهای زیستی(

لیپیدهای غشایی: انواع، ساختار، خصوصیات فیزیکوشیمیایی، توزیع غشایی، عملکردها، جایگاه سنتز، تحرک لیپیدهای غشایی و  -2

 عوامل موثر بر آن

ی غشایی بر اساس عملکرد و موقعیت قرارگیری آنها در غشاء، نحوه قرارگیری و ارتباط هاپروتئینی غشایی: انواع هاپروتئین -3

ی هاپروتئینی بررسی حرکت و محدود شدن تحرکت هاروشی غشایی هاپروتئینبا لیپیدهای غشایی، جایگاه سنتز  هاپروتئین

 ی غشاییهاپروتئینواع مختلف ی جداسازی و مطالعه انهاروشغشایی، 

 ی شناسایی هاروشو گلیکولیپیدها، ساختار، اهمیت و عملکردها،  هاپروتئینهای غشایی: گلیکوکربوهیدرات -4

غیر فعال )انتشار ساده و انتشار تسهیل شده( و فعال )اولیه و  انتقال یهاروشنقل و انتقال مواد از عرض غشاءهای زیستی: انواع  -5

 ی دخیل در نقل و انتقال مواد و سازوکارهای انتقالیهاپروتئینه(، انواع ثانوی

های های یونی در ایجاد پتانسیلها، اختصاصیت(، نقش کانالی کانالی غشاء )انواع، ساختار، عملکردها و سازوکار آنهاپروتئین -6

 ارثیی توهابیماریهای یونی و ایجاد های عصبی، نقص در کانالغشایی و تکانه

ها و پورترها(: ساختار، عملکردها و سازوکارهای مولکولی آنها، مثالپورترها، سیمپورترها، آنتیی ناقل غشایی )یونیهاپروتئین -7

 ی توارثیهابیماریها و ایجاد ی مختلف، نقص در ناقلهابافتها در بررسی نقش انواع ناقل

ی مختلف به ویژه بافت اپیتلیالی، عصبی و هابافتزی، عملکردها و اهمیت آنها در ساها: انواع، ساختار، سازوکارهای  فعالپمپ -8

 عضالنی

 ی سلولیغشاءهاساختار و عملکرد  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Cell Membranes Structure and Function عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  بیوشیمی ساختار نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 عداد ساعت:ت

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
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ها با غشاءهای یوکاریوتی، ساختارها و اجزای مرتبط با ها: ساختار، عملکردها، بررسی شباهتغشاءهای پالسمایی در پروکاریوت -9

سازوکار عملکرد غشاء در شیمیواسمز، چرخش تاژکی و انتقال  غشاء پالسمایی پروکاریوتی )تاژک و پیلی( و عملکردهای آنها،

 هدایت شده مواد به داخل یا خارج سلول

های اگزوسیتوز و اندوسیتوز )مفاهیم، انواع و اهمیت(، سازوکارهای سلولی و مولکولی اگزوسیتوز پیوسته و ناپیوسته و فرآیند -10

 هابافتنقش آنها در 

ی اندوسیتوزی )به واسطه گیرنده و وابسته به کالترین، کاوئوال، فلوتیلین، هاروشولی انواع سازوکارهای سلولی و مولک -11

 ها( و باکتری هاویروس، فروترانسفرین و عوامل پاتوژن )LDLپینوسیتوز و فاگوسیتوز(، سازوکارهای اندوسیتوز 

)گلبول قرمز( و ایجاد  دهی به سلوللاتصال غشاء پالسمایی به اسکلت قشری )کورتکس( سلول و اهمیت آن در شک -12

 .ساختارهای اختصاصی سلولی )میکروویلی(

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 سخنرانی، پرسش و پاسخ، ارائه پروژه و تحقیق 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 60     سالنیم آزمون پایان

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ویدئو پروژکتورکتب و مقاالت تخصصی، اینترنت، 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

1. Alberts B., et al., (2016). Molecular Biology of the Cell, 6th ed. (Latest edition). CRC Press.  

2. Cooper G. M., (2019). The Cell_ A Molecular Approach. 8th ed. (Latest edition). Oxford University Press. 

3. Iwasa J., and Marshal W.,  (2016). Karp’s Cell and Molecular Biology-Concepts and Experiments, 8th ed. 

(Latest edition). Wiley E-Text. 
4. Lodish H., et al., (2016). Molecular Cell Biology, 8th ed. (Latest edition). W. H. Freeman and Company. 
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 الف( هدف کلی: 

شناسی مباحث مختلف مربوط به زیست شناسی سلولی و مولکولی باهدف از ارائه این درس آشنایی دانشجویان کارشناسی زیست

 ها است. ها و ساختار، عملکرد و ارتباطات بین آناندامک

 ب( اهداف ویژه:

های سلولی از منظر ساختار، دانشجویان پس از فراگیری این درس توانایی بیان، تحلیل و استدالل مباحث و مفاهیم مربوط به اندامک

ی پروکاریوت و یوکاریوت و ارتباطات بین آنها را هاسلولو مولکولی مرتبط با آنها در اهمیت، عملکردها و سازوکارهای سلولی 

 خواهند داشت.

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

های درون ی پروکاریوت و یوکاریوت و نحوه تکامل اندامکهاسلول دهندهتشکیلمروری بر اجزاء خارج و داخل سلولی  -1

 آنهااسازی و مطالعه ی جدهاروشو  هایوکاریوتسلولی در 

های ها و تفاوتباکترها(، عملکردهای آنها، شباهتی پروکاریوتی )یوباکترها و آرکئیهاسلولمروری بر اجزاء و ساختارهای  -2

 هایوکاریوتآنها با اجزاء مشابه در 

ازوکارهای مرتبط(، آشنایی با ی شناسایی، اهمیت، عملکردها و سهاروشهای آندوپالسمی زبر و صاف )منشاء، ساختار، شبکه -3

ی سنتز شده در مسیر ترشحی به هاپروتئین، ضروریات و سازوکارهای الزم جهت تفکیک و انتقال هاپروتئینمسیر ترشحی سنتز 

 ی غشایی در غشاء شبکه آندوپالسمیهاپروتئینجایگاه اختصاصی خود در سلول، توپولوژی و نحوه قرارگیری 

، تاخوردگی صحیح سولفیددیترجمه در شبکه آندوپالسمی )گلیکوزیالسیون، تشکیل پیوندهای  تغییرات ضمن و پس از -4

 (هاپروتئینو کنترل کیفیت   هاپروتئین

های سلول و اثرات آنها بر سلول: کمپلکس پروتئازوم و ی بدتاخورده در سیتوزول و شبکه آندوپالسمی، پاسخهاپروتئینتجمع  -5

( و پاسخ ERAD(، تخریب مرتبط با شبکه آندوپالسمی )HSRی شوک حرارتی )هاپروتئینیتوزول، پاسخ در س هاپروتئینتخریب 

 (UPRپروتئین تانخورده )

 ی شناسایی، اهمیت، عملکردها و سازوکارهای مرتبطهاروشدستگاه گلژی: منشاء، ساختار،  -6

ی اندوزومی و لیزوزومی هاپروتئینهای مرتبط(، جایگاه سنتز ی شناسایی، عملکردها و سازوکارهاروشلیزوزوم )منشاء، ساختار،  -7

 ای لیزوزمیی ذخیرههابیماری، و سازوکارهای انتقال آنها به اندامک

های انتقالی درون سلولی، نقش و اهمیت آنها، سازوکارهای سلولی و مولکولی نقل و انتقاالت وزیکولی درون انواع وزیکول -8

 اختصاصیت نقل و انتقاالت وزیکولیسلولی و عوامل موثر در 

 های سلولی ساختار و عملکرد اندامک عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Cell Organelles Structure and Function عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  ی سلولیغشاءهاساختار و عملکرد  نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اری تخصصی اختی

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
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ی جانوری و گیاهی و هاسلولی شناسایی و عملکردها در هاروشاکسیزوم(: منشاء، ساختار، ها )پراکسیزوم، گلیمیکروبادی -9

ل به ی پراکسیزومی از سیتوزوهاپروتئینسازوکارهای مرتبط، بیوژنز و تقسیم پراکسیزومی و سازوکارهای آن، سازوکارهای انتقال 

 های مختلف آناین اندامک و قرارگیری آنها در بخش

ی هاپروتئینی شناسایی، عملکردها و سازوکارهای مرتبط(، سازوکارهای انتقال هاروشمیتوکندری )منشاء، ساختار،  -10

 های اختصاصی آن، ژنوم میتوکندریاییمیتوکندریایی از سیتوزول به به میتوکندری و قرارگیری آنها در بخش

ی شناسایی، عملکردها هاروشی شناسایی، اهمیت و عملکردها(، کلروپالست )منشاء، ساختار، هاروشپالستیدها )منشاء انواع،  -12

های ی کلروپالستی از سیتوزول به کلروپالست و قرارگیری آنها در بخشهاپروتئینو سازوکارهای مرتبط(، سازوکارهای انتقال 

 اختصاصی آن، ژنوم کلروپالستی

کامب( و ، جسم پلیPMLای )هستک، جسم کاجال، کالستوزوم، جسم لوکوس هیستونی، اسپیکل، جسم هسته و اجسام هسته -13

 ی شناسایی، اهمیت و عملکردهاهاروشریبوزوم: منشاء، ساختارها، 

 بین سیتوزول و هسته RNAsو  هاپروتئینسازوکارهای تبادل  -14

 ناسب با محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و یادگیری مت

 سخنرانی، پرسش و پاسخ، ارائه پروژه و تحقیق 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 60     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 یدئو پروژکتوروکتب و مقاالت تخصصی، اینترنت، 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

1. Alberts B., et al., (2016). Molecular Biology of the Cell. 6th ed. (Latest edition). CRC Press.  

Cooper G. M. (2019). The Cell-A Molecular Approach. 8th ed. (Latest edition). Oxford University Press. 

2. Iwasa J., and Marshal W., (2016). Karp’s Cell and Molecular Biology-Concepts and Experiments, 8th ed. 

(Latest edition). Wiley E-Text. 
3. Lodish H., et al. (2016). Molecular Cell Biology, 8th ed. (Latest edition). W. H. Freeman and Company. 
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 الف( هدف کلی: 

 رسانیپیامو مولکولی با مباحث چرخه سلول و مسیرهای شناسی سلولی هدف از ارائه این درس آشنایی دانشجویان کارشناسی زیست

 سلول است. 

 ب( اهداف ویژه:

دانشجویان پس از فراگیری این درس توانایی بیان، تحلیل و استدالل مفاهیم و مباحث مربوط به تقسیم و چرخه سلول و عوامل و 

آنها و نقش آنها در رابطه با ساختار و  دهندهتشکیل سلول، اجزای رسانیپیامسازوکارهای تنظیمی آن و همچنین انواع مسیرهای 

 های سلولی( و ارتباطات بین سلولی و انواع آن را خواهند داشت.)بقاء، رشد، تکثیر، تمایز و مرگ هاسلولعملکرد 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

ی مطالعه چرخه هاروشیم آن، در چرخه سلول و سازوکار تنظ DNAتقسیم سلول، چرخه سلول و مراحل آن، همانندسازی  -1

 سلول

 تقسیم میتوز و میوز: اهمیت، مراحل و سازوکارهای سلولی و  مولکولی مرتبط -2

های آن و سازوکارهای عملکرد آنها در چرخه سلول، سازوکارهای بقاء در تنظیم کنندهتنظیمتنظیم چرخه سلول: اهمیت، انواع  -3

 چرخه سلول

 دهندهتشکیلسلول در موجودات تک سلولی(، آشنایی با اجزاء  رسانیپیام، تعاریف، اصول کلی، سلول )مفاهیم رسانیپیام -4

های ی شیمیایی و پروتئینی درون سلولی، کمپلکسآنهاها، پیام رسهای سیگنال، گیرندهسلول )انواع مولکول رسانیپیاممسیرهای 

 افکتور( یهاپروتئیندرون سلولی، سوئیچ های مولکولی و  رسانیپیام

سلول )جوکستاکرین(، پاراکرین، اتوکرین، اندوکرین، سیناپسی، اتصاالت -مستقیم سلول رسانیپیام) هاسلولانواع ارتباطات بین  -5

 های سیگنال خارج سلولیبه مولکول هاسلولهای تونلی( و سرعت پاسخ دار و نانولولهشکاف

های سیگنال آبگریز و مولکول رسانیپیامآن در پستانداران، اصول مسیرهای  رسانیپیام( و اهمیت مسیر NOنیتریک اکسید ) -6

 ی استروئیدیهاهورمونهای ابرخانواده گیرنده رسانیپیاممسیرهای 

های آلفا و بتا آدرنرژیک، موسکارینی، نیکوتینی، بویایی، ( )انواع گیرندهGPCRs) هاپروتئین-Gهای جفت شده با گیرنده -7

ی هاسلولآنها و نقش آنها در کنترل رفتار  رسانیپیامها(، انواع مسیرهای ایی، ساختار و سازوکارهای عملکرد آنچشایی و بین

 عضالنی، سازوکار حافظه در مغز،  بویایی، بینایی سیاه و سفید و چشایی

 رسانیپیامچرخه سلول و مسیرهای  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Cell Cycle and Signaling Pathways عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  های سلولیساختار و عملکرد اندامک نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
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( )مسیرهای RTKsتیروزین کینازی )های سیناپسی، گیرنده رسانیپیامهای یونی و نقش آنها در های جفت شده با کانالگیرنده -8

های مرتبط با تیروزین کینازها )مسیر (، گیرنده PI3K/Akt-mTORو مسیر Rasفاکتورهای رشد و اعضای ابرخانواده  رسانیپیام

JAK/STATمسیر ابرخانواده ( و گیرنده(  های سرین/ترئونین کینازیTGF-β  وSMADs و اهمیت آنها ) 

و  Delta-Notch ،Wnt ،Hedgehogکوئیتینه شدن و تخریب پروتئین )مسیرهای کنترل شده بوسیله یوبی رسانیپیاممسیرهای  -9

TNFα مسیرهای  رسانیپیام( و مسیرهای( کنترل شده بوسیله برش پروتئینDelta-Notch  وSREBPsو اهمیت آنها  ) 

 نظیم نیاز بدن به گلوکز و اسیدهای چرب: عملکرد انسولین  در ترسانیپیامادغام و ارتباط متقاطع مسیرهای  -10

های اکسین، فیتوکرومهای اتیلین، گیرنده(، گیرندهLRRهای های سرین/ترئونین کینازی )گیرندهدر گیاهان، گیرنده رسانیپیام -11

 و اهمیت آنها رسانیپیامها، سازوکار عملکرد و مسیرهای 

 انها در گیاهآللوپاتی و الیسیتورها و گیرنده -12

 ها و گیاهان سازوکارهای سلولی و مولکولی در برهمکنش میکروارگانیسم -13

های سلولی )فعال و غیر فعال و انواع آنها(، عوامل القاء کننده و سازوکارها سلولی و مولکولی و مرگ سلولی، انواع مرگ -14

 های سلولیسازی انواع مرگدر فعال رسانیپیاممسیرهای 

 س و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدری

 سخنرانی، پرسش و پاسخ، ارائه پروژه و تحقیق 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 60     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ویدئو پروژکتورصی، اینترنت، کتب و مقاالت تخص

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

1. Alberts B., et al. (2016). Molecular Biology of the Cell. 6th ed. (Latest edition). CRC Press.  

2. Cooper G. M. (2019). The Cell_ A Molecular Approach. 8th ed. (Latest edition). Oxford University Press. 

3. Iwasa J., Marshal W. (2016). Karp’s Cell and Molecular Biology-Concepts and Experiments. 8th ed. (Latest 

edition). Wiley E-Text. 

4. Lodish H., et al. (2016). Molecular Cell Biology. 8th ed. (Latest edition). W. H. Freeman and Company. 
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 الف( هدف کلی: 

ول، شناسی سلولی و مولکولی با مباحث عملی در رابطه با ساختار سلهدف از ارائه این درس آشنایی دانشجویان کارشناسی زیست

 ی گیاهی و جانوری است.هاسلولهای مختلف سلولی در فرآیندها و بررسی اندامک

 ب( اهداف ویژه:

های سلولی یوکاریوتی را در آزمایشگاه فرآیندها و ، اندامکهاسلولدانشجویان پس از فراگیری این درس قادر خواهند بود ساختار 

 به صورت عملی مورد مطالعه و بررسی قرار دهند.

 ها: مباحث یا سرفصلپ( 

عمومی ایمنی( و کار در  و قوانین آشنایی با مقررات، اصول اولیه ایمنی )خطرات موجود، عوامل شیمیایی و زیستی خطرناک -1

 شناسی سلولی و مولکولیآزمایشگاه زیست

های مشاهده نمونه آنها برای متنظیهای نوری و نحوه ها و کاربردهای آنها، ساختار میکروسکوپبا انواع میکروسکوپ آشنایی -2

 نوری دید و حد تفکیک در میکروسکوپ میدانمحاسبه بزرگنمایی کل، قطر سلولی، نحوه  مختلف

  و ضمائم حرکتی آنها های یوکاریوتیو بررسی تک سلولی مشاهده -3

و  )کروموپالست، آمیلوپالستها بررسی پالستگیاهی، مشاهده و  دیواره سلولی، گیاهی یهاسلولنوع و بررسی امشاهده  -4

 گیاهی یهاسلولدر ها و بلورهای گوناگون مشاهده واکوئل کلروپالست(

 با میکروسکوپ نوری میکروسکپیهای و نمونه هاسلول (طول، عرض و قطر) گیری ابعاداندازهو  جانوری یهاسلول مشاهده -5

 آزمایشگاهیهای سلولی در کشتو  ی جامد و مایعهابافتدر  هاسلولتعداد  و تعیین شمارش -6

 ی خونی در اسمیر تهیه شدههاسلولو تشخیص انواع عمومی آمیزی رنگآشنایی با روش تهیه اسمیر از خون،  -7

 ی پوششی دهانهاسلولآمیزی زیستی رنگ -8

 یابی آنها در سلول مکان ( وخشن یندوپالسآدستگاه گلژی، شبکه  لیزوزوم، میتوکندری،اجزاء سلولی ) اختصاصیآمیزی رنگ -9

 ساکاریدهای سلول یابی پلیآزمون پریودیک اسید شیفت و مکان -10

ی تثبیت شده و آزمون سیتوشیمیایی هاسلولو  هابافتائوزین در -آمیزی عمومی هسته و سیتوپالسم با هماتوکسیلینرنگ -11

 DNAیابی فولگن و مکان

 مشاهده مراحل تقسیم میوز در گلچه نارس پیازو  ی ریشه پیازهاسلولمشاهده مراحل تقسیم میتوز در  -12

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ها به صورت عملی، پرسش و پاسخ، ارائه پروژه و تحقیق سخنرانی، انجام آزمایش

 

 شناسی سلولیآزمایشگاه زیست ه فارسی:عنوان درس ب

 نوع درس و واحد Cell Biology Laboratory عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  ی سلولیغشاءهاساختار و عملکرد  نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
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 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 50   سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 50     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

ویدئو مناسب و تخصصی آزمایشگاه سلولی و مولکولی، اینترنت،  آزمایشگاهیکتب و مقاالت تخصصی، مکان و تجهیزات 

 پروژکتور

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

1. Burran S., DesRochers D. (2015). Principles of Biology I Lab Manual. Biological Sciences Open Textbooks. 

2. Chitanya K.V. (2013). Cell and Molecular biology: A lab manual.  

3. Heidcamp W.H. (1995). Cell Biology Laboratory Manual. Gustavus Adolphus College, St Peter, Minesota.  

4. Iwasa J., Marshal W. (2016). Karp’s Cell and Molecular Biology-Concepts and Experiments. 8th ed. (Latest 

edition). Wiley E-Text. 
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 الف( هدف کلی: 

در  انگلیسی تخصصی با متونسلولی و مولکولی  شناسیزیستبا اصطالحات و تعاریف تخصصی  ییدانشجویان ضمن آشنا

 این علم نیز آشنا خواهند شد. مختلف هایزمینه

 ب( اهداف ویژه:

ی تخصصی مربوط به رشته خود را درک نموده و از این متون برای هامتننشجویان قادر خواهند بود مفهوم با گذراندن این درس دا

 درک بهتر مطالب رشته خود استفاده نمایند.

 ها: پ( مباحث یا سرفصل
1. Specialized vocabulary of molecular and cell biology: Finding the roots of scientific vocabulary from 

Latin, Greek and other languages; common suffixes and prefixes in the terminology of molecular and cell 

biology, study of texts from different fields of molecular and cell biology sciences, familiarity with 

principles of translation. 

2. Introducing terms related to different types of scientific and conference publications: Types of 

papers (Original and Review articles, Short papers, Case-study, Methodology and Technical papers, 

Viewpoint/Perspective/Opinion and Conceptual papers, etc.); How to write articles? (Writing up articles, 

Aims and Scope, Cover letter, Main text (Title page and Abstract, Introduction, Methods and Materials, 

Results, Discussion, References Supplementary information, etc.); and How to submit a manuscript? and 

types of conferences.  

3. Introducing terms related to different indexes: Institute for Scientific Information/ISI, Islamic World 

Science Citation Database/ISC, Impact Factor/IF, Median Impact Factor/MIF, etc.  

4. Introduction to different sections and terms of journal and book publishers: publishers, ISBN, 

ISSN, comparing different styles of writing a scientific topic in several books, journal team (Director-in-

charge, Editor-in-chief, Editorial board, Managing editor) etc.   

5. How to write a Résumé or Curriculum Vitae/CV? 

6. Study and translation of specialized texts in the following fields: 
6-1. Cell structure and function: Discoveries; How cells are studied, Microscopes, Cell theory, Cell properties 

and Organization, Comparing Prokaryotic and Eukaryotic cells, Plasma Membrane, Cytoplasm, 

Endomembrane System, Cytoskeleton, Inter- and Intra-Cell Matrix, etc.) 

