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 الف( مقدمه 
 Bachler of Animalشناستی جتانوری رورک کارشناستی  هتا و نیتاز بته روز آمتد کتررن رشتته زیس به منظور ارتقا کیفیت  رر 

Biology برنامه موجور بر اسا  پیشنهار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با توجه به نیاز کشور رر تدوین موار ررسی، مورر بازنگری ،)

هایی کته های معتبر رنیا و نظر خواهی از رانشتگاکر گرف . تدوین و بازنگری هر رر ، بر پایه برنامه آموزشی و رر رس  انجام رانشگاکقرا

عالی های شتوراینامتهاین رشته رر آنها رایر می باشد، انجام شد. این برنامه با رر نظر گرفتن متدت زمتان مقترر جهت  بتازبینی رر آ ین

نامه آموزشی، رورک کارشناسی مصوب شتورایعالی برنامته برای رورک کارشناسی گروک علوم پایه تنظیم شدک اس . براسا  آ ین ریزیبرنامه

ستال  متی  4نیمسال تحصیلی یا  8واحد ررسیبه مدت  135ریزی، متوسط طول رورک کارشناسی رشته زیس  شناسی جانوری بر اسا  

ستاع   32ساع  و برای  هر واحد عملی  16اس . برای هر واحد رر  نظری رر هر نیمسال  باشد و هر سال تحصیلی شامل رو نیمسال

منظور شدک اس . شرایط ورور و سایر مقررات این رورک، مطابق آ تین نامته هتای رورک هتای کارشناستی رشتته زیست  شناستی مصتوب 

 شورایعالی برنامه ریزی اس .

  فاهداو  فیتعر ،یب( مشخصات کل
های نظام آموزش عالی اس  که هدف آن تربی  کارشناسان متعهد و متخصص آشتنا شناسی جانوری از رورکسی رشته زیس کارشنا رورک

های تخصصی و اختیاری به روز، بتوانند ظرفی  تفکر انتقاری، توانایی شناسی جانوری اس  که با گذرانیدن رر به مفاهیم اساسی زیس 

ها بته عنتوان این افزایش توانمنتدی ها را افزایش رهند.ار به نفس و توانایی رر برقراری ارتباط ایدکاعتم طراحی و اجرای طرح و آزمایش،

ای کاربرری  عملی( و پایدار برای یک شغل و حرفه ، برای مثال رر تحقیقات  صنع  یا رانشگاک( و نیز تتدریس، تجتارت، متدیری  و پایه

 .رسانه کمک خواهد کرر

  تیپ( ضرورت و اهم
توجه به نقش انکار ناپذیر جانوران رر ابعار مختلف زندگی بشر، ضرورت مطالعه وسیع و رقیق جنبه هتای مختلتف نتانوران بتر کستی  با

به عالوک با توجه به نقش هر گروک از جانوران رر بوم سازگان ها و مطالعه آنها برای شناخ  هر نه بهتر بوم ستازگان هتا و  پوشیدک نیس .

رر این راستا شناخ  و مطالعه جانوران رر سطوح مختلف سلولی، مولکولی، طبقه بندی و غیرک رر جهتان  .زیاری راررزندگی بشر اهمی  

لذا ضرورت  رر حال توسعه روزافزون اس  و رستاوررهای ننین تحقیقاتی برای توسعه و استقالل کشور بسیار ضروری و انکار ناپذیر اس .

زیس  شناسی جانوری بتوانند به عنوان نیروهتای متخصتص نیتاز هتای تخصصتی مراکتز آموزشتی و تربی  افراری که با تسلط رر رشته 

 پژوهشی کشور را تامین نمایند بسیار محرز اس .

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

 تعداد واحد نوع دروس
 22 ررو  عمومی 

 20 ررو  پایه 

 75  الزامی ررو  تخصصی

 18  اختیاری خصصیررو  ت

 135 جمع
صورت کمبور اجباری بدون تتاییر ه رر اولین یا رومین نیمسال تحصیلی بتئوری و عملی واحد  2الزم اس  رر  ایمنی زیستی به صورت 

 رر معدل ارا ه شور.
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 آموختگانث( مهارت، توانمندی و شایستگی دانش

فعالیت  ، ذاب علوم زیستی اس  که به رلیل ارتباط تنگاتنگ با مطالعه طبیع رشته زیس  شناسی جانوری یکی از شاخه های متنوع و ج

رارای مسیر مشخص و روشنی رر ستطوح بتاالتر از منظتر ارامته تحصتیل و تتامین  ،های آزمایشگاهی و تنوع موضوعی رر برنامه آموزشی

  تحصیالن عبارتند از:فارغ البرخی از جنبه های تامین تخصص و توانمندی . نیروی انسانی و اشتغال اس 