6.2. Cell division: Types, Mitotic and Amitotic division, Binary Fission, etc. 

6.3. Cell cycle: Interphase, The Mitotic Phase, G0 Phase, Check Points, etc. 

6.4. Viruses: Structures, Morphology, General properties, etc. 

6.5. Bacteria: Size, Shape, Arrangements, General properties, etc. 

6.6. Enzymes: Types, Classifications, Functions, etc. 

6.7. Immunity: Types, Classifications, Response, etc. 

6.8. Molecular biology: Structure of DNA and RNA, How DNA is arranged in the Cell, etc. 

6.9. Central dogma: DNA Replication, Transcription, Translation, Genetic Code, etc. 

6.10. Biotechnology: Manipulating Genetic Material, Gene Cloning, etc. 

 

 

 سلولی و مولکولی شناسیزیستمتون تخصصی  عنوان درس به فارسی:

 Molecular and Cell Biology  Professional عنوان درس به انگلیسی:

English Texts 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  از نیمسال چهارم به بعد نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  مایشگاه آز سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
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 توا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با مح

طرح سؤال ، شده ارائه زم جهت فهم بهتر مطالبال حاتیو ارائه توض یترجمه به زبان فارس ،یسیبه زبان انگل یمتون تخصص خواندن

 میدر ارتباط با مفاه یسیبه زبان انگل یسالک ناریارائه سم و شدهی بررس پاسخ با توجه به متون افتنیدر  انیو مشارکت دانشجو

 یو نگارش رزومه علمالت انواع مقا یو مشارکت دادن آنان در بررس انیتوسط دانشجوی ، و مولکول یلسلو شناسیزیست

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 60     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 و مقاالت تخصصی، اینترنت، ویدئو پروژکتورکتب 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

1. Chandar, N., Viselli S. (2019). Cell and Molecular Biology. Wolters Kluwer. 

2. Fowler, S., et al. (2016). Concepts of Biology. OpenStax, Rice University. 

3. O'Connor, C. (2010). Essentials of Cell Biology. Cambridge, MA: NPG Education. 

4. Prescott, D.M. (1988). Cells Principles of Molecular Structure and Function. Boston: Jones and Bartlett. 
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  هدف کلیالف( 

 بیوفیزیک ایرشته بین علم با شناسیزیست ی مختلف مقطع کارشناسیهارشته دانشجویان آشنایی

 ب( اهداف ویژه:

 حیاتی در جانوران و گیاهان یهاماکرومولکول فیزیکی اصول با دانشجویان آشنایی

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 ابزارها و هاحوزه نگرش، بیوفیزیک، -1

: آب و بررسی خصوصیات شیمی فیزیک آب های هامحلولو یادآوری مفاهیم مورد نیاز از شیمی فیزیک  هامحلولآب و  -2

ی زیستی، آرایش های خاص فازی، دی الکتریک، ممان دوقطبی، انواع پیوندهای هیدروژنی هامولکولدرگیر در ساختارهای ماکرو

 ی زیستیبافرها. انواع هامولکول، انواع نیروهای فیزیکی دخیل در تشکیل ساختمان ماکروهامولکولساختمان ماکرو گیریشکلدر 

 هاآن کاربرد و تعادلی ترمودینامیک قوانین و اصول با آشنایی  -3

 تعادالت بررسی و شیمیایی پتانسیل و آزاد انرژی انتروپی و قبیل از ترمودینامیکی توابع و سوم و دوم و اول قانون  -4

ی هافعالیتی الکتریکی و مغناطیسی و هاناسلولی و تاثیر مید ءی زیستی اعم از غشاهاسیستمماهیت مولکولی و بیوالکتریک  -5

 سلولی جهت ترمیم و همجوشی.

و ماهیت بیوالکتریک مولکولی و نقش آن در ایجاد قطبیت در  هامولکولو بررسی ساختمان ماکرو هامولکولفیزیک ماکرو -6

 ی گیاهی و جانوریهاسلول ساختاری سم و سلول و بررسی طرحسیتوپال

 زیستی هایفرآیند سرعت گیریاندازه برای متعدد یهامقیاس در ها سنج زمان -ملکولی بین ینیروها  -7

که ، انتقال الکترونی و ترافیک مولکولی، مکانیک سلولی و مراکز ارتباط شبگیاهان و جانوراندر  سلولیاسکلتبیوفیزیک  -8

 اسکلتی با غشا و خارج سلول

 زاییسرطان - هابافت انواع و مختلف یهاسلول و هاماکرومولکول بر یونیزان یپرتوها زیستی اثرات پرتوها و فیزیک با آشنایی -9

 پرتودرمانی  کمک به سرطان درمان و

 ی گیاهی و جانوری هاسلولمحیط کشت ، مهاجرت و قطبیت سلولی در گیریجهتی مغناطیسی ایستا و هانانحوه اثر مید -10

 ی بیوفیزیکی شناسایی و ایجاد تمایزهاروشی بنیادی، هاسلولبیوفیزیک  -11

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ی کمک آموزشیهافیلمتدریس با استفاده از اسالیدها، و 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40  سال سی در طول نیمهای کالفعالیت

 بیوفیزیک عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Biophysics عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  ساختار ، بیوشیمی1عمومی  یکفیز نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 .............موارد دیگر: . کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
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 درصد 60     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ی تخصصیهاوبگاههای کمک آموزشی، افزارنرمی و هافیلمکتب درسی، اسالیدها و 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 . آییژانتشارات  بیوفیزیک. مبانی (. 1397رستگاری، ع.ا. )  میراولیائی، م.، -1

2-Phillips R., Kondev J., Theriot J., Garcia H. (2012). Physical Biology of the Cell. Garland Science 

3- Kenneth C. (2019). Understanding Radiation Biology-From DNA Damage to Cancer and Radiation Risk. 

CRC Press. 

4- Weiss T.F (1996). Cellular Biophysics. V. 1, MIT press. 
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 الف( هدف کلی: 

و  هاروشاصول و مبانی مهندسی ژنتیک،  و مولکولی باسلولی  شناسیزیستهدف این درس، آشنایی دانشجویان کارشناسی رشته 

 است.   آنهاکاربرد 

 ب( اهداف ویژه: 

 ی آتی استفاده نمایند. هاپژوهشی خود در هاآموختهدانشجویان با گذراندن این درس، قادر خواهند بود از 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 اندازچشمبر علم مهندسی ژنتیک: تاریخچه، کاربرد و  ایمقدمه -1

 اسیدهای نوکلئیک آمیزیرنگی الکتروفورز و هاسیستم، انواع RNAو  DNAاستخراج اصول استخراج اسیدهای نوکلئیک:  -2

 DNA، ترمینال ترانسفراز و (برشگر)ی محدوداالثر هاآنزیمانواع و مکانیسم عمل ی مورد استفاده در مهندسی ژنتیک: هاآنزیم-3 

  لیگاز

، BAC ،YACی مصنوعی مانند هاکروموزم، باکتریوفاژ، کاسمید، فاژمید و Ti plasmid: انواع ناقلین )پالسمید، کلون سازی ژن -4

HAC,PAC ایجاد ،)DNA  ی انتقال ژن )ترانسفورماسیون، هاروشنوترکیب، مروری برTransduction ،Transfection ،

Microinjection)ناقلین بیانی، ، پلیت های همانند، بیوتیکآنتییافته، مقاومت به  ، انتخاب کلون تغییر، تفنگ ژنی و لیپوزوم

 انندی پروکاریوتی مهاسیستمی یوکاریوتی در هاپروتئینی نوترکیب، مشکالت تولید هاپروتئینکلیدهای تنظیمی در ناقلین بیانی، 

E. coli هامناسب برای رفع آن و راهکارهای  
 ها، جداسازی کلون از خزانهcDNAو  DNAاسب جهت انتخاب در خزانه )کتابخانه( ی منهاروشانتخاب کلون موردنظر:  -5

 Pyrosequencingو  Automated DNA sequencingکولسون، -: روش سنگرDNAتعیین توالی  -6

استفاده،  دپلیمرازهای مور DNAانواع اصول و اجزا، طراحی آغازگرها، تعیین دمای مناسب،  (PCR):پلیمراز  ایزنجیرهواکنش  -7

و  Multiplex PCR ،ARMS-PCR ،Nested-PCR ،RT-PCR  ،Real time PCRشامل هاآنو کاربردهای  PCRانواع مختلف 

 PCRبا استفاده از  زاییجهش

(، اهداف و Southernو    Northern،Western )شامل گذاریلکه، انواع گذاریلکهاصول  :(Blotting) گذاریلکهی هاسیستم -8

 دهاکاربر

مانند انسولین، فاکتورهای انعقاد خون،  هاهورمونو  هاپروتئینی ویروسی، تولید هاواکسنکاربردهای عملی مهندسی ژنتیک: -9

   RNAو  DNAی هاواکسناینتروفرن ها، اینترلوکین ها، 

 ، اهداف تولید ی تولید موجودات تراریختههاروشگیاهان و جانوران تراریخته: -10

 : مالحظات اخالقی و اجتماعیGMO محصوالت -11

 مبانی مهندسی ژنتیک عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Principles of Genetic Engineering عنوان درس به انگلیسی:

  نظری پایه  ژنتیک مولکولی نیاز:دروس پیش

  عملی  تخصصی اجباری - نیاز:همدروس 

 2 :تعداد واحد
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار   آزمایشگاه سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
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 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 های کمک آموزشیافزارنرمکتب تخصصی و 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 60     سالآزمون پایان نیم

 ات مورد نیاز برای ارائه: ج( ملزومات، تجهیزات و امکان

 های کمک آموزشیافزارنرمکتب تخصصی و 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 (. نویسنده ریچارد ریس، ترجمه مهرداد هاشمی ، نجمه رنجی، ملیحه انتظاری، انتشارات حیدری1395آنالیز ژن و ژنوم ) -1

2-Brown T.A. (2016). Gene cloning and DNA analysis: An introduction. Wiley-Blackwell 

3-Brooker R.J. (2018). Genetics: Analysis and Principles. Mc Graw Hill 
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 الف( هدف کلی: 

و  یذات یمنیا ستمیبا س ییآشنا است. شناسیایمنیی مختلف علوم زیستی با مبانی هارشتهآشنایی دانشجویان دوره کارشناسی  هدف

 هدف کلی این درس است.   ونیناسیواکس ،یو اکتساب یذات یمنیا ستمیاز نقص س یناش یهابیماریآنها،  یو اجزا یاکتساب

 ب( اهداف ویژه: 
و سازوکارهای دفاعی و ایمنی و اصول  هامیکروارگانیسمو برهمکنش سیستم ایمنی با  شناسیایمنیه علم دانشجویان با تاریخچ

 بیگانه عوامل به ایمنی سیستم پاسخ چگونگی و دفاعی سیستم یمولکول و سلولی عوامل با واکسیناسیون آشنا شوند. همچنین آشنایی

 ایمنی و تومورها مقابل ایمنی در ایمنی، نقایص ،هاواکسن های، حساسیت زدیادا یهاواکنش خودایمنی، و تولرانس مانند مباحثی و

 پیوند.

 ها:پ( مباحث یا سرفصل

اجزا و  ،یمنیدو نوع ا نیا تفاوتی، و اختصاص یذات یدفاع ستمیس یمونولوژیا خچهیمقدمه، تار: شناسیایمنیعلم  خچهیتار -1

 و ایمنی، ذاتی سیستم و اجزای خصوصیات ی ایمنی، هاپاسخ ، انواع شناسیایمنی اهمیت علم و . تاریخچهآنهاموثر در  یهاسلول

 در ایمونولوژی رایج از اصطالحات کافی شناخت اختصاصی،  ایمنی

، Tو  Bی ها تیلنفوسی ایمنی و خصوصیات هرکدام شامل هاسلولی: آشنایی با انواع منیا ستمیس یهاسلولو  هماتوپوژنز -2

هر کدام در مغز استخوان و  سازپیشها  و ها و ماست سلها، بازوفیلها، ائوزینوفیلطبیعی، ماکروفاژها، نوتروفیل ی کشندههاسلول

 آنها و وظایف اکتسابی و ذاتی سیستم ایمنی یهاسلول همچنین انواع

 آنهاو نحوه عملکرد  یلنفاو یهابافتاز هرکدام  ساختار ،یلنفاو یهاسلولو   هیو ثانو هیاول یلنفاو یهابافتی: منیا ستمیس اعضا -3

 ذاتی، الگوهای ایمنی یهاپاسخو اهمیت  ذاتی کلی ایمنی آن: خصوصیات کیولوژیو اعمال بی ذات یمنیا ستمیس یمعرف -4

 شناساگر الگو، نقش های (، انواع گیرندهDAMPsالگوهای وابسته به آسیب )   و( PAMPs) هاژنپاتو به مولکولی مربوط

 ذاتی در ایمنی مؤثر و عوامل هاسلول پروتئینهای اجرایی، و هاژنکننده پاتو شناسایی ی محلولهامولکول

و  و ایجاد التهاب هامیکروارگانیسمو نقش آن در اپسونیزه کردن و لیز  کمپلمان: آشنایی با عملکرد سیستم کمپلمان ستمیس -5

 به مانوزو وابسته  یفرع ،کیکالس ریمس ،آنهافعال شدن  یرهایمس

 یهاویژگیایمونوژن،  ،ژنآنتی، بادیآنتیو  ژنآنتی شواکن ،کیولوژیاعمال ب ،یو ژن یساختار مولکول :نیمنوگلوبولیا -6

 ، ادجوانتژنآنتی ، سوپرTو B سلول یهاتوپاپی ، خصوصیاتتوپاپی یک یاژنآنتی ایمونوژن، هاپتن، شاخص

 ،MHC انواع،  MHCتوسط   ژنآنتیپردازش  سمیو مکان ژنآنتیعرضه ی، و ژن یساختار مولکول ی:نسج یسازگار کمپلکس -7

و  رندهیو گ ژنآنتیو عرضه  سازیآماده، T یهاتیفعال نمودن لنفوس ریو مس ژنآنتی قرارگیریی ساختاری و جایگاه هاتفاوت

 تیلنفوس یسطح یمولکولها

 شناسیایمنی :عنوان درس به فارسی

:عنوان درس به انگلیسی  Immunology نوع درس و واحد 

نیاز:دروس پیش  نظری  پایه  ی سلولیغشاءهاساختار و عملکرد  

نیاز:همدروس   عملی  تخصصی اجباری  مبانی فیزیولوژی میکروبی 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: سفر علمی 
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 اجرایی اعمال CD8 ،TCD4 یهاگروهاجرایی زیر اعمال ، کیتوتوکسیسا و یکمک Tاعم از : رشد و تمایز Tسلول  زیو تما رشد -8

 لنفوسیتی یهاگروهزیرسایر 

 بادیآنتی اتصال اساس ، هابادیآنتیبیولوژیک  عملکرد ، بادیآنتیانواع  یهاویژگی ، بادیآنتی : ساختارBسلول  زیو تما رشد -9

 افزایش  ، B عملکردی سلول یهاپاسخ ، B سلول شدن فعال نیاز مورد ، پیامهایB های لنفوسیت جایگاه تکامل و . مراحلژنآنتی به

  B یهاسلول در ایزوتایپ سوئیچینگ و میل پیوندی بلوغ

 و محیطی مرکزی بروز تولرانس ایمنی، مکانیسم سیستم در آنرا  اهمیت و ی: تولرانسمنیا ستمیس یپاسخها میتنظ ،یمنیا تحمل -10

 Bو  T یهاسلول

 ی توموری، هاژن آنتی بی، انواعو اکتسا یذات یمنیا ستمیاز نقص س یناش یهابیماریو نقص ایمنی:  تومورها شناسیایمنی -11

 یهاروش ایمنی، آشنایی با  ی سیستمهاپاسخ از فرار تومور های و مکانیسم تومور با در مقابله اکتسابی و ایمنی ذاتی های مکانیسم

 ،آنها پاتوژنز متداول و ایمن خود یهابیماری از تعدادی با خودایمنی در بروز محیطی و عوامل ژنتیکی شتومور، نق ایمونوتراپی

 شدید ی حساسیتهابیماری شدید، علل ی حساسیتهاواکنش انواع

 عملکرد نحوه مصونیت،  ایجاد  مختلف یهاراه، هاواکسن هیته یبرا دیجد یهاروش ،هاواکسنانواع  :ونیناسیواکسواکسن و  -12 

 واکسن عملکرد چند و دهندهتشکیل اجزای مقابله،  یهاراه و واکسن تجویز احتمالی واکسن، خطرات انواع

های آموزشی، ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: تدریس بر اساس منابع و کتب معتبر، استفاده از فیلم

 آزمایشگاه ایمنولوژی که همزمان با این درس ارائه خواهد شد.   های مختلف در درس عملی انجام آزمایش

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 60     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 های آموزشی های پخش فیلمافزارنرمرایانه دارای کالس مجهز به وایت برد، پروژکتور و 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

1. Abul Abbas, Lichtman, A. Pillai, S. (2017) Cellular and Molecular Immunology. 9th ed. Publisher: Elsevier. 

2. Delves, P. J. Martin, S. J. Burton, D. R., Roitt, I. M. (2017). Roitt’s Essential Immunology. 13th ed. Publisher: 

Wiley-Blackwell. 

3. Murphy, K. Weaver, C. (2017). Janeway's Immunology 9th ed. Publisher: W. W. Norton and company. 
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 الف( هدف کلی: 

ی تحلیل و استنباط از اطالعات هاروشهدف کلی این درس، آشنایی دانشجویان دوره کارشناسی علوم سلولی و مولکولی با 

ی مولکولی است که هامدلویژه اطالعات مربوط به ژنومیکس و پروتئومیکس و مدیریت آنها را در ارائه شناسی مولکولی به زیست

 مولکولی ایجاد شود. به واقعیت نزدیک باشد تا درک بهتری از دنیای 

 ب( اهداف ویژه:

های بزرگ اطالعات حاصل از ل مجموعهگیرند که چگونه با استفاده از رایانه و شبکه به تحلیدانشجویان در این درس نه تنها یاد می

ی از ساختارهای مولکولی و ترعمیقمولکولی فهم  سازیشبیههای افزارنرمها و ساختارها بپردازند، بلکه با استفاده از توالی

 آنها بر اساس قوانین مولکولی را تجربه خواهند نمود. گیریشکل

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 ی اطالعاتی، کاربردها هابانکف، تعاریف مقدماتی، ساختار درس، ای بر درس، اهدامقدمه -1

  Blastو   Entrezو نحوه استفاده از منابع مختلف آن،  NCBIآشنایی با  -2

، GOGها، SNPی اطالعاتی هابانک، پروژه ژنوم انسانی، DNAاستخراج اطالعات مربوط به ژنوم و تحلیل آن: تعیین توالی  -3

STS ها، وEST ها 

 (EBI/SignalP ،PSI-Blastو  Expasy/Protscaleاستخراج اطالعات پروتئینی: تحلیل توالی پارامتریک، آشنایی با ابزارهای  -4

ی ساختاری آنها، هاویژگیساختارهای پروتئینی و محاسبه ( Visualizationسازی )دیداری(، Proteomicsشناسی )پروتئومگان -5

( یا ساختارهای ابرثانویه، Motifsها )مایهها(، ساختار ثانوی، نیروهای رانش تاخوردگی، بننواسیدآمیای ساختاری )بلوکهای پایه

 ی اطالعاتی پروتئینی هابانکهای ، ویرایش پروندهVMDها با (، دیداری سازی مولکولDomainsها )حوزه

ک ساختاری، فرضیه ترمودینامیکی آنفینسن، ارزیابی پیشگویی ساختار پروتئینی و عملکرد با استفاده از توالی: بیوانفورماتی -6

CASP  وEVA ،سازیمدل ( همساختHomology modeling ) 

(، پارامترهای Global alignmentخوانی کلی )ی اطالعاتی، ردیفهابانکخوانی دوتایی، کاوش در ها، ردیفتحلیل توالی -7

 گذاری پروتئین( های ارزش، ماتریسGap penaltyها )خوانی توالیردیف

 های انتخابی ها، مثالافزارهای تحلیل ریزآرایه(: مفاهیم تکنیک ریزآرایه، نرمMicroarraysها )ای بر ریزآرایهمقدمه -8

 ( Phylogenetic analysisهای تبارزایشی )مروری بر تحلیل -9

 ی بیوانفورماتیکهاالگوریتم بر ایمقدمهی زیستی و هامولکول سازیمدلی مولکولی و هامدلانواع  -10

 Force-Fieldsو انواع  مولکولی سازیمدلبررسی نیروهای پیش برنده در  -11

 ( Molecular Dynamic Simulation ofدینامیک مولکولی ) سازیشبیه -12

 

 مولکولی سازیشبیهبیوانفورماتیک و  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Bioinformatics and Molecular Modelling عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  هامولکولی پروکاریوت شناسی بیوفیزیک، زیست نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  هایوکاریوتمولکولی  شناسی زیست نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  عملی-نظری تخصصی اختیاری 

   نامهرساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: سفر علمی 



 99/   شناسی سلولی و مولکولیکارشناسی زیست

 ربانمه ردسی 1000طرح بازنگری  

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 هادادهمروری توسط پاورپوینت و استفاده از اینترنت جهت اتصال به پایگاه  ی مرجع و مقاالتهاکتابتدریس براساس محتوا 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 60     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

  ویدئو پروژکتورترنت، کتب و مقاالت تخصصی، این

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

1. Campbell A.M., Heyer, L.J. (2006). Discovering genomics, proteomics & bioinformatics. Pearson Higher 

Ed, USA. 

2. Jean-Michel C., Cedric Notredame (2007). Bioinformatics for Dummies®, 2nd ed. (Latest edition), 

Published by Wiley Publishing, Inc. 

3. Philip E. Bourne and Helge Weissig (2003). Structural Bioinformatics. John Wiley & Sons publication. 



 100/   شناسی سلولی و مولکولیکارشناسی زیست

 ربانمه ردسی 1000طرح بازنگری  

 

 

 الف( هدف کلی: 

ی تحلیل و استنباط از اطالعات هاروشسلولی و مولکولی با  شناسیزیست هدف این درس، آشنا شدن دانشجویان دوره کارشناسی

های جدید ها و ارائه فرضیهها، آزمون آنزش فرضیهاطالعاتی و نیز پردا یهابانکی ژنومیکس و پروتئومیکس، از طریق هادادهو 

ی مولکولی واقعی را هامدلمولکولی، آمادگی الزم جهت رسیدن به  سازیشبیههای افزارنرمو  هاپایگاهبا استفاده از است. از طرفی 

 .کنندمیتمرین 

 ب( اهداف ویژه:

و  هاتوالیهای بزرگ اطالعات حاصل از ربرد استفاده از رایانه و شبکه به تحلیل مجموعهاین درس با کاگذراندن دانشجویان پس از 

 کسب خواهند نمود. ها بر اساس قوانین مولکولیآن گیریشکلی از ساختارهای مولکولی و ترعمیقپردازند و فهم ساختارها می

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 ی اطالعاتی، کاربردها هابانکاتی، ساختار درس، ای بر درس، اهداف، تعاریف مقدممقدمه -1

  Blastو   Entrezو نحوه استفاده از منابع مختلف آن،  NCBIورود به پایگاه داده  -2

 ها ESTها، و GOG ،STSها، SNPی اطالعاتی هابانکو  Gene bankکار با  -3

 (EBI/SignalP ،PSI-Blastو  Expasy/Protscaleآشنایی با ابزارهای  و  PDBکار با پایگاه داده  -4

ی ساختاری آنها، هاویژگیساختارهای پروتئینی و محاسبه و بررسی  VMDهای نمایش مولکولی به عنوان مثال افزارنرمکار با  -5

ثانویه ( یا ساختارهای ابرMotifsها )مایهها(، ساختار ثانوی، نیروهای رانش تاخوردگی، بنآمینواسیدای ساختاری )های پایهبلوک

(Super secondary structureحوزه ،)( هاDomains ،) 

 ( Homology modelingهمساخت ) سازیمدل -6

 گذاری پروتئین( های ارزش، ماتریسGap penalty) هاتوالیخوانی (، پارامترهای ردیفGlobal alignmentخوانی کلی )ردیف -7

 مولکولی سازیشبیهامترهای دخیل در و بررسی پار Hyper chemمولکولی با  سازیمدل -8

 Force-Fieldsمولکولی و بررسی انواع  سازیشبیهبررسی اثر قوانین مولکولی بر اجرای  -9

 کار بار سیستم عامل لینوکس بطور مقدماتی -10

 گرومکس بطور مقدماتی افزارنرمکار با -11

 مولکولی سازیشبیهبررسی مقدماتی پارامترهای حاصل از  -12

 راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: ت(

 اجرای همه مباحث در کارگاه کامپیوتری بصورت عملی

 

 مولکولی سازیشبیهکارگاه بیوانفورماتیک و  عنوان درس به فارسی:

 Practical of Bioinformatics and Molecular عنوان درس به انگلیسی:

Modelling  

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  سازی مولکولیبیوانفورماتیک و شبیه نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  صورت نیاز(:نوع آموزش تکمیلی عملی )در 



 101/   شناسی سلولی و مولکولیکارشناسی زیست

 ربانمه ردسی 1000طرح بازنگری  

 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 60     سالآزمون پایان نیم

 ئه: ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارا

 و کارگاه/آزمایشگاه کامپیوتر ویدئو پروژکتوراینترنت، 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Campbell, A.M. Heyer, L.J. (2006). Discovering genomics, proteomics, & bioinformatics. Pearson Higher 

Ed, USA. 

2. Jean-Michel Claverie and Cedric Notredame (2007). Bioinformatics for Dummies®, 2nd eds (Latest 

edition). Wiley Publishing, Inc. 

3. Philip E. Bourne and Helge Weissig (2003). Structural bioinformatics. John Wiley & Sons publication. 



 102/   شناسی سلولی و مولکولیکارشناسی زیست

 ربانمه ردسی 1000طرح بازنگری  

 
 

 الف( هدف کلی: 

  .باشدمیها آنو انواع  یادیبن یهاسلولدانشجو با  ییدرس آشنا نیهدف از ا

 ب( اهداف ویژه:

ی بنیادی را به همراه هاسلولمربوط به دانشجویان پس از فراگیری این درس توانایی بیان، تحلیل و استدالل مباحث و مفاهیم 

 با کاربردهای آن آشنا خواهد شد. های رایج خواهد داشت و بندیتقسیم

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

( تا ایبدن )پالنار یجانوران پست در بازساز یهاسلول  یدر مورد توانمند هیاول قاتیتحق ،یادیبن یهاسلول خچهیو تار فیتعر -1

  پستانداران یادیبن یهاسلولمدرن در  اتقیخچه تحقیتار

 ها در بدن، تفاوت پراکنش ،یمیمزانشی بنیادی جنینی، هاسلولی بنیادی از لحاظ منشا و پتانسیل تمایزی، هاسلولانواع  -2

 ینیجن ینومایتراتوما و کارس ی،جنس یهاسلول یتومورها یمعرف -3

 تفصیل با تمرکز بر مهندسی بافت ی بنیادی در پزشکی بازساختی بههاسلولنقش  -4

 یسرطان یادیبن یهاسلولبر  هیدر سرطان با تک یادیبن یهاسلولنقش  -5

 IPSو   Transdifferentiationزیو دگرتما  Reprogramingمجدد ریزیبرنامه -6

  ییخودنوزا فاکتورها و سازوکار تنظیمی -7

 نگیو بانک یاصول استحصال و نگهدار -8

 دییتا یهاروشو  هاچالش ز،یاصول تما  -9

 در بدن رهیو حفظ ذخ یادیبن یهاسلولکنام  -10

 یادیبن یهاسلول یمنیو ا وندیپ ،یسلول درمان -11

 ی ادیبن یهاسلولدر استفاده از  هاچالشو  یاصول اخالق -12

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 پروژه و تحقیق سخنرانی، پرسش و پاسخ، ارائه 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 60     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ویدئو پروژکتورکتب و مقاالت تخصصی، اینترنت، 

 یادیبن هایشناسی سلولزیستمبانی  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Principle of Stem Cell Biology عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  رسانیچرخه سلولی و مسیرپیام نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نیاز(:نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت 



 103/   شناسی سلولی و مولکولیکارشناسی زیست

 ربانمه ردسی 1000طرح بازنگری  

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 شناسیزیستانتشارات خانه  .(یجلد 4)دوره یادیبن یهاسلول(. 1397ند، ح. )بهارو. 1

 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد .یادیبن یهاسلول یزیتوان تما یبررس (.1396، م.، )نیمقدم مت. 2

3. Lanza R., et al.  (2009). Essentials of Stem Cell Biology. 2nd ed. (Latest edition). Elsevier Inc.  



 104/   شناسی سلولی و مولکولیکارشناسی زیست

 ربانمه ردسی 1000طرح بازنگری  

 

 هدف کلی:  الف(

 های سلولی است.فرآیندو بررسی نقش آنها در حرکات، تقسیم و کنترل  سلولیاسکلتهدف این درس معرفی اجزاء سازنده 

 ب( اهداف ویژه:

در رابطه با  ی مناسبو ایجاد انگیزه هابیماریبا بروز برخی از   سلولیاسکلتایجاد الگوهای فکری مناسب در رابطه با ارتباط 

 گردد. هابیماریی درمانی جدید که بتواند به طریقی منجر به درمان هاروشجستجوی 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

  ، اهمیت و عملکردها  دهندهتشکیل: مفاهیم، تعاریف، آشنایی با اجزاء سلولیاسکلت -1

  یکروتوبولیم یهاپروتئینموتور  ها،و نقش واهمیت آن هاکروتوبولیمرتبط با م یهاپروتئین، هاکروتوبولیم -2

 هاکروتوبولیم ییایپوی جانوری و گیاهی، هاسلولدر   یکروتوبولیم مراکز سازمان دهنده -3

های دوک میتوزی، ناپایداری گیری رشتهخیل در شکلها در تقسیم، سازوکارهای دهای میتوزی، انواع و نقش آندوک -4

 ی گیاهان عالیهاسلولها در آن،  نقش فراگموپالست در سیتوکینز میکروتوبولی در میتوز و نقش کاینزین

 یهااز انواع رشته یبرخ تیعملکرد و اهم، حدواسط یهارشته بیخرتجمع و تهای حدواسط، ، انواع رشتهحدواسط یهارشته -5

 در تخریب و تشکیل مجدد پوشش هسته سلول های حدواسطنقش رشته، حدواسط

متصل  یهاپروتئین، هاالمنتیکروفیم تشکیل سمیساختار و مکان، هاو پروکاریوت هایوکاریوتدر  (هازرشتهی)ر هاالمنتیکروفیم -6

ها معمول و غیر معمول(، ساختارهای )میوزین هامیکروفیالمنت یهاپروتئینموتور ها، و نقش و اهمیت آن هاالمنتیکروفیشونده به م

 های استرسی( و ایجاد قطبیت سلولیپودیا، رشته)کمربند چسبنده، فیلوپودیا، الملی هاکروفیالمنتسلولی مبتنی بر می

 و سازوکارهای مولکولی آن یدر ساختار و انقباض عضالن نیوزیو م نینقش اکت -7

ها )حرکت سلول و مهاجرت تحرکسلول، فاگوسیتوز و  در انتقاالت وزیکولی درون سلولی، اسکلت قشری سلولیاسکلتنقش  -8

  هاآن یمولکول سازوکارهایآمیبی و حرکت با صفحه رشد( و 

 آن دهندهتشکیلو اجزاء  (ECMی )خارج سلول کسیماتر  ،و محیط آنها )مفاهیم، تعاریف، اهمیت( هاسلولاتصاالت بین  -9

 یخارج سلول کسیماتر ییایپو یهاویژگیها(، یننیالم، نیبرونکتیف، آنهاکیپروتئوگل، هاژنکال)

-و اتصاالت سلول خواری بیگانههاسلولهای زیستی ها، فعالیت)در انعقاد خون توسط پالکت هانینتگریا نقش و اهمیت -10

یاتصاالت همو  یکانون یت چسبندگاتصاال) یو اسکلت داخل سلول یخارج سلول کسیماتر نیب تاتصاالماتریکس(، انواع 

  (دسموزوم

اتصاالت ، دسموزوم، تصاالت چسبندهسلول )-انواع اتصاالت سلول)مفاهیم، تعاریف، اهمیت(،  اتصاالت سلول به سلول -11

 ها( و ساختار و عملکرد آنپالسمودسماتا ،(TNTs) یتونل یهادار، نانولولهتصاالت شکاف، محکم

  در التهاب و متاستاز یسلول ینقش چسبندگ  -12

 سلولیاسکلتشناسی زیست عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Biology of Cytoskeleton عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  ی سلول یهاغشاءساختار و عملکرد  نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  عملی-نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



 105/   شناسی سلولی و مولکولیکارشناسی زیست

 ربانمه ردسی 1000طرح بازنگری  

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 سخنرانی، پرسش و پاسخ، ارائه پروژه و تحقیق 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40  سال های کالسی در طول نیمیتفعال

 درصد 60     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ویدئو پروژکتورکتب و مقاالت تخصصی، اینترنت، 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Alberts B., et al. (2016). Molecular Biology of the Cell. 6th ed. (Latest edition). CRC Press.  

2. Cooper G.M. (2019). The Cell-A Molecular Approach. 8th ed. (Latest edition). Oxford University Press. 

3. Iwasa J., Marshal W. (2016). Karp’s Cell and Molecular Biology-Concepts and Experiments. 8th ed. (Latest 

edition). Wiley E-Text. 

4. Lodish H., et al. (2016). Molecular Cell Biology. 8th ed. (Latest edition). W. H. Freeman and Company. 



 106/   شناسی سلولی و مولکولیکارشناسی زیست

 ربانمه ردسی 1000طرح بازنگری  

 

 

 الف( هدف کلی: 

 صنعت، و یانرژ ،ییایمیش عیصنا ،یآن در پزشک یو کاربردها فناوریزیست یبا اصول و مبان انیدانشجو ییدرس آشنا نیهدف از ا

ــا فراگ گــریو د زیســتمحیطنفــت و گــاز، غــذا و دارو،  بــا مباحــث  ییضــمن آشــنا انیدرس دانشــجو نیــا یریــکاربردهــا اســت. ب

 .ندینما حیرا تشر فناوریزیست یخواهند توانست کاربردها فناوریزیست

 اهداف ویژه: ب(

را خواهند داشت و  فناوریزیستدانشجویان پس از فراگیری این درس توانایی بیان، تحلیل و استدالل مباحث و مفاهیم مربوط به 

بتوانند در روند طراحی و ساخت محصوالت بسیار مهم است نگاه محصول محور در این درس به دانشجویان آموزش داده شود که 

 . متمرکز شوند شناسیزیستزیستی بر پایه 

 ها:  پ( مباحث یا سرفصل

 این درس توسط حداقل دو نفر از اساتید ترجیحا مرتبط، ارائه شود.

  فناوریزیستتعاریف اولیه، جایگاه و اهمیت  تاریخچه، مقدمه، -1

  وریفنازیست مختلف فعالیت یهاحوزه  -2

مونوکلونال، تولید  بادیآنتیی، هیبریدوما و ادیبن یهاسلولو  فناوریزیستدر پزشکی و سالمت انسان: اعم از  فناوریزیست -3

ها، گیاهان و در باکتری بینوترک یهاپروتئینی، تولید میترم یبافت و پزشک یمهندس ی تزریقی و یا خوراکی،هاواکسنانواع 

 یرهجانوران تراریخت، و غ

 یهانیگزیجا دی، تولآمینه هایدیاس دی، تولهابیوتیکآنتی دیتول ،یصنعت یهاآنزیم دیتولدر صنایع تبدیلی: اعم از  فناوریزیست -4

 های تخمیری و فراوری موادفرآیند، وگازیو ب زلیودیب واتانول،یب دیتولی، لیفس یهاسوخت

، کنترل بیولوژیک آفات کشاورزی، تلقیح ریزوبیوم، مهندسی ریزوسفر، : گیاهان تراریختیدر صنایع کشاورز فناوریزیست -5

 تولید گیاهان مقاوم به شوری و دمای باال و خشکی، آلودگی زدایی صحرا  در صحرا و مناطق خشک، فناوریزیستها، کمپوست

ی دریازی، پلی هامیکروارگانیسمها و تولید انرژی و سوخت دریایی با استفاده از جلبک دریایی: صنایعدر  فناوریزیست -6

ترکیبات آلی موجودات دریایی شامل پپتیدهای و لیپیدها و ....،  ،موجودات دریایی اصالح شده ژنتیکی ساکاریدهای جلبکی،

 فناوریزیستی هاروشها با زدایی نفت و آالیندهآلودگی

، پروتئین تک هاکیوتیپروب ،یعیطبیهانگهدارنده ،یریتخم یاغذاهتولید اعم از  :ها غذایی و ریز مغذی صنایعدر  فناوریزیست -7

 و غیره سلولی

 ییزدایندگی، آالهشد یدستکار ینیپروتئ یهاجاذب دیتول ،زداندهیآال باتیترکاعم از تولید  :زیستمحیطدر  فناوریزیست -8

 هاها و بیوپالستیکهیدروکسی آلکانوئاتو غیره، پلی هاحسگرزیستی، کروبیم

 سلولی و مولکولی فناوریزیست عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Molecular and Cell Biotechnology عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  مبانی مهندسی ژنتیک یاز:ندروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 ..........موارد دیگر: .... کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
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 فناورانهزیست یاقدامات پژوهش یاخالق یهاجنبه : در قانون، اخالق و روان فناوریزیست -9

 و سهم پژوهشگران فناوریزیست یهاپروژه ی، برآورد اقتصادیدانش فن نیدر مباحث تدو یاتیکل -10

 ارائه سمینارهای دانشجویی با موضوعات کاربردی -11

 ب با محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناس

 سخنرانی، پرسش و پاسخ، ارائه پروژه و تحقیق 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 60     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 و پروژکتورویدئکتب و مقاالت تخصصی، اینترنت، 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Brown, C. M. (2004). Introduction to Biotechnology. Panima. 

2. Dehlinger, C. A. (2016). Molecular biotechnology. Burlington, MA. Jones & Bartlett Learning. 

3. Patniak BK., Kara TC., Ghish SN, Dalai AK. (2012). Textbook of Biotechnology. McGraw- Hill Education. 
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 الف( هدف کلی: 

مولکولی  شناسیزیستبا مفاهیم بنیادی  سلولی و مولکولی شناسیزیستاسی هدف اصلی این درس آشنایی دانشجویان دوره کارشن

 باشد.میها در پروکاریوت

 ب( اهداف ویژه:

های مربوط به رونویسی و مکانیسم سلولی و مولکولی شناسیزیسترود دانشجویان دوره کارشناسی در پایان این درس انتظار می

 تجزیه و تحلیل کنند. ها را را در پروکاریوت ها دفرآینهای تنظیمی این ترجمه و مکانیسم

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 ها در پروکاریوت هاژنای بر بیان مقدمه -1

)ساختار ژن )نواحی ساختاری و تنظیمی(، عناصر  هاپروکاریوتآشنایی با عوامل و فاکتورهای الزم جهت رونویسی در  -2

 آن دهندهتشکیلز پروکاریوتی و ساختار و عملکرد زیرواحدهای پلیمرا  RNAپروموتری و ساختار آنها، 

 های موثر بر رونویسیبیوتیکآنتیو پایان( و سازوکارهای مولکولی آنها،  سازیطویلمراحل رونویسی )آغاز ، -3

 هاRNA انواع مختلف پردازش: تغییرات شیمیایی، برش و RNAی هامولکولتغییرات پس از رونویسی در  -4

 هاژنآنها در تنظیم بیان  نقشدر سطح رونویسی: آشنایی با انواع مختلف فاکتورهای سیگما و  هاژنظیم بیان تن -5

، کمک هاکننده)القاء کنندهتنظیمی هاپروتئین)اپراتور و پروموتر( و  DNA، عناصر تنظیمی در هااپرونو انواع ساختار  -6 

 های الکتوز، تریپتوفان و آرابینوز به عنوان مدل اپرونمولکولی تنظیم مثبت و منفی بیان  ( و سازوکارهایهاکننده، مهارهاکنندهالقاء

 (Anti-termination( و ضد خاتمه  )Attenuation(، تضعیف )Terminationهای خاتمه  )مکانیسم-7

، آنهاهای ترجمه و مفهوم کدونو عناصر تنظیمی مهم در آن،  mRNAآشنایی با فاکتورهای الزم برای انجام ترجمه )ساختار  -8

tRNAهای آمینواسیل ها، آنزیمtRNA- ،)ها و وقایع ترجمه )آغاز، فرآیندسینتاز، آمینواسیدها، فاکتورهای ترجمه و ریبوزوم

 و پایان( سازیطویل

 ی موثر بر ترجمههابیوتیکآنتی(، Post-translational modifications)پس از ترجمه  تغییرات -9

 تنظیمی( RNA(، پاسخ شدید، Codon usageترل ترجمه )اتصال ریبوزوم، کدون مورد استفاده )کن -10

 اندونوکلئازها، (CRISPR) ها از قبیل سیستم کریسپرباکتریدر ی دفاعی هاسیستم -11

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 سخنرانی، پرسش و پاسخ، ارائه پروژه و تحقیق 

 ( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: ث

 درصد 40  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 هامولکولی پروکاریوت شناسیزیست عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Molecular Biology of Prokaryotes عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  ژنتیک پایه نیاز:دروس پیش

 ملی ع تخصصی اجباری  ژنتیک مولکولی نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
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 درصد 60     سالآزمون پایان نیم

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ا )پاورپوینت( و نمایش انیمیشنهای مورد نیاز برای ارایه اسالیدهافزارنرمها، اینترنت، کامپیوتر، ویدیو پروژکتور و مقاالت، کتاب

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

1. Krebs, J.E., et al. (2018). Lewin’s Genes XII. (Latest edition). JONES & BARTLETT. 

2. Lodish, H., et al. (2016). Molecular Cell Biology. 8th ed. (Latest edition). W. H. Freeman and Company.   

3. Watson, JD., et al. (2013). Molecular Biology of the Gene. 7th ed. (Latest edition). CSHL press. 

4. Weaver, R.F. (2012). Molecular Biology. 4th ed. (Latest edition).  Mc Graw Hill. 
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 ربانمه ردسی 1000طرح بازنگری  

 

 

 الف( هدف کلی: 

 شناسیزیستهای بنیادی سلولی و مولکولی با مکانیسم شناسیزیستهدف از ارائه این درس، آشنایی دانشجویان کارشناسی 

 باشد.می هایوکاریوتمولکولی در 

 ب( اهداف ویژه:

های تنظیم بیان ژن مولکولی و نیز مکانیسم شناسیزیستهای پایه مکانیسم قادر خواهند بود تا نشجویان پس از فراگیری این درسدا

 را تجزیه و تحلیل کنند.  هایوکاریوتدر 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

  هایوکاریوتدر ها  RNAانواع و معرفی ساختار  -1

های مختلف ژنی و نواحی پروموتوری ، معرفی کالسهایوکاریوتونویسی ساده و پیچیده در های رآشنایی با ساختار واحد -2

 با آنزیم پروکاریوتی آنها پلیمراز یوکاریوتی و مقایسه ساختاری   RNAهای ها، معرفی انواع آنزیماختصاصی آن

های ها/موتیفبر اساس دٌمینآنها  بندیدسته، ساختار و هاژنی مختلف هاکالسعمومی برای  رونویسی فاکتورهایمعرفی  -3

 های تنظیمی رونویسیها در شناسایی توالیها/موتیفپروتئینی و اهمیت این دُمین

 هامراحل رونویسی )آغاز، طویل شدن و پایان( و سازوکارهای مولکولی آنها در یوکاروت -4

(، Enhancer) دهندهافزایش، LCRی هاتوالیسیس شامل  های)یا توالی DNAتنظیمی در های ساختار و عملکرد سایر توالی -5

ها مهارکننده(، Activator) هاکنندهو عناصر پروتئینی )یا عناصر ترانس شامل فعال ((Insulator(، عایق )Silencerکاهنده )

(Inhibitorمیانجی ،)( هاMediator در کنترل رونویسی )) 

 تخریب، ویرایش و پردازش، تغییرات شیمیایی، برش، A)اتصال کالهک و دم پلی  تغییرات ضمن رونویسی و پس از رونویسی -6

 ی یوکاریوتهاسلولدر   آنهامکانی  موقعیت و هاmRNA پایداریها( و سازوکارهای مولکولی آنها، RNA انواع مختلف

، آنهاهای ترجمه و مفهوم ، کدونو عناصر تنظیمی مهم در آن mRNAآشنایی با فاکتورهای الزم برای انجام ترجمه )ساختار  -7

tRNAهای آمینواسیل ها، آنزیمtRNA- و آنها سینتاز، آمینواسیدها، فاکتورهای ترجمه و ریبوزوم( و ساختارها و عملکردهای

 (، طویل شدن و خاتمهآغاز سازوکار ترجمه )مراحل

 هایوکاریوتآشنایی با سازوکارهای کنترل ترجمه در  -8

ی پروتئولیتیک، اعمال تغییرات هابرش، هاپروتئینایجاد ساختار صحیح در : هایوکاریوتترجمه در  از سپ و حین تغییرات -9

 و ... (Inteinها )شیمیایی مختلف، پردازش اینتئین

 ، و ...miRNA ،siRNAهای شامل مولکول هاژنغیرکد کننده در تنظیم بیان  RNAهای نقش مولکول -10

 ی سلولی )میتوکندری و کلروپالست(هااندامک مولکولی شناسیزیست -11

 هاشناسی مولکولی یوکاریوتزیست عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Molecular Biology of Eukaryotes عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  هاشناسی مولکولی پروکاریوتزیست نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  ر صورت نیاز(:نوع آموزش تکمیلی عملی )د
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 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 سخنرانی، پرسش و پاسخ، ارائه پروژه و تحقیق 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 60     سالآزمون پایان نیم

 ، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: ج( ملزومات

 های مورد نیاز برای ارایه اسالیدها )پاورپوینت( و نمایش انیمیشنافزارنرمها، اینترنت، کامپیوتر، ویدیو پروژکتور و مقاالت، کتاب

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

1. Krebs J.E., et al. (2018). Lewin’s Genes XII. (Latest edition). JONES & BARTLETT. 

2. Lodish H., et al. (2016). Molecular Cell Biology. 8th ed. (Latest edition). W. H. Freeman and Company.   

3. Watson JD., et al. (2013). Molecular Biology of the Gene. 7th ed. (Latest edition). CSHL press. 

4. Weaver R.F. (2012). Molecular Biology. 4th ed. (Latest edition).  Mc Graw Hill. 



 112/   شناسی سلولی و مولکولیکارشناسی زیست

 ربانمه ردسی 1000طرح بازنگری  

 

 الف( هدف کلی: 

و  DNAشناسی سلولی و مولکولی با مباحث عملی در رابطه با مولکول نشجویان کارشناسی زیستهدف از ارائه این درس آشنایی دا

RNA   ها است.های مولکولی دستکاری آنی بررسی و مطالعه تکنیکهاروشو 

 ب( اهداف ویژه:

لی مورد مطالعه و بررسی های نوکلئیک را در آزمایشگاه به صورت عمدانشجویان پس از فراگیری این درس قادر خواهند بود اسید

 قرار دهند.