جانورشناسی مهترک  ،جانورشناسی بی مهرگان باررو  مرتبط با رانش افروزی رر زمینه های ویژک ها و توانمندیشایستگی ،مهارتهاکسب 

 لیجنین شناسی و باف  شناسی و زیس  شناسی سلولی مولکو ،بیوشیمی ،فیزیولوژی ،اکولوژی ،حفاظ  از جانوران وتنوع زیستی  ،راران

رر بررستی تنتوع و حفاظت  از آنهتا ، با اخذ ررو  مرتبط رانشجو توانمندی الزم رر جه  شناسایی جانوران کسب خواهد شد.بطوریکه 

را آموخته و رانش اکولوژی و حفاظ  بهرک کافی برای حفظ محیط زیس  و همچنتین بهترک بترراری از کشور پهناور و رارای تنوع اقلیمی 

  اریخ طبیعیت و جانورشناسی هایموزکرر سازمانهای نظیر  فارغ التحصیالن تواند این رشته تحصیلی .خواهد برررا ار منابع آن به طور پاید

نظیتر منتابع طبیعتی، شتیالت، کشتاورزی، مرتبط با وزارت جهتار کشتاورزی  متنوعی با رانش کافی رر واحد های کارشناسان عنوان به و

 .مشغول به کار خواهند شدرامپروری 

رانشجو مهارت های الزم برای ارتباطات منطقی بین سایر علوم و زیس  شناسی را آموخته و توانمندی الزم  به مجموعه ررو  علوم پایه 

 ،روستی نتون بیوشتیمیرر ارامته ر .زیستی فراهم می آورر موضوعاتریاضی و علوم کامپیوتر را رر  ،فیزیک ،را برای ررک مفاهیم شیمی

 توانمندی های الزم را برای ررک مفاهیم زیستی فراهم می آورر و ررو  مرتبط  یآمار زیست ،بیوفیزیک

بافت  شناستی و  ،زیس  شناسی حشترات ،س  شناسی انگل هازی شناسی، رفتار بنیاری، هایسلول فناوریررو  تخصصی الزامی نظیر  

راران رانش  مهرکو همچنین جانورشناسی بی مهرگان وفیزیولوژی رستگاک ها و فیزیولوژی اعصاب و غدر  ،زولوژی سلولفی ،جنین شناسی

ی ستلولی و هتا ررک انبتوک تولیتد و باف  سلول کش  آنها میشور. از حفاظ  و ایگونه تنوعآشنایی با  طبیعی و کافی برای کار رر محیط

 برراری، بهرک شرایط فیزیولوژی، و شناسی جانور ررو  همراک به که شورباعث می و همچنین آشنایی با تکوین ساختارها رر جنین  یبافت

 شور. فراهم پایدار طور به زیستی منابع از پرورش و تکثیر و حفاظ 

 آزمایشتگاههای رر کتار زمینته هتایعالقه مندی رانشجو را مشخص نمورک و با اخذ ننین رروسی و اخذ ررو  اختیاری مسیر اشتغال  

 فرآینتد را فتراهم آوررک و پایه علوم به مربوط های شاخه رر پزشکی های رانشکدک رر تحصیالت به رانشجو هدای  و ها رانشگاک و مدار 

ف بته منظتور تکثیتر و هد هایگروک با آشنایی و جانوری شناسی زیس  رر رایج روشهای یارگیری با را جانوران از ررآمدزایی و کارآفرینی

 شورمی  بندپایان و ماهیپرورش موجوراتی نظیرک 

و رانشجو برای صیان  از زمین و همچنین تالش رر جه  شناخ  ایرات انسان بتر آن  از محیط زیس  و تفکر سبز اظ توانمندیهای حف 

ن به منظتور بهترک بترراری و حفاظت  زمیکه توانمندی تفکر سالم به ایجار میشور روسی ربا اخذ مجموعه تالش رر کاهش ایرات مخرب 

وابسته بته  اختیاری پیش بینی شدک وکاربرری رر مجموعه  رروسیفناورانه با اخذ زیس  ار اقتص می شور.توسعه رر کشور رر حال پایدار 

 .زیس  جانوری صورت می گیرر

رانشجو توانمندی کافی به عنوان ، ررو پیش بینی شدک ررمعی  اج ایی متناسب رر رشته زیس  شناسی جانوری بابا توجه به رانش افز 

زیستتی نظیتر علتوم  کاربرری  وابستته بته ر موسسات آموزشی و پژوهشی را راشته و میتواند رر علومر ارا ه خدماتکارشنا  زبدک برای 

مجموعه وابسته به علوم کشاورزی و منابع طبیعی و یا شرک  های رانش بنیان و همچنین شترک  هتای مشتاورک  ،مجموعه های پزشکی