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

عمومی  و قوانین آشنایی با مقررات، تجهیزات مورد نیاز، اصول اولیه ایمنی )خطرات موجود، عوامل شیمیایی و زیستی خطرناک -1

  شناسی مولکولیایمنی( و کار در آزمایشگاه زیست

ی مختلف )پروکاریوتی، خونی و یا گیاهی(، جداسازی و هاسلولاز  ژنومی DNAاستخراج : جداسازی و DNAجداسازی  -2

 از ژل آگارز DNA سازیخالصجداسازی و  پالسمیدی باکتری به روش لیز قلیایی، DNAاستخراج 

 نوری سنجیطیفی ژل الکتروفورز آگارز و هاروشبه  هاآنکمیت : تعیین کیفیت و DNA ی مختلف تایید هاروش -3

تایید محصوالت تولید شده به روی ژل الکتروفورز  و هاژن( Polymerase Chain Reaction/PCRپلیمراز ) ایزنجیرهنش واک -4

 آگارز

شونده  قطعات طولی محدود مورفیسمپلی و تجزیه و تحلیل DNAی هضم آنزیممحدودکننده و کاربردهای آن: ی هاآنزیم -5

(Restriction fragment length polymorphism/ RFLP به روش الکتروفورز ژل آگارز ) 

: آشنایی تئوری با مراحل و تجهیزات و مواد مورد نیاز برای انجام آن، انجام آزمایشات DNA  (DNA cloning)سازیهمسانه -6

کیب، ساخت به ناقل ژنی پالسمید خطی شده و تولید ناقلین نوتر ایرشتهالیگونوکلئوتیدهای دو  (Ligationعملی واکنش اتصال )

ی مستعد از جمله هاسلول( Transformationبا روش کلرید کلسیم، ترانسفوراسیون ) E. coli DH5αی مستعد باکتری هاسلول

DH5α ،گری غربال با ناقلین نوترکیب(Selection) های بدست آمدهو کشت مجدد کلون 

 ی تعیین کیفیت و کمیت آنهاروشی( و ی مختلف )پروکاریوتی، خونی و یا گیاههاسلولاز  RNA جداسازی -7

، Bradfordها )به روش ی تعیین کمیت آنهاروشی مختلف )پروکاریوتی، خونی و یا گیاهی(، هاسلولاز  هاپروتئیناستخراج  -8

Lowery   و یاBiuretآکریالمید احیایی و غیر احیایی.( و الکتروفورز ژل پلی 

 و پروتئین DNAبالتینگ  -9

( یا با Virtual  Labبصورت آزمایشگاه مجازی ) تواندمی)بالتینگ( از این سرفصل  9( و بند PCR) 4ایشات بندهای  آزم توضیح:

 سفر علمی ارائه گردد.

 شناسی مولکولی آزمایشگاه زیست عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Molecular Biology Laboratory عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  صصی اجباری تخ هاشناسی مولکولی پروکاریوتزیست نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 64 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
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 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ها به صورت عملی، پرسش و پاسخ، ارائه پروژه و تحقیق سخنرانی، انجام آزمایش

 اهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: ث( ر

 درصد 50   سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 50     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 های مرتبطها، وسایل و مواد الزم برای انجام آزمایشمکان آزمایشگاه به همراه دستگاه

 یشنهادی: چ( فهرست منابع پ

1. Cseke J.L., Kaufman P.B., Podila G.K., Tsai C.J., (2004). Handbook of Molecular and Cellular Methods in 

Biology and Medicine.  

2. Sambrook J., Russell, D.W., (2001). Molecular Cloning: A Laboratory Manual. CSHL press. 

3. Walker J.M., Rapley R., (2008). Molecular Biomethods Handbook. Springer. 
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 الف( هدف کلی: 

 شناسیزیستسلولی و مولکولی با مفاهیم بنیادی و اساس  شناسیزیستاصلی این درس آشنایی دانشجویان دوره کارشناسی  هدف

 باشد.سلولی و مولکولی سرطان می

 ب( اهداف ویژه:

ی سرطانی هالسلوی هاویژگیسلولی و مولکولی بتوانند  شناسیزیسترود دانشجویان دوره کارشناسی در پایان این درس انتظار می

ها و فاکتورهای محیطی را در حیات و سالمت و کنترل دقیق آن هاژنی سالم را بیان کنند و همچنین نقش هاسلولبا آنها و تفاوات 

 موجودات زنده توضیح دهند. 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 ی نام گذاری، و  غیرههاروشسرطان: تعریف، انواع،  -1

 دنیااپیدمیولوژی سرطان در  -2

 ی سالمهاسلولها با ی سرطانی و تفاوت آنهاسلولی هاویژگی -3

( هاژنفاکتورها و عوامل موثر در ایجاد سرطان: اعم از الگوی زندگی و تغذیه، توارث، عوامل شیمیایی )کارسینو -4

 و غیره عوامل بیولوژیک )از قبیل عوامل میکروبی و درون سلول( ، عوامل فیزیکی، هاژنمتالوکارسینو

 (Checkpointsهای کنترل آن، نقاط کنترلی چرخه سلولی )ای بر چرخه سلولی و مکانیسممقدمه -5

ها در چرخه سلولی، انتقال (:  نقش آنTumor suppressor genesی سرکوب کننده توموری )هاژن( و Oncogenes) هاژنانکو  -6

ارتباط فعالیت  ،(Telomeraseو تلومراز ) (Telomereتلومر )و سرطان،  DNAی دخیل در ترمیم هاژنپیام سلولی و ایجاد سرطان، 

 سلول سرطان و پیری، تلومراز و سرطان

 (Cancer stem cellsی بنیادی سرطانی )هاسلول(، تئوری Clonal  evolutionی سرطانی )تئوری هاسلولتشکیل  -7

 زایی، تهاجم سلولی و متاستازهای رگسرطان، معرفی مکانیسم( Stagingگسترش و پیشرفت سرطان: معرفی مراحل پیشرفت ) -8

ارتباط آپوپتوز و  –های آپوپتوز مکانیسم-(: معرفی  و اهمیت آن در تکوین و رشد موجودات پر سلولیApoptosisآپوپتوز ) -9

 سرطان

 ی تشخیص و درمان سرطانهاروش -10

 دف:ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و ه

 سخنرانی، پرسش و پاسخ، ارائه پروژه و تحقیق

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 سلولی و مولکولی سرطان شناسیزیستمبانی  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Principles of Cell and Molecular Biology of Cancer عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  رسانیپیامچرخه سلولی و مسیرهای  نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
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 درصد 60     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ( و نمایش انیمیشنپاورپوینتهای مورد نیاز برای ارایه اسالیدها )افزارنرمور و ها، اینترنت، کامپیوتر، ویدیو پروژکتمقاالت، کتاب

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 اصول ژنتیک سرطان. انتشارات برای فردا(.  1395. تفریحی، م.، نخعی سیستانی، ر. )1

2. Lodish, H., et al. (2016). Molecular Cell Biology. 8th ed. (Latest edition). W. H. Freeman and Company.   

3. Weinberg, R. (2014). The Biology of Cancer. 2nd ed. (Latest edition). 
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 الف( هدف کلی: 

 .ستا یمولکول صیتشخ یهاروش یبا اصول و مبان یو مولکول یسلول شناسیزیستدوره  انیدانشجو ییناـشدرس آ نـیا فدـه

 ب( اهداف ویژه:

و  یو مولکول یسلول یهاپژوهشدر  جیرا یمولکول صیتشخ یهاروش یدرس با اصول و مبان نیا یریپس از فراگ انیدانشجو

 آشنا خواهند شد.   هابیماریو  هاناهنجاری صیدر تشخ یمولکول یهاروش نیکاربرد ا

 

 ها:پ( مباحث یا سرفصل

 مولکولی شناسیزیستو  شناسیزیستهای تشخیصی در تاریخچه تکنیک -1

ها: معرفی اصول کلی ماکرومولکولی تفکیک اندازه و سایز هاروشو  هاپروتئینو  DNA ،RNAی استخراج و بررسی هاروش -2

 کینوکلئ یدهایاس نگیبالت یهاروشز و رروش الکتروفواسیدهای نوکلئیک،  سنجیطیفها، و همچنین نحوه آنالیز ماکرومولکول

   نیو پروتئ

رات (، تغییNGSروش مدرن )همانند  ی تعیین توالی کالسیک وهاروش: شامل اساس ژنوماپیی بررسی ژنومی و هاروش -2

ی مورد استفاده در هاروش، ها( ChIPو روش بررسی کروماتین )همانند DNA  ونیالسیمت لیو تحل هیتجز یهاروشی و ژنتیکاپی

 ها STRمیتوکندری در تکامل، مهاجرت و قومیت، بررسی  DNA، اهمیت DNAپزشکی قانونی و آرکئوژنتیک، پروفایلینگ 

 HRM (High Resolutio Melting) کیتکنتوالی،   ها در، چند شکلیهاجهش ی تحلیل جهش: شامل اهمیت بررسیهاروش -4

 هامورفیسمپلی ییشناسا یبرا

صیتشخ یبرا RT-PCR  ،RRT-PCRو  PCRبر  یمبتن یهاروشو اهمیت و ساخت آن،  cDNAی تحلیل بیان ژن: هاروش -5

ی تحلیلی هاروش،  ژن انیب لیدر تحل (Microarray) هیآرازیر یکردهایروی ژنتیکی، هابیماریی مولکولی، تشخیص  مولکول یها

 و سایر عوامل عفونی، تشخیص فلور میکروبی در صنایع غذایی هاویروسنظیر انواع  هاژن، تشخیص پاتو هاژنبیان 

    سلول یربرداریتصو یهاروش: شناسیریختی مبتنی بر تصویر برداری و هاروش -6

  IHC یمیستوشیمونوهیا کیتکنهای فلورسنت، ی، پروبتومتریک فلوسایتکن و فلورسنت: بادییآنتهای مبتنی بر تکنیک -7

جرمی  سنجیطیف، نیپروتئ لیو تحل هیتجز یهاکیتکنبر پروتئومیکس،  ایمقدمه، زایاال کیتکنی پروتئینی و آنزیمی: هاروش -8

 ی پروتئین، سیستم نشاندار کردن پروتئینهاآرایهپروتئین، 

)تشخیص  همراه با ذکر مثال (FISH)ی کاریوتایپینگ، هیبریداسیون فلورسنس در محل هاروشی سیتوژنتیک: هاروش -9

 ی ژنتیکی، تشخیص سرطان ، ...(هاناهنجاری

 

 های تشخیص مولکولیروش عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Molecular Diagnostic Methods عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  هااریوتی پروکشناسی مولکولزیست نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  هایوکاریوت یشناسی مولکولزیست نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 ارد دیگر: ..............مو کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
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 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

ا اشاره کند تا دانشجویان به صورت دقیق ضرورت و ها مدرس کاربردهای روز روش ردر هر جلسه پس از معرفی روش و تکنیک

 را درک کند. هاروشکاربرد 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 60     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 نترنت، ویدئو پروژکتورکتب و مقاالت تخصصی، ای

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Bruns, D. E., Ashwood, E. R., & Burtis, C. A. (2007). Fundamentals of molecular diagnostics. Elsevier 

Health Sciences. 

2. Buckingham, L. (2019). Molecular diagnostics: fundamentals, methods and clinical applications. FA Davis. 

3. Coleman, W. B., & Tsongalis, G. J. (2019). Molecular diagnostics: for the clinical laboratorian. 3rd ed. 

(Latest edition). Springer Science & Business Media.  

4. Grody, W. W., Nakamura, R. M., Kiechle, F. L. & Strom, C. (2010). Molecular diagnostics: techniques and 

applications for the clinical laboratory. Academic Press. 
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 ی ی اختیاری دوره کارشناسهادرسی هاسرفصل

 سلولی و مولکولی شناسیزیسترشته  
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 الف( هدف کلی: 

ی مورد استفاده در علوم سلولی و هاروشی با مولکولسلولی و  شناسیزیستآشنائی دانشجویان کارشناسی هدف این درس 

 ی است.مولکول

 ب( اهداف ویژه:

ی مناسب جهت کارهای پژوهشی آینده خود خواهند بود و توانائی این هاروشاندن این درس قادر به انتخاب دانشجویان با گذر

 را در رشته خود درک خواهند کرد. هاروش

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 ی بافریهامحلول ،آن گیریاندازهو  pH ،کمی گیریاندازهاصول  -1

 و غیره آمیزیرنگواع میکروسکوپ ها، مقطع گیری، انواع ان :میکروسکپیمطالعات  یهاروش اصول -2

و دیالیز  غشاییاصول کروماتوگرافی، اصول الکتروفورز، اصول ته نشین سازی و فیلتراسیون : اعم از ی جداسازیهاروشاصول  -3

 و غیره تعادلی

ها، خواص و یی اجمالی با رادیوایزوتوپی مبتنی بر استفاده از رادیوایزوتوپ ها در مطالعات مولکولی: آشناهاروشاصول  -4

های فرآیندی مورد استفاده در مطالعه هاروشی مولکولی، هاپژوهشدر  آنهای فیزیکوشیمیایی، انواع و اهمیت هاویژگی

 زا ، بررسی برخیهاپروتئینبیوسنتز  فرآیند ،RNAو  DNA، بررسی تغییرات ساختاری RNA، نسخه برداری DNAهمانندسازی 

 هاپروتئینرات ساختاری  تغیی

 آن گیریاندازهفعالیت آنزیمی و  -5

 ی نوکلئیکاسیدهای تعیین توالی هاروشاصول  -6

 هاپروتئینی تعیین توالی هاروشاصول  -7

 ی کشت سلولهاروشاصول  -8

 نوری )اسپکتروسکوپی(: ناحیه مرئی/ ناحیه فرابنفش سنجیطیفی هاروشاصول  -9

 سپکتروفلوریمتریی اهاروشاصول  -10

 ی اسپکتروپالریمتریهاروشاصول  -11

 شناختیی ایمنیهاروشاصول  -12

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: 

 سخنرانی، پرسش و پاسخ، ارائه پروژه و تحقیق 

 

 شناسی سلولی و مولکولیهای آزمایشگاهی در زیستروش عنوان درس به فارسی:

 Laboratory Methods in Molecular and به انگلیسی: عنوان درس

Cell Biology 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  بیوفیزیک  نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  عملی )در صورت نیاز(: نوع آموزش تکمیلی
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 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 60     سالزمون پایان نیمآ

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 های مورد نیاز برای ارایه اسالیدها )پاورپوینت( و نمایش انیمیشنافزارنرمها، اینترنت، کامپیوتر، ویدیو پروژکتور و مقاالت، کتاب

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1- Wilson K., Walker J. (2010). Principles and techniques of biochemistry and molecular biology. 7th ed. (Latest 

edition). 

2- Green M.R., Sambrook, J. (2012) Molecular cloning: a laboratory manual.  3rd ed. (Latest edition). New 

York: Cold Spring Harbor Laboratory Press. 

3- Freshney I.R. (2016). Culture of animal cells: A manual of basic technique and specialized applications. 7th 

Eds (Latest edition), Wiley Blackwell. 
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 هدف کلی: الف( 

در  ویروس عفونت بقاء، تکثیر و عملکرد ویروسها )نتایج بندی، نحوةو طبقه با ساختار، تنوع دانشجویان آشناییهدف این درس 

 .است (زنده موجودات و در بدن سلول سطح

 اهداف ویژه:ب( 

را می شناسند و از اهمیت آنها در  هاویروسبدست می آورند،  هاویروسعات کلی دربارة با فراگیری این درس دانشجویان اطال

 . شوندمیزندگی انسان و دیگر موجودات زنده آگاه 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

جانوران، ، انواع ویروس و میزبان در گیاهان، هاویروسشناسی، ماهیت شناسی و تعاریف: تاریخچه علم ویروسویروس ۀـ مقدم1

 ، ویروفاژها، ویروئیدهاهاویروس، باکتریوفاژها، مگاهاآرکیو پروتوزوئرها، ویروس  هاقارچ

، هاویروسآشنایی با ساختار کپسید، کپسومر، نوکلئوکپسید، پوشینه و پوشش های ویروسی، اندازة ژنوم در  :هاـ ساختار ویروس2

 غیرعادی و اشکال ایرشتهو دو  ایرشتهبا ژنوم تک  هاویروس-RNAو  هاویروس-DNA، هاویروسژنوم خطی و حلقوی در 

 هاویروس

و فاژها، آخرین قلمروها، شاخه ها و رده  هاویروس بندیطبقه معیارهای مرفولوژیک و اسید نوکلئیک در : هاویروس بندیـ طبقه3

 (ICTV) هاویروس بندیطبقه المللیبینبر اساس کمیته  هاویروسهای 

ی غشاءدار و بدون هاویروس، سازوکارهای اتصال هاویروس، چگونگی سرایت آنها، تکثیر هاویروس: اکولوژی هاویروس انتشارـ 4

و  هاویروس همانندسازیی هاروشغشاء و مراحل مختلف ورود به داخل سلول میزبان تا آزاد شدن ذرات ویروسی جدید، انواع 

 تیموربال بندیطبقهبر اساس  آنهاتکثیر 

و فاژها،  هاویروسی مطالعۀ هاروشو فاژها،   هاویروس سازی خالص و شیمیایی فیزیکی یهاروش: هاویروس سازیخالص -5

 و فاژها در شرایط آزمایشگاه هاویروسی تکثیر هاشیوه

و تولید  هاپروتئینلیپیدها، بر هم کنش : ساختارهای پروتئینی و گلیکوپروتئینی، اسیدهای نوکلئیک، هاویروس شیمیایی ـ ترکیبات6

 ساختارهای چندوجهی و لوله ای

ها و ، عوامل شیمیایی ضدویروسی مانند فنلهاویروس: اثر گرما و پرتوها بر هاویروس روی بر و شیمیایی فیزیکی ـ تأثیر عوامل7

 ی زیستی ضدویروسهافرآورده، هاوسویردیگر ترکیبات آروماتیک، الکل ها و آلدئیدها، اثر انواع بایوساید بر 

ی میزبان جانوری و گیاهی، آثار هاسلولدر  ویروسی تأثیر عفونتعفونت ویروسی: مفهوم ویریون، فازهای لیتیک و لیزوژنیک، ـ 8

، هاویروسزایی ی آلودگی ویروسی، دوره نهفتگی، سازوکارهای سرطانهاچرخهی گوناگون، آنهاآلودگی ویروسی در میزب

 ی ویروسی نوظهورهابیماریی شایع ویروسی، هایماریب

 شناسیویروس عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد  Virology عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  هاشناسی مولکولی پروکاریوتیکروبی و زیستفیزیولوژی م نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
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ی ویروسی، انواع سازوکارهای سیستم ایمنی در مقابله با هاآلودگی: سازوکارهای دفاعی در برابر هاویروسایمنی در برابر  ـ9

 در جانوران و گیاهان هاویروس

ی ویروسی برای مطالعات هانمونه سازیآماده، میکروسکپیی سلولی، مولکولی و هاروشی ویروسی: هاعفونتتشخیص  ـ10

ی تشخیص چند ویروس هاراه، (CPEی سرولوژیک، آشنایی با انواع آثار سایتوپاتیک )هاروشمیکروسکوپ الکترونی، بررسی 

 انسانی، دامی و گیاهی

ی هاواکسنها، آشنایی با انواع ی ویروسی: آشنایی با داروهای ضد ویروسی و عملکرد آنهابیماریعلیه  هاواکسنو  هانادرم -11

 ی ویروسی هابیماریموجود و نحوه ساخت واکسن علیه 

مانند  فناوریزیستدر مطالعات  هاویروسی علوم زیستی، بررسی استفاده از هاپژوهشدر  هاویروس: کاربرد هاویروسکاربرد  ـ12

(، استفاده از فاژها برای مقابله NPVو  GVی هاویروسگیاهی ) یهابیماریو فاژها در کشاورزی علیه آفات و  هاویروساستفاده از 

 ی میکروبی در انسان و دامهاعفونتبا 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 سخنرانی، پرسش و پاسخ، ارائه پروژه و تحقیق 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 60     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

و آزمایشگاه  شناسیویروسی آموزشی، وسایل معمول آموزشی در کالس درس، بازدید از یک آزمایشگاه هافیلمامکانات مشاهدة 

 میکروسکوپ الکترونی 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1- Flint S.J., Enquist L.W., Racaniello V.R., Skalka, A.M. "Principles of Virology. Vol 1 & 2, 3rd ed. ASM 

Press, (Last edition). 

2- Knipe D.M., Howley M., Griffin D.E., Lamb R.A., Martin M.A., Roizman B., S.E. Straus, "Fields-Virology", 

Lippincott Williams & Wilkins Publishers, (Last edition).  

3- Lostroh  P. (2019). Molecular and Cellular Biology of Viruses, CRC Press,  

4- Murray P.R., Rosenthal K.S., Pfaller M.A. (2020). Medical Microbiology. 9th ed. Elsevier Inc. 

5- Riedel S., Morse S.A., Mietzner T., Miller, S. (2019). Jawetz, Melnick, & Adelberg’s Medical Microbiology, 

28th ed. McGraw- Hill. 
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 هدف کلی: الف( 

  هاهورمونو  اهمیناویتشنایی با عملکرد و ساختار آ

 اهداف ویژه:ب( 

 و راه های متابولیکی بدن هاچرخهدر سلول و نقش هورمون در بدن  و  ویتامینآشنایی با نقش 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 ی محلول در چربیاهمیناویت، اهمیناویت بندیتقسیم -1

 و نقش آنها در متابولیسم سلول ی محلول در آباهمیناویتانواع  -2

 آنها بندیتقسیمو  هاهورمونانواع  -3

 هاهورمونانتقال پیام  سازوکارانواع گیرنده های هورمونی در سطح سلول و  -4

 ی هیپوفیز و هیپوتاالموسهاهورمون -5

 ی تیروئید و  پاراتیروئیدهاهورمون -6

 دستگاه گوارشی مربوط به هاهورمونی پانکراس و هاهورمون -7

 ی جنسی هاهورمونی غده فوق کلیه و هاهورمون -8

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 60     سالآزمون پایان نیم

 یاز برای ارائه: ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد ن

 و منابع جستجوی اینترنتی  هاکتاب

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1- Voet D., Voet J.G. (2010). Biochemistry. 4th ed. (Latest edition).  John Wiley & Sons, Inc. 

2- Snider M. D. (2020). Devlin's Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations. 8th ed. (Latest edition).  

John Wiley & Sons.  

3- Rodwell V. W., et al. (2018). Harper's Illustrated Biochemistry. 31st ed. (Latest edition).McGraw-Hill 

Education. 

 هاها و هورمونبیوشیمی ویتامین عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Biochemistry of Vitamins and Hormones عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  بیوشیمی ساختار نیاز:دروس پیش

 عملی   تخصصی اجباری  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
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 هدف کلی:  الف( 

 منابع ملی از آن، امکان استفاده پایدار از حفاظت و زیستمحیط با اصول و اهمیت دانشجویان آشنایی

 ب( اهداف ویژه:

مشارکت دانشجویان در پیشگیری و رفع و  هایراه و زیستزیست، نقش انسان در آلودگی محیطمحیط تهدیدکننده عوامل یبررس

 های زیست محیطیآلودگی با مقابله

 ها:پ( مباحث یا سرفصل

 -محیطیزیست لپایدار، جهانی شدن و مسائ توسعه زیست ومحیط  -و لزوم حفاظت از آن اهمیت زیست، محیط تعریف مقدمه، -1

 زیستتغییر الگوی زندگی، نوع تغذیه و نقش آن در سالمت محیط

 آنها رفع خصوص در جهانی تجارب بررسی و جهان محیطیمختلف زیست هایبحران با آشنایی -2

 تغییرات اقلیمی، گرمایش کره زمین، علل و اثرات آن -3

 عتی شدنعوارض آن و راه های کاهش اثرات مخرب صن و شدن صنعتی -4

 آنها های مختلفآلودگی ها واکوسیستم انواع -5

 آب کیفیت بهبود و های اصالحروش زیرزمینی و عوارض آنها، سطحی و هایآب هایآالینده آب، آلودگی -

 آب کیفیت بهبود و های اصالحخاک و عوارض آنها، روش هایآالینده خاک، آلودگی -

 اوزون الیه زنده و موجودات بر هوا هایآالینده اثرات هوا، یآلودگ ها و منابعشاخص هوا، آلودگی -

 زنده های صوتی، امواج و پرتوهای مختلف و اثرات زیان بارشان بر موجوداتآلودگی -

 انسان و موجودات دیگر سالمت مختلف و هایاکوسیستم بر شیمیایی و تاثیر آنها کودهای و سموم کشاورزی، -6

 پسماندهای کاهش انواع پسماندها، مدیریت هایروش ندها، ماندگاری انواع پسماندها، شیرابه پسماندها،پسماندها، انواع پسما -7

 مختلف

 های مختلفپاالیش بیولوژیکی اکوسیستم -8

 ایآمایش سرزمین و پیامدهای عدم وجود آمایش منطقه -9

 یستزهای محیطهای نو و تجدید پذیر و نقش آنها در کاهش آلودگیانرژی -10

 زیست و نحوه مشارکت دانشجویانها( و نقش آنها در حفظ سالمت محیطهای مردم نهاد )سمنسازمان -11

 های پیشگیری از آنها محیطی محل زندگی دانشجویان و راههای زیستاجرای پروژه شناسایی آالینده -12

 

 حفاظت    و زیستمبانی محیط عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Principles of Environment and Protection عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  ینار سم آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
 

( دارد توضیح: برای انتقال موثر مفاهیم، این درس نیاز به بازدید علمی و مطالعه محیطی( 
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 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

الب متنوع روزآمد منتشر شده نوشتاری و تصویری در منابع معتبر داخلی و خارجی در ارتباط با مباحث ذکر شده در استفاده از مط

ای نتایج تحقیقات میدانی مرتبط با عوامل موثر در ای و بررسی مقایسهسرفصل درس به کمک امکانات مختلف آموزشی و رسانه

 المللی و تبیین میزان فاصله وضعیت موجود با وضعیت مطلوب  نای و ملی و بیزیست در سطح منطقهسالمت محیط

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40   سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 60     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 و پروژکتورکتب و مقاالت تخصصی، اینترنت، ویدئ -

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 (.دانشگاه فردوسی مشهد)، ع. نشر جهاد دانشگاهی کنت وات، ترجمه وهابزاده نویسنده ،(1390) زیستمبانی محیط -1

 انتشارات ارکان.  ،م. عرفان منش، ، م. وافیونی(، 1390) ب، خاک و هواآزیست، لودگی محیطآ  -2
3- Nathanson J., Schneider R. (2015). Basic environmental technology: water supply, waste management and 

pollution control. 6th ed.   

https://www.gisoom.com/search/book/nasher-1074/انتشارات-جهاد-دانشگاهی-دانشگاه-فردوسی-مشهد/
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  ائه گردد.ار عملی-و یا نظری عملی نظری،توضیح: برای انتقال موثر مفاهیم، این درس می تواند با نظر استاد راهنما، بصورت  

 

 الف( هدف کلی: 

ــجویان دوره کارشنا ــنایی دانش ــن درس آش ــی ای ــدف کل ــاه ــولی ب ــلولی و مولک ــی س ــت شناس ــی زیس ــی و  س ــی طراح روش علم

 دوره کارشناسی است.  اجرای یک طرح تحقیقاتی تجربی در قالب یک پروژه

 اهداف ویژه: ب(

ــد  یــک طــرح ت ــن درس مــی توانن ــروژه دوره کارشناســی طراحــی دانشــجویان پــس از گذرانیــدن  ای ــب یــک پ حقیقــاتی را در قال

 و اجرا نمایند.

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

اساس می شود. سپس دانشجو برینه های عالقمندی دانشجو تعیین موضوع پروژه کارشناسی به پیشنهاد استاد راهنما و بر اساس زم

ای و  هاندر این دوره دانشجو ضمن انجام مطالعات کتابخ. م می نمایدبرنامه ریزی دقیق نسبت به تنظیم زمانبندی اجرای پروژه اقدا

تا پروژه در مهلت مقرر  آشنا خواهد شد.  رشته تخصصی خود عو سایر مناب ، پایگاه داده هاتمجال ،هاکارهای آزمایشگاهی با کتاب

 الم شود.و در پایان نیمسال اخذ پروژه به اتمام رسیده و نمره آن توسط استاد به آموزش اع

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

- 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

ــه مســتمر )حــداقل  ــابی گــزارش هــای ماهیان ــۀ ارزی ــر پای ــا  3ارزشــیابی دانشــجو ب ــه گــزارش کــار( ی ــه گــزارش انجــام پــروژه ارائ ب

 استاد راهنما در پایان دوره صورت خواهد گرفت.

 ات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:ج( ملزوم

ــا لحــاظ  - ــد اســتاد راهنمــا و مــدیر گــروه، ب ــی دانشــجو و تایی ــا درخواســت کتب ــن واحــد درســی ب ــت هریــک از انتخــاب ای ظرفی

ــدیریت  ــت م ــتادیاری( جه ــیاری و اس ــتادی ، دانش ــای اس ــه ه ــرای رتب ــب ب ــه ترتی ــر ب ــک نف ــه، دو و ی ــداکثر س ــروه )ح ــاتید گ اس

 صورت خواهد گرفت.ی دانشجو در واحد ترم، فعالیت ها

 مکاتبات الزم برای ایجاد ارتباط دانشجو و دسترسی به امکانات الزم جهت انجام پژوهش  -

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:  

 منابع متناسب با موضوع پروژه تحقیقاتی تعیین خواهد شد.

 پروژه کارشناسی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد BSc. Project عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  واحد 70به بعد/ و یا  گذراندن حداقل  4از ترم  نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  عملی-نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
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 الف( هدف کلی: 

شناخته  هابیماریها در ،نقش اندامک هااندامکی و ژنتیکی، بیوسنتز و وراثت مولکولهدف این درس آشنائی دانشجویان با ساختار 

 های آنها بررسی است.نشده و جهش وموتاسیو

 ب( اهداف ویژه:

 را توضیح خواهند داد. هابیماریها درها و نقش آنبا گذراندن این درس دانشجویان مسیرهای بیوسنتزی، وراثت و ژنتیک اندامک

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

ی هاویژگی ،هازنوزوم ،اندوزومال غشاییقال انت ،هابیوسنتز و وراثت و ارتباط آن با اندامک ،ساختار مولکولی آن :هامالنوزوم -1

 آنهاخاص 

مسیرهای ، هاپراکسیزومبه  هاپروتئینی انتقال هامکانیسمی گیاهی و جانوری، هاسلولدر آنها ساختار مولکولی  :هاپراکسیزوم -2

 ها در سلول نقش آن آنهابیوسنتز و وراثت 

ی نقل هامکانیسم ،بیوسنتز شبکه اندوپالسمی در سلول ی گیاهی و جانوری،هاسلولعملکرد آن در  و ساختار :شبکه اندوپالسمی-3

 ی مرتبط با شبکه اندوپالسمیهابیماری ،شبکه اندوپالسمی به هاپروتئینو انتقال 

 آنهای انتقال هامکانیسمی سراسری غشایی در شبکه اندوپالسمی و هاپروتئینسازماندهی انواع  -4

  ،ارتباط شبکه اندوپالسمی و دستگاه گلژی ،بیوسنتز دستگاه گلژی در سلول ،عملکرد آن در سلول و ساختار :دستگاه گلژی-5

 ی مرتبط با دستگاه گلژیهابیماری ،در دستگاه گلژی هاپروتئینی نقل و انتقال هامکانیسم

 آنهای انتقال هامکانیسمه گلژی و های اندوپالسمی و دستگادر شبکه هاپروتئینی تغییرات پس از ترجمه هامکانیسمانواع  -6

 DNA ،میتوکندریاییتوارث  ،به میتوکندری هاپروتئینی انتقال هامکانیسم در سلول، ساختار و عملکرد آن :میتوکندری -7

 DNAمیزان موتاسیون  ،ی نئاندرتالانسانهادر خویشاوندی  میتوکندریایی DNAاستفاده از  ،و تاریخچه آن میتوکندریایی

در  هاپروتئیننقش  ،ساز در میتوکندریی پروتئینهاژنپراکندگی  ،ها در میتوکندریدر ائوسیت DNAتنوع ژنتیکی  ،دریاییمیتوکن

نظیر بیماری  ایهستهی ژنتیکی هابیماریارتباط میتوکندری با  ،میتوکندریاییی هابیماریو  شناسیآسیب ،تقسیم میتوکندری

 ی یی میتوکندریاهابیماریانواع  ،میتوکندریاییی هابیمارینی طرح بالی ،ویلسون وفردریک آتاکسیا

، هادیدگاه تکاملی پالست ،حدود استقالل پالستی ،هاماده وراثتی پالست ،هامنشاء پالست ،و انواع آن شناسیریخت: هاپالست-8

 ها در شرایط مختلفتغییر وتبدیل پالست

وراثت تک والدینی ژن  ،ی کلروپالستیهاژنوراثت  ،هازیرواحدهای فتوسیستمساختار مولکولی ونحوه ارتباط : کلروپالست -9

ی کدشده هاپروتئینی دخیل درسنتز هاژن ،کلروپالستی DNAمشخصات  ،درکلروپالست GMی هاژنبیان  ،کلروپالستی

 هاشناسی مولکولی اندامکزیست عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Molecular Biology of Organelles ان درس به انگلیسی:عنو

 نظری  پایه  های سلولی اندامکساختار و عملکرد  نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: نوع



 128/   شناسی سلولی و مولکولیکارشناسی زیست

 ربانمه ردسی 1000طرح بازنگری  

اشتراک عمل ژنوم (، LSC و IR  ،SSCنواحی ) ژنوم کلروپالستیی مختلف هابخش ،ی دخیل در فتوسنتزهاژن، هادرکلروپالست

، کنترل بیان ژن در پالستیدها، TPPو  SPPی کدشده هسته به داخل کلروپالست هاپروتئیننحوه انتقال  ،هسته و ژنوم کلروپالست

 ی ناحیه اینترژنیک و دخالت آن در فیلوژنی، استفاده از ژنوم کلروپالست در فیلوژن، هابرروی بیان ژن اندامک ایهستهکنترل ژنوم 

نقل و انتقال مواد به داخل و بیرون  ،ایهسته اجسام ،تغییرات هسته طی چرخه سلولی، ساختار و عملکرد آن در سلول :هسته -10

 سازماندهی ژنوم در هسته  ،ارتباط هسته سلولی با شبکه اندوپالسمی ،هسته سلولی

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ش و پاسخ، ارائه پروژه و تحقیقسخنرانی، پرس

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 60     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ی مورد نیاز برای ارایه اسالیدها )پاورپوینت( و نمایش انیمیشنهاافزارنرمها، اینترنت، کامپیوتر، ویدیو پروژکتور و مقاالت، کتاب

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

).Latest editioned. ( st1). The Biogenesis of Cellular Organelles. 2005Mullins C. ( -1 

).Latest editioned. ( nd2). Mitochondria. 2008Scheffler I.E. ( -2 

).Latest editioned. ( st1). Golgi apparatus: structure, functions and mechanisms. 1120Hawkins C. ( -3 
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 الف( هدف کلی: 

 سلولی و مولکولی با مبانی ژنتیک انسانی است. شناسیزیسترشته آشنایی دانشجویان  هدف این درس

 ب( اهداف ویژه: 

آشنا  هایافتهمبتنی بر این  اندازچشمدانشجو با گذراندان این درس ضمن آشنایی با اهداف و دستاوردهای پروژه ژنوم انسان با 

کرده با نحوه وراثت آنها  بندیدستهی ژنتیکی را هایماریب. همچنین با فراگیری اصول ژنتیک انسانی خواهد توانست انواع شودمی

 آشنا شده و وراثت آنها را با یکدیگر مقایسه کنند.

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

نقش ی کاذب،  هاژنی ژنی، هاخانوادهی انسانی، هاژنی ساختاری هاویژگی، شنایی با خصوصیات ژنوم انسانآژنوم انسان: -1

 و بروز فنوتیپ در سالمت و بیماری هاژندر بیان ی مختلف ژنوم هابخش

، اتوزومی کاذب )شبه اتوزومی(، هتروژنی آللی، هتروژنی بالینی،  Xتی: اتوزومی غالب، اتوزومی نهفته، وابسته به الگوهای وراث-2

 ی تعدیل کننده، موزائیسمهاژنهتروژنی لوکوسی و اثر 

ی موثر در ایجاد تنوعات هامکانیسم، (SNP, indel, CNV, Inversion)انواع  : ماهیت تنوع ژنتیکی،های ژنتیکیگوناگونی-3

 DNAی از جمله انگشت نگاری ژنتیک انسان اتو اهمیت آنها در مطالعژنتیکی 

   نتینگتون، سندرم ایکس شکننده، دیستروفی میوتونیک هابیماری، (anticipation)پیش دستی ی دینامیک: مکانیسم،هاجهش -4

)ساختاری و عددی(،  اتوزومی یهاکروموزوم اختالالت ی مورد استفاده در مطالعات کروموزمی،هاتکنیک بالینی: ژنتیکسیتو-5

ی تکوینی گنادها )با تاکید هاناهنجاری، Xغیرفعال سازی کروموزم مکانیسم ، Yو X یهاکروموزماساس کروموزومی تمایز جنسی، 

 ت تکوین جنسی (، اختالالDAX, SRY, SOXی هاژنبر نقش 

   DNA ،QF-PCR، ARMS-PCR ،MLPA،TP-PCR یابیتوالی: ژنتیک مولکولی انسان اتی مطالعهاروشابزار و  -6

ی رمزگذار آلفا و هاژندر طی تکوین، جهش در  هاژنی گلوبین، تنظیم بیان این هاژن: ی هموگلوبینهاناهنجاری ژنتیکی اساس -7

 نی داسی شکلبتاگلوبین، تاالسمی ها، کم خو

 ، آلزایمرDMD، فیبروز کیستیک، Tay- Sachsکتونوری، ی فنیلهابیماریی: اساس ی متابولیسمهاناهنجاری ژنتیکی اساس -8

ی میتوکندریایی و هاژنومی متقابل بین هاواکنشی میتوکندریایی، هابیماریدر انسان، فنوتیپ  mtDNAوراثت مادری: ساختار  -9

 ایهسته

وراثت پذیری،  : صفات کیفی و کمی،توزیع نرمال، اشتراک آلل در بین خویشاوندان،نتیک کمی و وراثت چندعاملیژ اصول -10

 محیط -همبستگی، مطالعات دوقلویی و تعامل ژن

 ژنتیک انسانی مبانی  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Principle of Human Genetics عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  ژنتیک مولکولی نیاز:دروس پیش

 عملی  صصی اجباری تخ - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
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)سه ماهه اول و سه  ی قبل تولدهاغربالگری، سونوگرافی، انواع CVS ،PGDو تشخیص پیش از تولد: آمنیوسنتز، غربالگری -11

 ی متابولیک، مشاوره ژنتیک و کاربردهای آنهابیماریبرای  ، سنجش های بیوشیمیاییNTDدوم( جهت سندرم داون و ماهه

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ی منظمهاآزمونتدریس بصورت سخنرانی همراه با نمایش اسالید،  

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40  سال ی کالسی در طول نیمهافعالیت

 درصد 60     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 های کمک آموزشیافزارنرمکتب تخصصی و 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 انتشارات ابن سینا (، ترجمه شده. الردنویسندگان ترنپنی و ا)ژنتیک پزشکی امری (. 1399یوسفیان، ل.،  وحیدنژاد، ح. ) -1

2- Nussbaum R.L., et al. (2016). Thompson & Thompson Genetics in Medicine. 8th  ed. Elsevier. 

3- Tobias, E.S., et al. (2011). Essential Medical Genetics. 6th ed. Wiley Blackwell.  
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 الف( هدف کلی: 

 در ایرشته بین علم مباحث با مولکولی و سلولی شناسیزیست رشته کارشناسی دوره دانشجویان آشنایی درس این ارائه از هدف

توضیح  ضمن بود خواهند قادر درس این گذراندن از پس دانشجویان. است (فناوریزیست )نانو فناوریزیست ریز عرصه

 .کنند استفاد خود آتی یهاپژوهش برای حوزه این در خود یهایافته از ،شناسیزیست در فناوریزیست ریز کاربردهای

 ب( اهداف ویژه:

 . شناسیزیستآن در  یهاروشو  فناوریزیستآشنایی با مباحث اصلی ریز 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

  چیست و اهمیت آن در دنیای امروز چگونه است؟ فناوریزیستریز  -1

  و خصوصیات وابسته به اندازه مواد هااندازهتعاریف مرتبط به  -2

  الکترونی گاف با وابسته خصوصیات -3

 سطح پالسمون تشدید به وابسته خصوصیات -4

 کربن هایآلوتروپ -5

 ... و هامتخلخل نانو ها،سرامیک و فلزی، غیرکربنی ماد نانو -6

 زیستی مواد نانو-7

 و تصویر برداری مشاهده یهاروش-8

 تولید یهاروش-9

 پروتئینی یهاآرایه مولکولی، زیست تشخیص در فناوریزیست ریز کاربردهای -10

 DNA آرایه زیست -11

 NGS   یابیتوالی در فناوریزیست ریز کاربردهای -12

 صنایع و زیستمحیط در فناوریزیست ریز کاربردهای -13

 ایمنی زیست مالحظات -14

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 سخنرانی، پرسش و پاسخ، ارائه پروژه و تحقیق 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 60    سالآزمون پایان نیم

 اوریفنزیست ریز مبانی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Principles of Nano-Biotechnology عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  مولکولیشبیه سازی بیوانفورماتیک و  نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  مه نارساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
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 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ویدئو پروژکتورکتب و مقاالت تخصصی، اینترنت، 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1- Mirkin, C. A. (2013). Nanobiotechnology 1, Wiley-VCH. 

2- Niemeyer, C. M., Mirkin, C. A. (2004). Nanobiotechnology: Concepts Applications and Perspectives 

Hardcover, Wiley- VCH. 

3- In Kaushik A.K., In Dixit C. K. (2017). Nanobiotechnology for sensing applications: From lab to field. 
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 الف( هدف کلی: 

 مبانی درک و هاسامانه شناسیزیست کلیات و اصول با مولکولی و سلولی شناسیزیست رشته دانشجویان آشنایی درس این از هدف

 . است رشته این

 ب( اهداف ویژه:

 قادر و بشناسد را ایسامانه شناسیزیست مباحث به ورود برای نیاز مورد علمی ابزار توانست خواهند دانشجویان درس این یریفراگ با

 .نمایند ابراز زمینه این در فراتر تخصصی مطالعات و هاپژوهش برای را خود تمایل میزان بود خواهند

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 رشته، این توسعه در آن یهاتکنیک و اومیکس یهاداده تولید نقش مفاهیم، و تعاریف: ایسامانه شناسیزیست بر ایمقدمه  -1

 رشته این در بیوانفورماتیک مستقیم کاربرد

 ارائه آنها، به سیستمی نگاه لزوم و متابولومیک( و پروتئومیک هایشبکه جمله از زیستی یهاشبکه )انواع زیستی یهاشبکه -2

 زیستی یهاشبکه بررسی برای...  و گراف، نظریه توسط هاشبکهریاضیات 

 مرتبط، ی دادههاپایگاه ، تحلیل ،سازیمدل ابزار و سازیشبیه یهاتکنیک پردازی، داده و داده گردآوری الگوهای ،سازیمدل -3

 زیستی یهاشبکه مشترک و کلی یهاویژگی

  تعالی و تکامل: ساختار اصالح برای دستکاری -4

 ترعمیق فهم بیوتکنولوژیک، هایارگانیسم طراحی متابولیک، مهندسی جمله از ،ایسامانه شناسیزیست کاربردهای از ییهامثال -5

 دارو طراحی سلول، فیزیولوژی و تکامل ،هابیماری کارهایوساز

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ه و تحقیق سخنرانی، پرسش و پاسخ، ارائه پروژ

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 60     سالآزمون پایان نیم

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ویدئو پروژکتورکتب و مقاالت تخصصی، اینترنت،  

 

 

 هاسامانه شناسیزیست مبانی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Principles of Systems Biology گلیسی:عنوان درس به ان

 نظری  پایه  بیوانفورماتیک و شبیه سازی مولکولی نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  عملی )در صورت نیاز(:نوع آموزش تکمیلی 
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 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

1- Klipp E., Liebermeister W., Wierling C., Kowald A., Herwig R., Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA. 

(2016). Systems Biology: A Textbook. Weinheim: Wiley-VCH. 