 .خدماتی را ارا ه نماید

 تتامین بترای را الزم توانمنتدی  ،اری به همراک ررو  متناظر رر مقاطع کارشناسی ارشد و رکتراترکیب موزون ررو  پایه اصلی و اختی 

 آموزش و پرورش و جهار کشاورزی را فراهم می کند ،علوم تحقیقات و فناوری وزارتین پژوهشی و آموزشی مراکز انسانی نیروی

انی آموزش ریدک را از رانش روز رر زمینه علوم زیستی و علوم وابستته نیروی انس وریپتانسیل تفکر و بهرک  ،رروسی متنوع و مرتبط اخذ 

 اکولتوژی، ررو  از کتافی منتدیبهرک .تضتمین متی کنتد رشتهالتحصیالن فارغ وررک و امکان تحلیل موضوعی را به رانشجویان و راهم آف

 رریای فار ، خلیج خزری، مناطق از ایران عمتنو های اکوسیستم با آشنایی امکان زیستی تنوع و زیس  محیط و حفاظ  شناسی زیس 

با توجه به مسافرت های علمی پیش بینی شدک رر برنامه آموزشی فتراهم آوررک و  را کوهستانی و بیابانی نیمه و بیابانی های محیط عمان،

 .تنوع زیستی و تنوع آب و هوایی و اقلیمی ایران را تربی  خواهد نمور ،کارشناسانی آشنا به طبیع 

 

 ( شرایط و ضوابط ورود به دورهج
 .ارامه تحصیل رهند جانوریرارندگان مدرک ریپلم متوسطه رشته تجربی و ریاضی می توانند رر رشته زیس  شناسی 
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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 گیاهی، زیستسی برای پنج رشته )زیستشنامشترک زیستتنه پایه و الزامی های درس عناوین  -(3)جدول

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

 

 

 

 

 

های پایهدرس  
تعداد 

 واحد

گروه های 

 درسی
 توضیحات تعداد واحد دروس تنه مشترک

 3 ریاضیات زیستی

 1گروه 

 واحد 6

  3 بیوشیمی ساختار

 1 بیوشیمی ایشگاکمآز 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 ژنتیک پایه

 1 ژنتیک  مایشگاکآز 1+1 *کامپیوتر و محاسبات زیستی 

 2 ژنتیک مولکولی 2 *2شیمی آلی  

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

 2 *2فیزیک عمومی 

 3گروه 

 واحد 6

دانشجویان زیست شناسی  3 زیس  شناسی سلولی

سلولی و مولکولی معاف 

 هستند
 1 زیس  شناسی سلولی و مولکولی مایشگاکآز 2 *ریاضی تکمیلی 

های واحد از درس 2 اخذ حداقل

 .ستاره دار الزامی است

 2 زیس  شناسی مولکولی

 1+3 مبانی زیس  شناسی سلولی و مولکولی
 

 برای زیست شناسی دریا

 

 4گروه 

 واحد 9

  3 زیس  شناسی تکاملی

  3 مبانی بوم شناسی

  3 مبانی زیس  شناسی تکوینی

 5گروه 

 واحد 6

دانشجویان زیست جانوری و  1+2 مبانی فیزیولوژی جانوری

 1+2 مبانی جانورشناسی اف هستندزیست دریا  مع

 6گروه 

 واحد 6

 دانشجویان زیست گیاهی 1+2 مبانی فیزیولوژی گیاهی

 1+2 مبانی گیاهشناسی معاف هستند

 7گروه 

 واحد 5

 2 مبانی میکروبیولوژی
 دانشجویان زیست میکروبی

 معاف هستند
 1 آزمایشگاک میکروبیولوژی

 2 بیمبانی فیزیولوژی میکرو

 برای زیست شناسی دریا 1+3 مبانی میکروبیولوژی پایه

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

شناسی سلولی و شناسی جانوری، میکروبیولوژی و زیستزیست 

 مولکولی و حداقل 31 واحد  برای رشته زیست شناسی دریا
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ی پایههارسدعناوین  -(4)جدول  

 عنوان درس گروه ردیف
پیش نیاز / هم  تعداد ساعت تعداد واحد

 عملی نظری عملی نظری نیاز

 ریاضی عمومی 1

واحد( 3 حداقل   
زیستی ریاضیات  ت - 48 - 3 

*تکمیلیریاضی  2  ریاضیات زیستی - 32 - 2 

 شیمی عمومی 3

واحد( 4 حداقل   

 

1شیمی عمومی   ت - 48 - 3 

1ایشگاه شیمی عمومی آزم 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   

 شیمی آلی 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

*کامپیوتر و محاسبات زیستی 14  1 1 16 32 - 

ی این جدول هستند. هارر ی ستارک رار فوق از هارر واحد از  2ملزم به اخذ حداقل  جانوری شناسیزیس ه رانشجویان رشت تذکر:  
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جانوریشناسی کارشناسی رشته زیست تخصصی دورهالزامی و های سجدول در -(5) جدول  