2- Palsson B. (2015). Systems biology: Constraint-based reconstruction and analysis. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

3- Sauro H.M. (2016). Systems Biology: Introduction to pathway modeling. 
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 الف( هدف کلی: 
با نیروهای تکاملی مانند جهش، گزینش طبیعی، رانش ژنتیک و جریان ژنی در ارتباط  خصوصاًعت در این درس دانشجو با مبانی ژنتیک جمی

و در ادامه به مطالعه مباحثی مانند تکامل و ژنتیک مولکولی  شودمینزدیک با پدیدهای مانند درون آمیزی، نوترکیبی، عدم تعادل گامتی آشنا 

 .پردازدی و استفاده از صفات کمی در ژنتیک تکاملی میجمیعت، همگرائی و تبار ژنی، تبارزائی مولکول

 اهداف ویژه: ب(

با توجه به  های دخیل در تکامل موجودات زنده پی برده وفرآینددرس به اهمیت دانش ژنتیک در شناخت دانشجو در پایان این 

و دانش کسب شده را در تحقیقات آتی ی مولکولی حاصل از جمعیتها پرداخته هادادهبه تجزیه تحلیل  تواندمی شده کسبدانش 

 خود بکار گیرد.

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

، ژنتیک در جوامع طبیعی، ژنتیک جمیعت مولکولی، 19مروری بر تاریخچه ژنتیک جمیعت، تنوع و توارث در قرن ، مقدمه -1

ها، حتمال، تنوع ژنتیک، تنوع در آلوزایمی ریاضی، میانگین، واریانس و فاصله اطمینان، اهامدلی مطالعه ژنتیک جمعیت، هاروش

 ها، صفات کمی و چندژنی آمینواسیددی ان آ و 

فراوانی آلل و فراوانی ژنوتیپی، نحوه تخمین فراوانی آلل و فراوانی ژنوتیپی، تعادل هاردی واینبرگ، : تخمین میزان تنوع ژنتیک -2

تنوع نوکلئوتیدی،عوامل تغییر دهنده فراوانی  گیریاندازهردی واینبرگ، هتروزیگوسیتی مشاهده شده و مورد انتظار، کاربرد تعادل ها

، آمیزش بین خویشاوندان، درون آمیزی و فراوانی ژنوتیپی، محاسبه ضریب درون آمیزی در شجره، اثر درون آمیزی بر روی هاآلل

 توانایی 

ی بارز، هاآللی مغلوب، هاآللمغلوب، گزینش علیه ی هاآللگزینش طبیعی، نظریه های بنیادی گزینش، : اصول گزینش طبیعی -3

گزینش، اثر گزینش بر روی فراوانی آللی و ژنوتیپی، انواع گزینش، گزینش طبیعی مرتبط به فراوانی، گزینش  بیش بارزیت، تخمین

 مرتبط به تراکم  

ی هاروشانش ژنتیک، اندازه موثر جمعیت، ی رهامدلاثر نمونه برداری بر رانش ژنتیک، : و اندازه موثر جمعیت یرانش ژنتیک -4

 گذار در جمعیت، اثر درون آمیزی بر اندازه موثرتخمین اندازه موثر، تنگنا و بنیان

جریان ژنی، شاخص تثبیت و تمایز ژنتیک، استفاده از شاخص  گیریاندازهتعریف ساختار جمعیت، : . ساختار جمعیت و جریان ژنی5

 ی ساختار جمعیت، تعادل گزینش با مهاجرتهامدل، (Wahlund)جمعیت، اثر واهلوند تثبیت برای تخمین بخش بندی 

، Muller’s Ratchetمنبع اولیه تنوع ژنتیک، سرنوشت یک جهش جدید، جهش خنثی، مضر و پرفایده، بار ژنتیک، پدیده : . جهش6

 ن جهش ی جهش، اثر جهش بر روی فراوانی آلل، تعادل جهش با گزینش، تخمین میزاهامدل

 تکامل مولکولی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Molecular Evolution عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  ژنتیک مولکولی نیاز:دروس پیش

 عملی  ری تخصصی اجبا - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
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نظریه خنثی در تکامل مولکولی، نظریه تقریبا خنثی، سنجش میزان چندشکلی و واگرایی، ساعت : . ژنتیک جمعیت مولکولی7

، آشنایی S/KAKو نسبت  s D’Tajimaو  HKA ،MKواترسون، -ی آزمون نظریه خنثی، آزمون ایوانهاروشمولکولی و کاربردها، 

ی همگرایی، اثر ساختاربندی هامدل، اندازه موثر و (Coalescence)ژنی و نظریه همگرایی  امهنشجرهمولکولی،  تبارزائی با رمختص

 شجره ژنی.مدل همگرایی همراه با جهش، مطالعه گزینش با استفاده از  بندی شجره ژنی،جمعیت بر روی شاخه

ل گامتی، اثر جهش، درون آمیزی، رانش ی تخمین عدم تعادهاروشتعریف عدم تعادل گامتی،: . عدم تعادل گامتی و نوترکیبی8

 هیل-ژنتیک و جریان ژنی روی عدم تعادل گامتی، گزینش زمینه و یدکی، میزان نوترکیبی، فواید و مزایای نوترکیبی، اثر روبرتسون

پذیری و  تغییرات تکاملی در صفات کمی، وراثت گیریاندازهصفات کمی، اجزاء تنوع فنوتیپی، : . تنوع و تکامل در صفات کمی9

ی موثر بر صفات کمی، شناسایی مکان ژنی صفات کمی با استفاده از شجره و تالقی، هاژنآن، پاسخ به گزینش،  گیریاندازه

 با استفاده از عدم تعادل گامتی  یابینقشهتک نشانگری و چند نشانگری،   یابینقشه

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ، پرسش و پاسخ، ارائه پروژه و تحقیق سخنرانی

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 60     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 های مورد نیاز برای ارایه اسالیدها )پاورپوینت( و نمایش انیمیشنفزارانرمها، اینترنت، کامپیوتر، ویدیو پروژکتور و مقاالت، کتاب

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Hamilton M.B. (2009). Population genetics. Wiley, John & Sons. 

2. Halliburton R. (2004). Introduction to Population Genetics. Pearson/Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ. 

3. Hedrick P.W. (2011) Genetics of Populations. 4th Edition. Jones & Bartlett Publishers, MA. 
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 کلی: الف( هدف 

 هایفرآینـد و حیـات از الگـوگیری یهـاروش و اصول با مولکولی و سلولی شناسیزیست رشته دانشجویان آشنایی درس این هدف

 . است طبیعت از الهام با زیستی مهندسی جهت زیستی

 ب( اهداف ویژه:

 ماشـین و وسـایل انـواع طراحـی جهـت زنده موجودات و طبیعت از گرفتن الگو و الهام با توانندمی درس این گذراندن با دانشجویان

  .کنند استفاده زیستمحیط با سازگار ترکیبات از بسیاری ساخت و آالت

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 کنونی دوران در آن اهمیت و طبیعت از الگوبرداری فلسفه و تاریخچه واژه، تعریف -1

  طبیعت از یادگیری مختلف سطوح و هازمینه -2

 رفتار، و حالت ،سازیبهینه ،سازیشبیه و سازیمدل مدل، ماشین، دستگاه، ،فرآیند مکانیسم، کنترل، و هاسیستم یهنظر سیستم، -3

 اعتبار، و پذیریاطمینان آشوب، نظریه ،بینیپیش پیچیدگی، اصول و پیچیدگی خطی، غیر و خطی یهاسیستم دینامیک، مکانیک،

 یدتول توسعه، و فرآوری سنتر، مهندسی،دقت، 

 مهندسی با حیات مقایسه مهندسی نظر از شناسیزیست -4

 خشک؛ چسب ترینقوی منبع عنوان به مارمولک مطالعهیی از قبیل هامثالطبیعت:  در طراحی با مقایسه در مهندسی طراحی -5

سلول؛ و  یهاروزنه از الهام با اسمقی نانو یهاپمپپروانه؛  بال و طاووس پر از طبیعت؛ الگوبرداری در زره باالی به پایین نانوساختار

  غیره زده شود

  زیستی الهام منبع عنوان به هاویروسو  هاباکتری  -6

  پروانه چشم از الهام با شونده تمیز خود انعکاسی ضد های پوشش نانوسیالی، دیودهای یا و زنده ترانزیستورهای -7

 الهام های کامپوزیت نانو طبیعت،  در ساختاری رنگ و فوتونی ساختارهای ترکیبات نانویی الهام گرفته از طبیعت از قبیل نانو -8

  صدف از گرفته الهام مواد دندان، نانو از گرفته

  تقلیدی زیست هوشمند و ترکیبات هارنگیزه -9

 پزشکی کاربردهای برای ساکاریدهاپلی پایه بر مواد -10

 طبیعت از گرفته الهام مولکولی یهاماشین -11

 بردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:ت( راه

 سخنرانی، پرسش و پاسخ، ارائه پروژه و تحقیق 

 

 بیومیمتیک مبانی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Principles of Biomimetics عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  یمولکول شبیه سازیبیوانفورماتیک و  نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
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 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 60     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ویدئو پروژکتورو مقاالت تخصصی، اینترنت،  کتب

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1- Bar-Cohen Y. (2006). Biomimetics: Biologically inspired technologies. Boca Raton, Fla: CRC Press. 

2- Dillow A., Lowman A.M. (2002). Biomimetic Materials and Design: Biointerfacial Strategies, Tissue 

Engineering, and Targeted Drug Delivery. Boca Raton: C R C Press LLC. Bhushan, B. (2008). Nanotribology 

and nanomechanics: An introduction. Berlin: Springer. 

3- Guidelli R. (2017). Bioelectrochemistry of biomembranes and biomimetic membranes. 
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 الف( هدف کلی: 

و  مختلف هایجمعیت یبا ساختار ژنتیک سلولی و مولکولی  شناسیزیستهدف این درس آشنائی دانشجویان دوره کارشناسی رشته 

 است. در جمعیت کیژنتی رفتار عوامل چگونگی

 ب( اهداف ویژه: 

 هاجمعیتقادر به کشف سازوکارهای تغییر  هاجمعیتضمن توضیح پیرامون ساختار ژنتیکی دانشجویان پس از گذراندن این درس 

 خواهند بود. زائیگونهو توضیح پیرامون سازوکارهای 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 ی مطالعه در ژنتیک جمعیتهاروش، شناسیزیستدر  آن تاهمی : تاریخچه،جمعیت ژنتیک  -1

 ی موثر هاآللتنوع ژنتیکی، هتروزیگوسیتی، شاخص شانون، تعداد  -2

، جنس: محاسبه فراوانی آللی در هم بارزی، اتوزومی مغلوب، اتوزومی غالب و وابسته به در جمعیت هاآلل فراوانی محاسبه -3

  ری سه آللی و بیشتهاجایگاه

، STRبا استفاده از  DNA profilingواینبرگ در مشاوره ژنتیک و -کاربرد تعادل هاردی: تعریف، واینبرگ-هاردی تعادل -4

SSR هاو میکروساتلیت 

، پایدارکننده، گسلنده(، ضریب انتخاب، عوامل موثر بر دارجهتواینبرگ: انتخاب، انواع انتخاب )-انحراف از تعادل هاردی -5

تخاب، جهش، نرخ جهش، فاکتورهای موثر بر نرخ جهش، ساعت مولکولی، تاثیر جهش در فراوانی آللی،  مهاجرت، ضریب ان

ی جور مثبت و منفی بر هاآمیزشمثبت و منفی، تاثیر  (Assortative mating)جریان ژنی، آمیزش غیرتصادفی، آمیزش جور 

، آزمون کای دو جهت بررسی انحراف  (Bottleneck)، اثر گلوگاه (founder effect)فراوانی آللی، رانش ژنتیکی، اثر بنیانگذار 

 واینبرگ -از تعادل هاردی

ی پیوسته )با هاژنواینبرگ در  -، تعادل هاردیD: تعریف تعادل پیوستگی، پارامتر(Linkage equilibrium)تعادل پیوستگی  -6

 ذکر مثال(، نرخ نوترکیبی

: تعریف، اثر شایستگی تولیدمثلی بر فراوانی ژنوتیپی در نسل بعدی، شایستگی (Reproductive fitness)شایستگی تولیدمثلی  -7

و عوامل موثر بر آن، انحراف  hواینبرگ، اهمیت اثر هتروزیگوتی بر شایستگی تولیدمثلی، پارامتر -تولیدمثلی و تعادل هاردی

 میوزی

، اثر درون خویشاوندی ضریب، خونیهم ضریب ،ژنتیکی در خلوص آمیزیدرون (: اهمیتInbreedingآمیزی )درون -8

  آمیزی بر جمعیت

 ها و کاربرد آنجمعیت در پایداری هتروزیس (:  نقشHeterosis) هتروزیس -9

 جمعیتژنتیک  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Population Genetics عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  ژنتیک پایه نیاز:دروس پیش

 عملی   تخصصی اجباری - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
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 هاجمعیت پراکندگی و بررسی Y مروموزوک ، مارکرهایدر جمعیت آنها : انواع و  اهمیت مطالعهژنتیکی مارکرهای  -10

 هاجمعیت در مطالعه میتوکندریایی DNA: کاربرد میتوکندریایی  DNA  اهمیت -11

 NJ ،HapMapو   UPGMAی هاروشژنتیک مولکولی جمعیت: فیلوژنتیک مولکولی، آشنایی با  -12

  ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:
 ی منظمهاونآزمتدریس بصورت سخنرانی همراه با نمایش اسالید، 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 60     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 کتب تخصصی، تدریس با استفاده از اسالیدها 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 (، نویسندگان صادق ولیان بروجنی، زهرا فاضلی عطار، انتشارات دانشگاه اصفهان1391ژنتیک جمعیت) -1
2-Klug, W.S, Cummings, M.R. Spencer, C.A. and Palladino, M.A. (2019) Concepts of Genetics. Pearson 

education.  

3- Hedrick, P.W. (2011) Genetics of Populations. 4th Edition. Jones & Bartlett Publishers, MA. 
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 الف( هدف کلی: 

 گیری این رشتهسیتوژنتیک از جمله تاریخچه شکلبا مبانی  سلولی و مولکولی شناسیزیستیان کارشناسی در این درس دانشجو

 شناسیزیستسیستماتیک و  ،از جمله تکامل شناسیزیستی مختلف هابخشی آن در کاربردهاابزارهای مورد استفاده و  ،علمی

 .شوندمیآشنا  مولکولی

 ب( اهداف ویژه:

ی های دخیل در تکامل و نحوه سازماندهفرآینددرس به اهمیت و نحوه استفاده از دانش سیتوژنتیک در شناخت دانشجو در این  

تواند  به مطالعه ساختار ژنوم موجودات می شده کسببا توجه به دانش  پی برده و ،بندیردهژنوم موجودات و استفاده از آنها در 

 .زنده بپردازد

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

وموزومی، ، یوکروماتین، قلمرو کر(Facultativeو  Constitutive) و انواع آنکروماتین، هتروکروماتین  مفاهیم پایه:-1

 در میوز و میتوز  هاکروموزمی اتوزوم و جنسی، رفتار هاکروموزم

 ای تیبلند و کوتاه، ساتال یتلومر، بازو دروزوفیال، انسان( ،) در مخمرو عملکرد سانترومر مولکولی ساختار : هاساختار کروموزوم-2

 ساقه( ای هیثانو یقمر و فشردگ ایماهواره 

 monocentric  ،holocentricیهاکروموزوماسانتریک، ساب متاسانتریک، تلوسانتریک، آکروسانتریک، : متهاکروموزومانواع  -3

 و لمپ براش  تنپلیکروموزم  ،polycentricو 

و انواع  BrdU، NORی کروموزومی هاآمیزیرنگسیتوژنتیک و تهیه کاریوتایپ: انواع مطالعات ی مورد استفاده در ابزارها -4

  G-banding, C-banding, Q-banding، (R-banding) نواربندی 

ی هاجایگاهای، ماهواره مورفیسمپلی: اندازه هتروکروماتین سانترومر، در انسان هترومورفیسم( های کروموزومی) مورفیسمپلی -5

 Yq اندازهتنوع در تعداد کپی، شکننده، 

 ، انواع تنوعات(Anaphase lag)و تاخیر آنافازی  (Nondisjunction)شامل عدم تفکیک  هامکانیسمتنوعات عددی کروموزوم: -6

ی(، آنوپلوئیدی )مونوزومی، تریپلوئیدپلیی، آلوپلوئیدپلیی )تریپلوئیدی، تتراپلوئیدی، اتوپلوئیدپلیکروموزوم شامل  عددی

 زومی( زومی، نولی

شامل وارونگی )پاراسانتریک و پری  تعادلم (rearrangements) هایاختالالت ساختاری کروموزومی: انواع نوترتیبی -7

ها، مضاعف نامتعادل شامل حذف، ریز حذف (rearrangements) هایانواع نوترتیبی)دوطرفه، رابرتسونی(،  سانتریک(، جابجایی

 شدگی، کروموزم دی سانتریک، کروموزوم حلقوی، ایزوکروموزومی، کروموزوم مارکر

 ی آنجلمن و پرادرویلی هاسندرموالدی، ی دیزومی تکهامکانیسموالدی، سم(، دیزومی تکمیگسوپلوئیدی )کایمریسم و موزائی -8

 سیتوژنتیک  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Cytogenetics عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  ژنتیک مولکولی نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری   تخصصی اختیار ی

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
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و  MLPA ،CGH (Comparative genomic hybridization)  ،FISH ،ISH ی نوین مطالعه کروموزومی: شاملهاتکنیک -9

 های نسل جدید و استفاده از آن در مطالعات سیتوژنتیکیابیتوالی

و سرطان: اهمیت مطالعات ستوژنتیک در سرطان، انواع اختالالت ساختاری کروموزومی در سرطان مانند  سیتوژنتیک -10

 کروموزوم فیالدلفیا، جابجایی کروموزومی در لمفوم بورکیت و اختالالت عددی در سرطان 

 گیری آینده: جهتسیتوژنتیک مولکولی -11

 هدف:ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و 

 ی منظمهاآزمونتدریس بصورت سخنرانی همراه با نمایش اسالید،  

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 60     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 اسالیدها  کتب تخصصی، تدریس با استفاده از

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 (، نویسنده مهری خاتمی، محمدمهدی حیدری، انتشارات وارستگان1393سیتوژنتیک ) -1

2- Brooker R.J., (2018). Genetics: Analysis and Principles. McGraw Hill 

3- Klug W.S., et al., (2019). Concepts of Genetics. Pearson education.  
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 هدف کلی: الف( 

 یعلم یهاپژوهشدر  یو حقوق یبا اصول اخالق یو مولکول یسلول شناسیزیسترشته  یدوره کارشناس انیدانشجو سدر نیادر 

 .شد واهندخ آشنامرتبط با علوم زیستی 

 ویژه:اهداف ب( 

مرتبط با علوم زیستی خواهند بود و درک  یعلم یهاپژوهشدانشجویان پس از فراگیری این درس بایستی قادر به رعایت اخالق در 

 . خواهند نمود تا چگونه نسبت به هر پروژه احساس مسئولیت الزم را داشته باشد

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 (زیستی اخالق و ایحرفه اخالق کاربردی، کلیات )اخالق -1

 زیستی مطالعات دراخالق  کلی اصولو  تاریخچه -2

ی جدا شده از انسان(: اعم از لزوم آگاهی فرد، فاش نشدن نام فرد، حفظ هانمونهی انسانی )هانمونهمالحظات اخالقی کار با  -3

 خرید و فروشمولکولی،  حلیلوت تجزیه آن، اخالقی مسائل و هابیماری تولد از پیش تشخیص، هاپژوهشحریم انسانی در 

 انسان و غیره شناختی زیست یهانمونه

(، Clinical trialمالحظات اخالقی در کارآزمایی بالینی: اعم از اطالع رسانی به بیمار، مشکالت و مسایل کارآزمایی بالینی ) -4

 داروهای این سطح و غیره

  هاسلولی کشت و استفاده از هاپژوهشاخالق در  -5

 )اهلی و یا وحشی( آزمایشگاهیو غیر آزمایشگاهیگاه اخالقی مرتبط با حیوانات دید -6

 انتشار وسیع و غیر وسیع از ناشی عواقب محیط، در : پراکنشهامیکروارگانیسمبا  مرتبطاخالق  -7

های زیستی تیو و نمونهرادیواکد )از قبیل مواد شیمیایی، موا زیستمحیطبا مواد تاثیر گذار و مخرب  مرتبطمالحظات اخالقی  -8

 آلوده به آن(

 آنهای هافرآوردهاخالق در حوزه  موجودات تراریخت و  -9

 و ملی( المللیبین زیستی )قوانین علوم حوزه در حقوقی مسائل -10

 زیستی علوم پژوهشی یهایافته انتشار کد اخالق زیستی در -11

 :ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف

 سخنرانی، پرسش و پاسخ، ارائه پروژه و تحقیق 

 

 

 یاخالق زیست عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Bioethics عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  ی )در صورت نیاز(:نوع آموزش تکمیلی عمل
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 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 60     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ویدئو پروژکتورکتب و مقاالت تخصصی، اینترنت، 

 فهرست منابع پیشنهادی: چ( 

و  ژنتیک مهندسی تحقیقات ملی مرکز: تهران ،فناوریزیست در حقوقی و اخالقی های بینش تبیین. (1385محمدحسین ) صنعتی، -1

 .زیستی تکنولوژی

حسین  حمدم نظر زیر مترجمین گروه ترجمه کارتاهنا، زیستی ایمنی جهانی پروتکل. (1382زیستی ) ایمنی ملی کمیته دبیرخانه -2

 .زیستی تکنولوژی و ژنتیک مهندسی تحقیقات ملی مرکز: تهران صنعتی،
3. Ruse, Michael, and Jane Maienschein.(1999). Biology and the Foundations of Ethics. Cambridge Univ. Press. 
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 هدف کلی: الف( 

 و تاثیر آنها بر موجودات زنده پرتوهاآشنایی با 

 اهداف ویژه:ب( 

 هاناهنجاریوسلول و نقش آنها در ایجاد  ماکرومولکولبر  پرتوهاآشنایی با تاثیر 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 سازیونها، منحنی خط پایدار ، چگونگی تولید پرتوهای فیزیک پرتو: پایداری و ناپایداری اتم  -1

متری و واحدهای ها دزیگیری اکتیویته و تولید رادیو ایزوتوپاکتیویته و کاهش اکتیویته نسبت به زمان، واحدهای اندازه -2

 گیری مقدار دز جذب شدهاندازه

 ی آزاد، رادیولیز آبهااثرات شیمیایی پرتو: اثرات مستقیم و غیر مستقیم ، رادیکال -3

  هابیوملکولبر  سازیوناثرات پرتوهای  -4

 هااثرات پرتو بر ساختمان سلول، اثرات پرتو بر اعمال و تقسیم سلول و کروموزم -5

    ی پرتوی در پستاندارانهابیماریساز و ی اصلی بدن پستانداران و بخشهای خونهاانداماثرات پرتو بر  -6

 یاهان اثرات پرتو بر گ -7

بوسیله پرتو، مبارزه با  غذاییو نگهداری مواد  غذاییهای پزشکی از پرتوها، تابش مواد ) استفاده سازیونکاربرد پرتوهای  -8

 ، اصالح ژنتیکی در گیاهان و جانوران بوسیله پرتوسازیونحشرات به وسیله پرتوهای 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 رانی، پرسش و پاسخ، ارائه پروژه و تحقیق سخن

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 60     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 و منابع جستجوی اینترنتی  هاکتاب

 دی: چ( فهرست منابع پیشنها
1- Nias A. H. (1998). An Introduction to Radiobiology. 2nd ed. (Latest edition). Wiley. 

2- Joiner M. C., Van Der Kogel A. J. (2018). Basic Clinical Radiobiology. 5th ed. CRC Press.  

 پرتوی شناسیزیست عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد   Radiation Biology عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  1عمومی فیزیک  نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه   سمینار آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
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3- Wigg D. (2001). Applied Radiobiology and Bioeffect Planning. 1st ed. Medical Physics Publication 

Corporation.  
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 ( هدف کلی: الف

وهای حاکم بر زیست مولکول ها سلولی و مولکولی با نیر  هدف این درس آشنائی دانشجویان دوره کارشناسی رشته زیست شناسی

براساس رفتار نظام های ایده آل و بحث مفصل و جامعی از ترمودینامیک محلول  ها است. در این درسو نیز عوامل اصلی موثر بر آن

ها بررسی می شود و پایه مهمی برای بررسی نظام های زیستی و بیوشیمیایی است و با تعمیم قوانین شیمی فیزیک به مباحث 

 وشیمیایی و زیست شناسی دید عمیق تری از پدیده های زیستی دریافت می شود.بی

 ب( اهداف ویژه:

دانشجویان پس از گذراندن یک دوره ریاضیات عمومی، فیزیک،  شیمی و بیوشیمی درک خوبی از این مباحث پیدا خواهند کرد و 

هت تفسیر فرایندها و پدیده های زیستی و نیز  در زیست دانشجویان پس از گذرانیدن این درس می توانند از آموخته های خود ج

 فناوری و زیست شناسی کاربردی استفاده کنند.

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 قانون صفرم و معادله حالت –تعاریف ترمودینامیکی، خواص ترمودینامیکی وتعادل  -بیوشیمی فیزیک و تقسیم بندی آن -1

 -ظرفیت گرمائی  –آنتالپی  –قانون اول ترمودینامیک  –پذیری و برگشت ناپذیری  برگشت –مروری بر مکانیک کالسیک  -2

 ترموشیمی

تعبیر ملکولی  –معرفی آنتروپی، محاسبات مربوطه و ارتباط آن با برگشت پذیری و برگشت ناپذیری –قانون دوم ترمودینامیک -3

 قانون سوم ترمودینامیک –آنتروپی

پتانسیل  –روابط ماکسول –معادالت گیبس –کمیت های انرژی آزاد هلمولتز وگیبس –دینامیک ترکیب قانون اول و دوم ترمو -4

 شیمیائی

سازمان یابی ماکرومولکول ها )پروتئین ها و اسید های نوکلئیک( و مطالعات پایداری و پایداری ترمودینامیکی و سینتیکی در  -5

 اسیدهای نوکلئیک و پروتئین ها 

 ا تحت تاثیر گرما و معرفی روش های مختلف تجزیه و تحلیل داده های پایداری هواسرشتکی پروتئین -6

 مطالعه برهم کنش ماکرومولکول ها با لیگاند ها و اصول حاکم -7

معرفی ثابت های  –تعادالت واکنشی در مخلوط گازهای ایده آل  –ترمودینامیک محلول ها، تعادالت مواد، فازی و شیمیائی -8

 معادله کالزیوس کالپیرون  –نمودار فاز در سیستم های تک جزئی  –ی آن به دما )معادله وانت هوف(تعادلی و وابستگ

 معرفی محلول های کلوئید –اثرات سطح، کشش سطحی و اندازه گیری آن  -9

ر محلول های خواص کولیگاتیو د –نظریه دبای هوکل  –محلول های الکترولیتی: پتانسیل های شیمیائی اجزا یونی در محلول  -10

 سیستم الکتروشیمیائی –الکترولیتی )پدیده دونان(

 واکنش های جفت شده –تعادالت واکنشی در سیستم های غیر ایده آل -11

 بیوشیمی فیزیک  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد    Physical Biochemistry عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  بیوفیزیک  نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
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 فرایندهای انتقالی ماکرومولکول های حیاتی  -12

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 قیق سخنرانی، پرسش و پاسخ، ارائه پروژه و تح

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد  40  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 60     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 کتاب ها و منابع جستجوی اینترنتی 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:  
1. Atkins, P.W. and de Paula, J. (2010).Physical Chemistry. Oxford University Press. 

2. Peter Atkins, Julio de Paula, (2016). Physical Chemistry for the Life Sciences. W.H. Freeman and 

Cmpany- 

3. Cooper, A., Abel, E.W., Phillips, D., Woolins, J.D. (2011) Biophysical Chemistry. The Royal Society of 

Chemistry. 

4. Levin, I.N. (2008). Physical Chemistry. McGraw Hill. 



 149/   شناسی سلولی و مولکولیکارشناسی زیست

 ربانمه ردسی 1000طرح بازنگری  

 

 

 الف( هدف کلی:

 با مباحث جدید و تکمیلی ژنتیک مولکولی است. سلولی مولکولی شناسیزیستنشجویان کارشناسی هدف این درس آشنایی دا

 ب( اهداف ویژه: 

 ی آتی خود استفاده خواهند کرد.هاپژوهشی جدید و روز ژنتیک در هادیدگاهدانشجویان با گذراندن این درس از 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

، C. elegans ،Amphioxusی جانوری شامل مگس سرکه، هامدلکی تکوین در برخی از مبانی ژنتی تکوین:ژنتیک  مبانی -1

Xenopus ،Mouse،  یهاژنبندی، اهمیت در ایجاد مراحل مختلف تکوین مانند ایجاد محورها، قطعه هاژننقش HOX پیامدهای ،

 ابیدوپسیس با تکیه بر آر ی موثر در تکوین، ژنتیک تکوین در گیاهانهاژنحاصل از جهش در 

، فرضیه دوضربهPassengerو  Driverی هاژناساس ژنتیکی سرطان،  ای سرطان، علل سرطان،چندمرحله فرآیند ژنتیک سرطان: -2

 ،در القای سرطان هاویروسنقش  ی موثر در ترمیم،هاژنتلومراز،  ،هاژن، پروتوانکوهاژنی فعال شدن انکوهامکانیسم، هاژنانکوای، 

 گیر( و خانوادگی، ناپایداری ژنومیاسپورادیک )تکی هاناسرطی مستعدکننده سرطان وراثتی، هاسندرمو سرطان،  ژنتیکاپی

ی رمزگذار هاژن، ساختار Bو  Tی هالمفوسیت، تمایز T (TCR)گیرنده سلول ، هابادیآنتیایمونوژنتیک: آشنایی با ساختار  -3

ی رمزکننده هاژننوترکیبی سوماتیکی در با تکیه بر  هابادیآنتییل در تنوع ی دخهامکانیسم، TCRزنجیره سبک و سنگین و 

 IIو  Iی مولکولی کالس هاتفاوتشباهت و  ،(MHC)، کمپلکس اصلی سازگاری بافتی، تنظیم نوترکیبیی سبک و سنگینهازنجیره

  HLAهای مورفیسمپلیها و هاپلوتیپ، MHCمولکول 

تغییرات هیستونی،  ، DNAی موثر در وضعیت متیالسیون هاآنزیم،DNA، متیالسیون ژنتیکاپیغییرات :  اساس تژنتیکاپیمبانی  -4

 سرطان از جمله هابیماری و ژنتیکاپینقش ، ژنتیکاپیحافظه ، (Imprinting)گذاری ژنی نقش 

و ترسیم سیتوژنتیکی پیوستگی، مطالعات  بر پایهکشی( کروموزومی )نقشه یابیمکان راهکارهایآشنایی با انواع  مبانی ژنومیکس: -5

، پروژه یابیمکاندر  AFLP ،RFLP ،SRT ،SNP ،STSی مختلف،  استفاده از مارکرهای مولکولی نظیر هانقشه، ارتباط فیزیکی

 ژنوم انسان و سایر موجودات

، همانندسازی باکتریوفاژهای  λو  M13،MS2، T4ژنتیک باکتریوفاژها: ساختار ماده ژنتیکی باکتریوفاژها با تاکید بر فاژهای  -6

، چرخه لیتیک و لیزوژنی، تنظیم چرخه لیزوژنی و لیتیک، نقش  λ در باکتریوفاژ DNA همانندسازی، ایرشتهتک  DNAحاوی 

 Croو  CIی هاپروتئین

انواع ناقلین مورد  و (ی بیمارهاسلولی ژن درمانی)افزودن ژن، سرکوب بیان ژن هدف، ازبین بردن هااستراتژیژن درمانی:  -7

  استفاده در ژن درمانی

  ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

  ژنتیک نوین عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Modern Genetics عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  هاشناسی مولکولی یوکاریوتژنتیک مولکولی، زیست نیاز:دروس پیش

 عملی   تخصصی اجباری - یاز:نهمدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری  تخصصی اختیاری

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



 150/   شناسی سلولی و مولکولیکارشناسی زیست

 ربانمه ردسی 1000طرح بازنگری  

 ی منظم شفاهی و نوشتاریهاآزمونکتب تخصصی، تدریس بصورت سخنرانی همراه با نمایش اسالید، 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 صددر 40  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 60     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 
 ویدئو پروژکتورکتب و مقاالت تخصصی، اینترنت، 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

یزاده ، مجید ذکی (، نویسندگان جاسلین کریز و الیوت گلداستین، ترجمه سعید لطیفی نوید، علی ذکری، فاطمه عل1397) 12ژن  -1

 دیزجی، انتشارات اندیشه رفیع، برای فردا
2-Brooker R.J. (2018). Genetics: Analysis and Principles. McGraw Hill. 

3- Krebs J.E., et al. (2017). Lewin’s Genes XII. Jones & Bartlett Learning.  



 151/   شناسی سلولی و مولکولیکارشناسی زیست

 ربانمه ردسی 1000طرح بازنگری  

 

 

 هدف کلی: الف( 

سلولی و مولکولی با اصول اولیه و نظری در خصوص  شناسیزیستهدف اصلی این درس آشنایی دانشجویان دوره کارشناسی 

 شد.بای کشت سلول و بافت  میهاروش

 اهداف ویژه:ب( 

رود دانشجویان به اهمیت و کاربردهای کشت سلول پی ببرند و همچنین اصول تئوری کشت سلول را در پایان این درس انتظار می

 درک نمایند. 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 مقدمه و  تاریخچه کشت سلول  -1

 کاربردها، مزایا و معایب کشت سلول و بافت  -2

 گاه کشت سلولیطراحی آزمایش -3

ها، سانتریفیوژ، یخچال، تجهیزات و امکانات مورد نیاز در آزمایشگاه کشت سلول: اعم از هود المینار، انکوباتور، میکروسکوپ -4

های های استریلیزاسیون شامل اتوکالو و فور، پمپ خالء، ظروف مورد نیاز برای کشت سلول، محیطفریزر و تانک نیتروژن، سیستم

 و غیره کشت و سرم

 ایمنی و کنترل عوامل خطر در آزمایشگاه کشت سلول، مالحظات ایمنی در ارتباط با نیتروژن مایع -5

  هابافتو  هاسلول داریانجماد و نگهمنابع تهیه،  -6

 کشت سلول و بافت جانوری و گیاهی -7

 و غیره Cell line  ،Cell strain  ی بنیادی،هالولسی نرمال فیبروبالستی، هاسلولز : اعم اآنهاشناسی و ریخت هاسلولانواع  -8

 تهیه منحنی رشد و بررسی فازهای رشد سلولی -9

 و تهیه بانک سلولی  هاسلولپاساژ  -10

 های تشخیص و رفع آلودگیهاروشآلودگی در کشت سلول،  -11

 ی سایتوکاینی، ترمیم بافتی و غیرههافرآوردهو  هابادیآنتیدر پزشکی: اعم از تهیه  آنهاو کاربرد  هاسلولکشت انواع  -12

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 سخنرانی، پرسش و پاسخ، ارائه پروژه و تحقیق

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 60     سالآزمون پایان نیم

 مبانی کشت سلول و بافت عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Principles of Cell and Tissue Culture رس به انگلیسی:عنوان د

 نظری  پایه  های سلولی ساختار و عملکرد اندامک نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  وع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:ن



 152/   شناسی سلولی و مولکولیکارشناسی زیست

 ربانمه ردسی 1000طرح بازنگری  

 

 ت، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: ج( ملزوما

 ( و نمایش انیمیشنپاورپوینتهای مورد نیاز برای ارائه اسالیدها )افزارنرمها، اینترنت، کامپیوتر، ویدیو پروژکتور و مقاالت، کتاب

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

( انتشارات دانشگاه فردوسی 1399دی، ترجمه مریم مقدم متین، )ی بنیاهاسلولشناسی النزا روبرت، آتاال آنتونی، ملزومات زیست -1

 مشهد
2-Freshney I.R., (2016). Culture of animal cells: A manual of basic technique and specialized applications. 7th ed. 

(Latest edition). Wiley Blackwell. 

3- Butler M., (2004). Animal cell culture and technology. 2nd ed. (Latest edition). 



 153/   شناسی سلولی و مولکولیکارشناسی زیست

 ربانمه ردسی 1000طرح بازنگری  

 

 

 هدف کلی: الف( 

ی کشت و نگهداری سلول و هاروشبا شناسی سلولی و مولکولی با ارشناسی زیستهدف از ارائه این درس آشنایی دانشجویان ک

 است.  بافت

 اهداف ویژه:   ب(

شمارش، پاساژ، فریز و دیفراست انواع توانایی شناسی سلول، عالوه بر آشنایی عملی با ریختدانشجویان پس از فراگیری این درس 

 را خواهند داشت. ی مختلفهاسلول

 ها: ا سرفصلپ( مباحث ی

 آشنایی با تجهیزات کشت سلول و اصول ایمنی کار در آزمایشگاه -1

 نحوه ساخت انواع محیط کشت و سرم -2

 و رسم منحنی رشد هاسلولنحوه شمارش  -3

 در کشت اولیه هاسلولجداسازی  -4

 پاساژ و دیفراست رده های سلولی -5

 ی مختلفهاسلولانواع  شناسیریخت -6

 و بافت گیاهیکشت سلول -7

 آنهای تشخیص هاروشو  هاآلودگیانواع  -8

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 ها به صورت پاسخ، ارائه پروژه و تحقیق عملی، پرسش و سخنرانی، انجام آزمایش

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 50   سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 50     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

کننده شامل یخچال، فریزر و تانک نیتروژن، های خنک، سانتریفیوژ، سیستماینورت، میکروسکوپ2CO هود المینار، انکوباتور

 های سلولی و ...محیط کشت، سرم جنینی گاو، رده های استریلیزاسیون شامل اتوکالو و فور، پمپ خالء، انواعسیستم

  چ( فهرست منابع پیشنهادی:
Freshney I. R., (2016). Culture of animal cells: A manual of basic technique and specialized applications. 7th ed. 

(Latest edition). Wiley Blackwell. 

 آزمایشگاه مبانی کشت سلول و بافت عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Principles of Cell and Tissue Culture Lab عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی   تخصصی اجباری بافت و سلول کشت مبانی نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



 154/   شناسی سلولی و مولکولیکارشناسی زیست

 ربانمه ردسی 1000طرح بازنگری  

 
 

 الف( هدف کلی: 

 هاسلولبا مفاهیم بنیادی رشد و تمایز  سلولی و مولکولی شناسیزیستهدف اصلی این درس آشنایی دانشجویان دوره کارشناسی 

 باشد.می

 ب( اهداف ویژه:

رشد و  کنندهکنترلدرباره فاکتورهای  سلولی و مولکولی شناسیزیسترود دانشجویان دوره کارشناسی ر پایان این درس انتظار مید

  رشد و تمایز سلولی بحث کنند. رسانیپیامها و مسیرهای تمایز سلولی و نیز مکانیسم

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 آن   کنندهکنترلی هاتنوع اندازه و شکل سلول و مکانیسم -1

 آن: فاکتورهای رشدی و فاکتورهای موثر بر چرخه و تکثیر سلولی  کنندهکنترلفاکتورهای تعریف رشد سلولی و  -2

 کنترل چرخه و تقسیم سلولی در مخمر به عنوان یک مدل -3

 (PI3K/AKT/mTORرشد سلولی )به عنوان مثال مسیر  کنندهکنترلمسیرهای انتقال پیام  -4

 (IGF رسانیپیامها در مسیر ها در رشد سلول )مانند نقش پذیرندهنقش پذیرنده -5

 ، انواع و نقش آنها در کنترل رشد سلولهاژنمیتو -6

 DNAتغییرات سیتوپالسم سلول قبل و بعد از ورود به مرحله سنتز  -7

  Homeoticی هاژننقش  ،(Genomic equivalence)ی جنینی هاسلول، ژنوم یکسان ژنتیکاپی، بیان افتراقی ژنی سلول، تمایز -8

 ماتریکس خارج سلولی ، کنش سلولیبرهم، فاکتورهای سیتوپالسمی:  های آنسازوکارسرنوشت سلولی و تعیین  -9

 تقسیم سلولی متقارن و نامتقارن و تعیین سرنوشت سلولی در گیاهان و جانوران (،Cell polarityقطبیت سلولی ) -10

 سلولی داخل سلولی در تمایز رسانیپیامی یرهامسنقش  -11

 دگرتمایزی ،(Cellular reprogramming)سلولی  ریزیبرنامهباز(، ی بنیادی و ترمیمهاسلول) تمایز سلولی پس از تولد -12

(Transdifferentiation)  پیری سلولیو (Cell senescenceسرطان به عنوان یک مدل برهم خوردن تمایز سلولی ،) 

 راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: ت(

 سخنرانی، پرسش و پاسخ، ارائه پروژه و تحقیق 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40   سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 60     سالآزمون پایان نیم

 

 سلولرشد و تمایز  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Cell Growth and Differentiation عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  شناسی تکوینیمبانی زیست نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:نوع 



 155/   شناسی سلولی و مولکولیکارشناسی زیست

 ربانمه ردسی 1000طرح بازنگری  

 

  ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 های مورد نیاز برای ارایه اسالیدها )پاورپوینت( و نمایش انیمیشنافزارنرمها، اینترنت، کامپیوتر، ویدیو پروژکتور و مقاالت، کتاب

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1-Hall M.N., et al. (2004). Cell Growth: Control of Cell Size. 1st ed. (Latest edition).  

2-Stein G.S., Pardee A.B. (2004). Cell Cycle and Growth Control Biomolecular Regulation and Cancer. 2nd ed. 

(Latest edition). 



 156/   شناسی سلولی و مولکولیکارشناسی زیست

 ربانمه ردسی 1000طرح بازنگری  

 
 

 

 هدف کلی: الف( 

ی مهندسی شده در هابافتشناسی سلولی و مولکولی با اصول و مبانی تولید هدف از ارائه این درس آشنایی دانشجویان زیست

 پزشکی بازساختی است. 

 اهداف ویژه:ب( 

، انواع زیست مواد، هافتبادانشجویان پس از فراگیری این درس قادر خواهند بود عوامل مهم و موثر در ساختار و عملکرد 

ی مهندسی شده در آزمایشگاه و همچنین هابافتی استفاده از آنها در تولید هاروشهای  انتقال و ها، مکانوبیولوژی و پدیدهداربست

 های پیش روی توسعه این فناوری را بیان نمایند. اهمیت و چالش

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 های آیندهاندازچشماریخچه، مفاهیم اولیه، اهمیت وضعیت فعلی و ای بر مهندسی بافت: تمقدمه -1

ماتریکس خارج سلولی و -سلول و سلول-شناسی مولکولی رشد و تمایز سلولی، داینامیک اتصاالت سلولمروری بر زیست -2

  هابافتساختار و عملکرد انواع 

شیمیایی، سازگاری زیستی و کاربردهای آنها در -صیات فیزیکوها: تاریخچه، مفاهیم اولیه، انواع، خصوزیست مواد و داربست -3

 مهندسی بافت و پزشکی بازساختی، درمان سرطان و دارورسانی

 های ساخت داربستهاروشها سه بعدی، پذیر، داربستها و پلیمرهای زیست تخریبداربست -4

ها در سطح میکرو و نانو در زیست مواد/داربست-لها، کنترل و ارزیابی اتصاالت سلوزیست مواد/داربست-اتصاالت سلول -5

 مهندسی بافت

 ی فعال مهندسی شدههابافتبرای تولید  آزمایشگاهیهای کشت و کنترل تکامل بافت تحت شرایط مولفه -6

 های انتقال در بستر زیست مواد، ریزمحیط و مهندسی بافتمکانوبیولوژی، پدیده -7

 ی خارج سلولی و فاکتورهای رشد در مهندسی بافتهاروتئینپتنظیم رفتارهای سلولی بوسیله -8

 عروقی مهندسی شده-محصوالت بافتی مهندسی شده و تجربیات بالینی: محصوالت پوستی، غضروف، استخوان و قلبی-9

-Organ-on-aچاپ زیستی سه بعدی در مهندسی بافت، اندام بر روی تراشه  ): های نوین در مهندسی بافتآشنایی با فناوری -10

chip( و بدن بر روی یک تراشه )Body-on-a-chip) 

 های اخالقی در مهندسی بافتسازی و مالحظات و چالشمقررات، تجاری -11

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 سخنرانی، پرسش و پاسخ، ارائه پروژه و تحقیق 

 و مهندسی بافت زیست مواد عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Biomaterials and Tissue Engineering عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  های بنیادیسی سلولشنازیست نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 .....موارد دیگر: ......... کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
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 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40  سال های کالسی در طول نیمتفعالی

 درصد 60     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ویدئو پروژکتورکتب و مقاالت تخصصی، اینترنت، 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:
1. Burdick J.A., Mauck R.L., (auth.). Burdick J.A. and Mauck R.L., (eds.) (2011). Biomaterials for Tissue 

Engineering Applications: A Review of the Past and Future Trends. Springer Wien NewYork. 

2. Lanza R., Langer R., Vacanti J.P. and Atala A. (2020). Principles of Tissue Engineering. Academic Press, 

Elsevier. 

3. Peattie R.A., Fisher R.J., Bronzino J.D. and Peterson D.R. (2012). Transport Phenomena in Biomedical 

Engineering: Principles and Practices. CRC Press. 

4. Thomas S., Balakrishnan P. and Sreekala M.S. (2018). Fundamental Biomaterials: Polymers. Woodhead 

Publishing. 

5. Wong J.Y. and Bronzino J.D. (2007). Biomaterials. CRC Press. 

 



 158/   شناسی سلولی و مولکولیکارشناسی زیست

 ربانمه ردسی 1000طرح بازنگری  

 

 

  شگاهی ارائه شود.بصورت آزمایبا نظر مدرس توضیح: برای انتقال موثر مفاهیم، بخش عملی این درس حتما باید 

 

 هدف کلی:  (الف

 .ریآشنایی با انواع سلول ها و بافت های جانو

 اهداف ویژه: (ب

شناخت ساختار سلولی و بافتی اندام های بدن و نقش در با گذراندن این درس دانشجویان قادر به شناخت مراحل مشترک و کلیدی 

 سلول ها در بافت زایی خواهند بود.

 ا: هپ( مباحث یا سرفصل

 ای بافت همبندی(ها و ماده زمینهها، رشتههای همبندی )سلولبافت یاجزا -1

 های همبندی )سست، سخت منظم و نا منظم، چربی، رتیکولر(.انواع بافت -2

 سیستم لنفاوی و ایمنی -3

مه دستگاه گوارش شامل های گوارشی، روده و غدد ضمیدستگاه گوارش )دهان، حفره دهانی، دندان، حلق، مری، معده، سکوم -4

 کبد، پانکراس(.

 های تنفسی(.ها، سیستم تهویه آبششی و سایر اندامدستگاه تنفس )آبشش -5

 های خونی و عروق خونی(.دستگاه گردش خون ) قلب، خون، سلول -6

 مجاری ادراری و مثانه( ،ها)کلیه دستگاه ادراری -7

 لید و مثلی(های تو)غدد تناسلی و سلولدستگاه تولید مثل -8

 )بویایی، چشایی، شنوایی و بینایی و ...( های حسیسیستم -9

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از شیوه های فعال تدریس در کنار ارایه مفاهیم بصورت سخنرانی و همچنین نمایش اسالیدهای آموزشی

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40   سالو آزمون های مستمر در طول نیمهای کالسی فعالیت               

 درصد 60                          سالآزمون پایان نیم               

 

 

 جانوریبافت شناسی  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Animal  Histoloogy عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری ی اختیاری تخصص

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
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 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 .ایانهربه  اتصالکالس مجهز به پروژکتور با امکان  فیلم های آموزشی و

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 ص.696ترجمه(. انتشارات اتدیشه رفیع ، (بافت شناسی پایه  .(1398، ش. )بخشعلی زاده، ر. و شیرازی. 1

 ص.384(. بافت شناسی دامپزشکی )ترجمه(. انتشارات دانشگاه شهید چمران. 1390. عرفانی، ن. م. و سالمات، ن. )2

بافت شناسی ماهی از سلول  (.1398) ی هوالسو، ه.، ابراهیم زاده، م.، پیرعلی خیرآبادی، ا.، کریمی، ف.طاهری میرقائد، ع.، رحمت. 3

 ص.194 تا اندام. انتشارات دانشگاه تهران.
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 الف( هدف کلی: 

سلولی و مولکولی  شناسیزیستسلولی و مولکولی با  شناسیزیستهدف اصلی این درس آشنایی دانشجویان دوره کارشناسی 

 باشد.ی عصبی و عضالنی میهاسلول

 ب( اهداف ویژه:

ی هاسلولهای انتقال پیام در سلولی و مولکولی مکانیسم شناسیزیستناسی رود دانشجویان دوره کارشدر پایان این درس انتظار می

 ین دو سلول را توضیح دهند. ای عضالنی و نیز برقراری ارتباط بین هاسلولهای انقباضی در عصبی و مکانیسم

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 (PNSپیرامونی )( و CNSمقدمه درباره سیستم عصبی انسانی، معرفی سیستم عصبی مرکزی ) -1

 ی گلیال و ساختار آنهاهاسلولها و ی عصبی نورونهاسلولمعرفی انواع  -2

 ی عصبیهاسلولها در و انتقال درون سلولی مواد و اندامک سلولیاسکلت -3

ونی وابسته به ولتاژ ی یهاکانالپتاسیم و پتانسیل غشاء، -ی سدیمهاپمپ)مقدمه و کلیات(،  انتقال الکتریکی و شیمیایی پیام عصبی -4

های حسی شامل گیرنده ، معرفی گیرندههاهورمونهای عصبی و ساختار آنها، معرفی نوروترانسمیترها و نوروو پتانسیل عمل، سیناپس

 ی عصبیهاسلولها، تاثیر و مکانیسم عمل ترکیبات خواب آور و آرامبخش برهای درد، المسه، بویایی و چشایی و مکانیسم عمل آن

 (Adhesion Molecules and Axon Pathfindingها )های اتصالی و مسیریابی نوروندر مغز، مولکول رسانیپیاممسیرهای  -5

 (The Birth and Death of a Neuronی عصبی در دوران جنینی)هاسلولمرگ و بقا  -6

های در انقباض ماهیچه Caldesmon تئینی عضالنی صاف و مخطط، نقش پروهاسلول، آنهای عضالنی و انواع هاسلولمعرفی  -7

 ی عضالنی قلبیهاسلولصاف، معرفی و ساختار 

های اکتین و میوزین، معرفی سارکومرها، های نازک و ضخیم، آرایش فیالمنتی عضالنی: فیالمنتهاسلول سلولیاسکلت -8

 Nebulin و Titinی هاپروتئین

 ی عضالنیهاسلولاتصاالت سلولی در  -9

 ( Neuromuscular Junctionعضالنی ) -تقال پیام و اتصاالت عصبیان -10

 مکانیسم انقباض و کنترل آن، نقش یون کلسیم در انقباض -11

 های حرکتیی عضالنی هنگام ورزش و فعالیتهاسلولمتابولیسم در  -12

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 پروژه و تحقیق  سخنرانی، پرسش و پاسخ، ارائه
 

 

 عصبی و عضالنی هایشناسی سلولزیست عنوان درس به فارسی:

 حدنوع درس و وا Nerve and Muscle Cell Biology عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  ساختار و عملکرد غشاءهای سلولی نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
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 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 60     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 برای ارایه اسالیدها )پاورپوینت( و نمایش انیمیشنهای مورد نیاز افزارنرمها، اینترنت، کامپیوتر، ویدیو پروژکتور و مقاالت، کتاب

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

  ).Latest edition( .ed st1). The Neuron: Cell and Molecular Biology. 2015Levitan, I., Kaczmarek L.K. ( -1 

2-Matthews, G.G. (2003). Cellular Physiology of Nerve and Muscle. 4th ed. (Latest edition).  
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 الف( هدف کلی: 

مختلف زیست شناسی آشنا می  در این درس دانشجویان با فنون و مشاغل و شرکت ها و مراکز تحیقیاتی فعال و موفق در حوزه های

شوند تا با سنجش قابلیت بکارگیری دانش و انطباق دانسته های علمی خود با نیازهای جامعه بتوانند خطرات مرتبط با کار آفرینی و 

 اشتغال زایی را پذیرا باشند. 

 اهداف ویژه: ب(

ــه ظهــور ر ــرای ب ــا گذرانیــدن ایــن درس، ایجــاد انگیــزه و خالقیــت هــای الزم ب ــایی هــای ب دانشــجویان ســاندن هــر چــه بیشــتر توان

 برای رفع مسائل و مشکالت شغلی خود و جامعه بیشتر خواهد شد.

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 این بخش توسط اساتید رشته مدیریت و کارآفرینی و یا اساتید مرتبط با این حوزه ارائه شود.بخش اول )یک سوم کل واحد(: 

 یشناس ستیرشته زدانش آموختگان  یاآن بر تیاهمو  ینیکارآفر-1

 های علم و فناوریمراکز رشد و پارک -2

 (،  مدل های کسب و کارBusiness planچگونگی تشکیل تیم کاری، نگارش طرح اقتصادی ) -3

 یریشگیپ یهانوپا و راه یهاشکست شرکت لیو دال ینیرو در کارآفر شیپ یچالش هاثبت شرکت و  -4

 کشور  یها در رشد و تعالآن تیو اهم، قوانین انیندانش ب یهاشرکت -5

 این بخش توسط اساتید زیست شناسی ترجیحا مرتبط با فرصت های شغلی ذکر شده، ارائه شود.بخش دوم )دوسوم کل واحد(: 

اوری و سهم کلیاتی در مباحث تدوین دانش فنی، برآورد اقتصادی پروژه های زیست فن اهمیت فناوری های زیستی در  اقتصاد: -1

 پژوهشگران 

از جمله تولید فرآورده های زیستی میکروبی )مثل غذاهای عملکردی، غذاهای  های شغلی در حوزه صنایع غذایی:فرصت -2

تخمیری، نگهدارنده های طبیعی، پروبیوتیک ها و غیره(، تولید صنعتی فرآورده های جلبکی، تولید پروتئین های مشتق از تک 

 ها و غیره( و فرآوده های آنSingle-cell proteins/SCPsسلولی ها )

: از جمله پرورش و تکثیر قارچ خوراکی )با معرفی بخش های عملیاتی و واحدهای های شغلی در حوزه صنایع کشاورزیفرصت -3

تولید  یاهی،صنعتی مرتبط اعم از سیستم های تنظیم دما و رطوبت، سیستم های پاکسازی هوا(، کشت سلول و پروتوپالست سلول گ

تولید کودهای سبز، تولید و تکثیر و نگهداری بذور  تولید زیست کود و عوامل مبارزه بیولوژیک میکروبی، انواع کمپوست ها،

 های کارآفرینی و اشتغال در زیست شناسیمهارت عنوان درس به فارسی:

 Entrepreneurial and Employment عنوان درس به انگلیسی:

Skills in Biology/EESB 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  به بعد 5از ترم  نیاز:دروس پیش

  عملی تخصصی اجباری   نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:

واحدهای فناور و مراکز تولیدی/تحقیقاتی موفق در طول جهت انتقال بهتر مفاهیم این درس، بازدید از برخی از شرکت ها یا * 

 تدریس الزامی است.

 این درس باید حداقل توسط دو استاد مرتبط با مباحث فوق الذکر ارائه شود. *توضیح اینکه:
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های باغ  کشاورزی،  تولید و تکثیر گیاهان باغی و زراعی و تزیینی )اعم از مراکز تولید و تکثیر و پرورش گل و گیاه(، تولید

 ، استخراج اسانس ها و ترکیبات مؤثره و معطره گیاهی  و غیره (Dish garden) مینیاتوری

 های انسانی، دام و طیور،تولید انواع واکسن از جمله بانک های سلولی، های شغلی در حوزه خدمات بهداشتی و درمانی:فرصت -4

، تولید و خالص سازی آنتی اکسیدان ها و هاهای تشخیصی، تولید صنعتی فرآورده های داوریی و بهداشتی از جلبکتولید کیت

 دیگر ترکیبات دارویی از بخش های مختلف گیاهان و غیره

اعم از تولید جایگزین های سوخت های فسیلی همانند بیواتانول، بیودیزل، بیوگاز، سلول های های شغلی در حوزه انرژی: فرصت -5

 خورشیدی، توربین های بادی و آبی و غیره

اعم از تکثیر و پرورش، نگهداری و توزیع انواع حیوانات و  غلی در حوزه تامین موجودات گیاهی و جانوری:های شفرصت -6

 ، ویواریوم های تزیینی و تحقیقاتی و غیرهمینیاتوریهای باغ ها و آکواریوم ها، ها، شهرداریگیاهان برای آزمایشگاه

اعم از تهیه و توزیع موالژهای گیاهی،  آزمایشگاهی:-آموزشیهای شغلی در حوزه تامین وسایل و تجهیزات کمک فرصت -7

 ها، تاکسیدرمی حیوانات، تهیه تیپ های خاص هرباریومی های آموزشی سلولی و اندامک های آنها، تهیه المحیوانی و اسکلت آن

ای نوترکیب، واکسن ها، اعم از تولید پروتئین ه کسب و کارهای مرتبط با تامین فرآورده های زیست مولکولی تشخیصی: -8

تولید جاذب های پروتئینی  مونوکلونال آنتی بادی، مارکرهای پروتئینی، مارکرهای مولکولی، آنزیم های برش دهنده، وکتورها،

 دستکاری شده  و غیره 

یاهان غیر مهاجم اعم از شناسایی و معرفی و تکثیر گ کسب و کارهای مرتبط با تامین بیوماکرها و پاالیشگرهای زیست محیطی: -9

 پاالیشگر انواع آالینده های زیست محیطی  و غیره

مراکز مقابله با تهدیدات  اعم از مراکز تشخیص هویت،کسب و کارهای زیستی مرتبط در حوزه های پلیس جنایی و دفاعی:  -10

ت و یا مقابله با بیوتروریسم زیستی علیه سالمت هوا، آب، خاک، انسان و دیگر موجودات زنده )اعم از مراکز شناخت تهدیدا

میکروبی، مراکز تولید آنزیم برای تجزیه یا خنثی سازی سموم شیمیایی بکار برده شده در هریک از حوزه های مورد تهدید به 

 تفکیک( و غیره

لید آنتی بیوتیک اعم از تولید فرآورده های بیوشیمی )از قبیل آنزیم های صنعتی و غذایی، توهای شغلی در دیگر صنایع: فرصت -11

سویه کنترل کیفی ها )بر اساس زیست فناوری میکروبی(، تولید و ها، تولید بیوپالستیکها، تولید اسید امینه ها(، تولید بیوسورفاکتانت

 های صنعتی بیولیچینگ و بایورمیدیشن و غیره
 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

بازدیدهای میدانی، ارائه پروژه و طرح کار و  هیته یموضوعات و درخواست برا یبند تیو اولو میت ییواناانتخاب موضوع براساس ت

 تحقیق 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 50   سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 50                       سالآزمون پایان نیم

 نات مورد نیاز برای ارائه: ج( ملزومات، تجهیزات و امکا

 کتب و مقاالت تخصصی، اینترنت، ویدئو پروژکتور -

معرفی و ارائه گزارش متخصصین برخی از شرکت ها و مراکز تولیدی/تحقیقاتی موفق، مرتبط با هریک از سرفصل های بخش  -

 دوم فوق، همگام با تدریس الزامی است.
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یک شرکت یا واحد فناور بازدید علمی به عمل آورده و یافته های خود را گزارش  دانشجویان در این درس الزم است از حداقل -

 کنند. 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 .. دانشگاه تهرانیسازمان ینیکارآفر (.1394. )نصره، آ.، و طبران، ح لیخل -1

 .. دانشگاه تهرانیندیفرآ دگاهی: دینیکارآفر (.1393. )ر ،یتیم. ر.، و وال ،یزال -2
3- Drucker, P. F. (2006). Innovation and Innovation and Entrepreneurship. 1st edition, Harper Business 

4- Kawasaki, G. (2004). The art of the start. 1st edition, Penguin Publishers 
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 الف( هدف کلی: 

(، آشنائی دانشجویان با مشاغل مرتبط با زیست شناسی و سنجش IB)انترنی( زیست شناسی ) آموزیهدف از گذراندن درس کار

 قابلیت بکارگیری دانش در محیط کار و انطباق دانسته های علمی با نیازهای محیط حرفه ای است.

 اهداف ویژه: ب(

بــا گذرانیــدن ایــن درس دانشــجویان توانــایی بیشــتری بــرای کــار و قبــول مســئولیت در جامعــه پیــدا مــی کننــد و بــا جایگــاه خــود 

 در محیط کار و مسائل و مشکالت کار آشنا می شوند.

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

ربــوط، زیــر نظــر یکــی از اســاتید گــروه )بــه عنــوان دانشــجو )بــه عنــوان کــارآموز( مطــابق آیــین نامــه هــای دانشــگاه و قــوانین م -

ــی  ــس از معرف ــگاه )پ ــارج دانش ــا خ ــل و ی ــه داخ ــد مربوط ــگاهی( در واح ــل دانش ــی و تخصصــی داخ ــی فن ــا و و مرب ــتاد راهنم اس

ــال تحصــیلی/ ــک نیمس ــداقل ی ــین، ح ــدت مع ــرای م ــه و ب ــتقرار یافت ــد(، اس ــئول واح ــط مس ــاظر توس ــناس ن ــاعت در   480کارش س

 کند.  پیدا می تابستان، اشتغال

ــارآموز، در واحــد  - ــردد ک ــا ت ــا اســت. ام ــتاد راهنم ــت اس ــه موافق ــوط ب ــه داخــل دانشــگاهی من ــارآموز در واحــد مربوط ــردد ک ت

هــای خــارج دانشــگاهی منــوط بــه صــدور معرفــی نامــه از طریــق دانشــکده و یــا دانشــگاه و تاییــد مســئول واحــد خــارج دانشــگاهی 

 ناظر بر فعالیت کارآموز( است.  )با معرفی یک نفر به عنوان کارشناس

گــزارش کــار( یــا گــزارش  3بــه دانشــجویان پــس از گذرانــدن درس، مشــروط بــر ارائــه  گــزارش هــای ماهیانــه مســتمر )حــداقل  -

ــان دوره  ــد گــواهی پای ــا بگذرانن ــتاد راهنم ــروژه انجــام توســط اس ــی زیســت شناســی )پ ــا  (IBانترن ــتاد راهنم در موضــوعی کــه اس

 امضاء استاد راهنما،  مدیر گروه و معاون آموزشی دانشگاه اعطاء خواهد شد. تعیین می کند، با 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

ظرفیـت هریـک از اسـاتید انتخاب ایـن واحـد درسـی بـا درخواسـت کتبـی دانشـجو و تاییـد اسـتاد راهنمـا و مـدیر گـروه، بـا لحـاظ 

ــک ن ــای اســتادی ، دانشــیاری و اســتادیاریگــروه )حــداکثر ســه، دو و ی ــه ه ــرای رتب ــب ب ــه ترتی ــر ب ــدیریت  (، جهــتف ــت  م فعالی

 صورت خواهد گرفت.کارآموز در واحد ترم، های 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

ه تاییـد پـروژه، کـه بـانجـام گـزارش کـار( یـا گـزارش  3ارزشیابی دانشجو بـر پایـۀ ارزیـابی گـزارش هـای ماهیانـه مسـتمر )حـداقل 

 کارشناس ناظر و مسئول واحد خارج دانشگاهی رسیده باشد، توسط استاد راهنما در پایان دوره صورت خواهد گرفت.

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:
  - 

 -چ( فهرست منابع پیشنهادی:  

 آموزی در زیست شناسیکار عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Internship in Biology (IB) عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

  عملی  تخصصی اجباری  - نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  ینار سم آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
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  هدف کلیالف( 

 دریا و اهمیت زیستی آن با شناسی زیست رشته های مختلف مقطع کارشناسی دانشجویان آشناییهدف این درس 

 ب( اهداف ویژه:

موجودات دریایی با یکدیگر و همچنین اهمیت اکولوژیک  موجودات دریایی، زیست شناسی آنها و روابط با دانشجویان آشنایی

 اکوسیستم های دریایی

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 اقیانوس معرفی آن، غیرزنده و زنده اجزای و اقیانوس اکوسیستم با آشنایی شناسی، زیست در دریاها ها و اقیانوس اهمیت و نقش -1

 دریایی و اقیانوسی نواحی جهان، مختلف های

 نقش و دریایی های محیط در اولیه تولید خشکی، های اکوسیستم با آن مقایسه و ها اقیانوس و دریاها در غذایی جیره و شبکهزن -2

 ها اقیانوس دریاها و غذایی های شبکه در ها پالنکتون

ها و  زئوپالنکتون ها، کتونفیتوپالن دریایی، های باکتری انواع شامل دریایی جانداران انواع شناسی زیست و دریایی زیستی تنوع -3

 بنتوزها

 آبزی گیاهان دریایی و های ماکروجلبک -4

 ایران های آب در موجود های بر گونه تاکید با دریایی پستانداران و خزندگان با آشنایی -5

 آب و نحوه نمونه برداری از جوامع پالنکتونیک  و بنتیک دریاها، بستر -6

 ین مناطق و سازش های مورفولوژیک و فیزیولوژیک موجودات آنمنطقه جزر و مدی، جوامع زیستی ا-7

 و پزشکی صنعت در آنها استفاده و دریایی موجودات از مستخرج دریایی فعال زیست مواد و دریایی طبیعی تولیدات با آشنایی -8

 آرایشی-بهداشتی

 عرصه حرا، های جنگل مرجانی، های بسنگآ: دریایی ویژه های اکوسیستم پذیری آسیب و فواید اهمیت، ها، ویژگی معرفی -9

  اقیانوسی سرد و آب گرم آب های چشمه کلپی، های جنگل دریایی، های علف های

 تغییرات اقلیم و جو کره زمین و تاثیر آن بر موجودات دریایی، سفید شدن مرجان ها، نقش دریاها در تثبیت کربن   -10

 دریایی غیرزنده منابع و آبزیان از برداری بهره و صید: ساحلی منابع مدیریت -11

  دریایی شده حفاظت مناطق ها، آالینده کنترل و دریایی های آالینده ها و آلودگی -12

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:
 تدریس با استفاده از اسالیدها، و فیلم های کمک آموزشی

 مبانی زیست شناسی دریا عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد  Principles of Marine Biology یسی:عنوان درس به انگل

 نظری  پایه  بوم شناسیمبانی  نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری   تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه   سفر علمی  (:نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز
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 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40  سال های کالسی در طول نیمالیتفع

 درصد 60    سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 و مناطق تاالب، بنادر، سواحل)اکوسیستم های آبی  از میدانی بازدیدهای ها، گردش علمی و گشت برگزاری به نیاز درس این

 ی زیرمجموعه های پژوهشکده یا جوی علوم و شناسی اقیانوس ملی پژوهشگاه) دریایی های سازمان و دهانها ،(دریایی شده حفاظت

 پرورش یا تکثیر تولید، های کارگاه مانند) آبزیان با مرتبط های و بازدید از کارگاه ...(و کشور شیالتی علوم تحقیقات موسسه

 .دارد ...(و ماهیان یا ها پالنکتون

 پیشنهادی: چ( فهرست منابع 

 انتشارات گروه تالیفی دکتر خلیلی. .زیست شناسی دریا با نگرش اکولوژیک( 1391.رفیعی ا. و فاطمی م.ر. )1

2. Nybakken J.W., Bertness M.D. (2004). Marine Biology: An Ecological Approach. Benjamin-Cummings Pub 

Co. 

3. Levinton J. (2017). Marine Biology: Function, Biodiversity, Ecology. 5th edition, Oxford University Press. 

4. Castro P., Huber M. (2018). Marine Biology. 11th Edition, McGraw-Hill Education.  

5. Morrissey J., Sumich J.L., Deanna R., Pinkard-Meier D.P-M. (2016). Introduction to the Biology of Marine 

Life. 11th edition, Jones & Bartlett Learning. 

 

https://www.amazon.com/dp/0805345825?tag=marineinsight-20&linkCode=ogi&th=1&psc=1
https://www.amazon.com/dp/0190625279?tag=marineinsight-20&linkCode=ogi&th=1&psc=1
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=John+Morrissey&text=John+Morrissey&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=James+L.+Sumich&text=James+L.+Sumich&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Deanna+R.+Pinkard-Meier&text=Deanna+R.+Pinkard-Meier&sort=relevancerank&search-alias=books