رری

 ف

 پیش نیاز/هم نیاز تعدار ساعات تعدار واحد نام رر 

 جمع عملی نظری جمع عملی نظری

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

 همزمان با رر  بیوشیمی ساختار 32 32 - 1 1 - آزمایشگاک بیوشیمی  2

 بیوشیمی ساختار 32 - 32 2 - 2 بیوشیمی متابولیسم 3

 آمار زیستی 48 - 48 3 - 3 ژنتیک پایه 4

 ایهژنتیک پهمزمان با رر   32 32 - 1 1 - آزمایشگاک ژنتیک 5

 ژنتیک پایه 32 - 32 2 - 2 ژنتیک مولکولی 6

 بیوشیمی ساختار 48 - 48 3 - 3 شناسی سلولیزیس  7

 همزمان با رر  32 32 - 1 1 - شناسی سلولی و مولکولیآزمایشگاک زیس  8

 ژنتیک پایه، همزمان با ژنتیک مولکولی 32 - 32 2 - 2 شناسی مولکولیزیس  9

 مولکولیژنتیک  48 - 48 3 - 3 شناسی تکاملیزیس  10

 شناسی و مبانی جانورشناسیمبانی گیاک 48 - 48 3 - 3  شناسیمبانی بوم 11

زیس  شناسی شناسی و مبانی گیاک 48 - 48 3 - 3 شناسی تکوینی مبانی زیس  12

 سلولی

 - 32 - 32 2 - 2 گیاهشناسیمبانی  13

 همزمان با رر  32 32 - 1 1 - گیاهشناسیآزمایشگاک مبانی  14

 گیاهشناسیمبانی  32 - 32 2 - 2 گیاهیمبانی فیزیولوژی  15

 همزمان با رر  32 32 - 1 1 - گیاهیآزمایشگاک مبانی فیزیولوژی  16

 از نیمسال سوم به بعد 32 - 32 2 - 2 مبانی میکروبیولوژی 17

 همزمان با رر   32 32 - 1 1 - آزمایشگاک میکروبیولوژی 18

 مبانی میکروبیولوژی 32 - 32 2 - 2 مبانی فیزیولوژی میکروبی 19

 زیس  شناسی سلولی 32 - 32 2 - 2 فیزیولوژی سلول 20

  فیزیولوژی سلول 48 - 48 3 - 3 : رستگاک ها1فیزیولوژی جانوری  21

 همزمان با رر  32 32 - 1 1 - :1آزمایشگاک فیزیولوژی جانوری  22

  فیزیولوژی سلول 48 - 48 3 - 3 : رستگاک عصبی و غدر ررون ریز2یفیزیولوژی جانور 23

 همزمان با رر  32 32 - 1 1 - 2آزمایشگاک فیزیولوژی جانوری  24

 - 48 - 48 3 - 3 جانور شناسی بی مهرگان 25

 همزمان با رر  32 32 - 1 1 - آزمایشگاک جانور شناسی بی مهرگان 26

 جانور شناسی بی مهرگان 32 - 32 2 - 2 جانور شناسی مهرک راران 27

 همزمان با رر  32 32 - 1 1 - آزمایشگاک جانور شناسی مهرک راران 28

 2و  1جانورشناسی  32 - 32 2 - 2 زیس  شناسی حشرات 29

 همزمان با رر  32 32 - 1 1 - آزمایشگاک زیس  شناسی حشرات 30

 نور شناسی بی مهرگانجا 32 - 32 2 - 2 زیس  شناسی انگل ها   31

 همزمان با رر  32 32 - 1 1 - آزمایشگاک زیس  شناسی انگل ها   32

 شناسی سلولی زیس  48 - 48 3 - 3   شناسی جانوریباف 33

 همزمان با رر  32 32 - 1 1 - آزمایشگاک باف  شناسی جانوری 34

   شناسی جانوریباف 32 - 32 2 - 2 جنین شناسی جانوری 35

 همزمان با رر  32 32 - 1 1 - آزمایشگاک جنین شناسی جانوری 36

 زیس  شناسی سلولی 32 - 32 2 - 2 سلولهای بنیاری زیس  شناسیمبانی  37

38 
 رفتار شناسی جانوری

و مبانی بوم  2فیزیولوژی جانوری  48 - 48 3 - 3

 شناسی

 وینیمبانی زیس  شناسی تک 32 - 32 2 - 2 تمایز سلولهای جانوری 39

  1424 448 976 75 14 61 جمع کل
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 جانوریشناسی های اختیاری دوره کارشناسی رشته زیستجدول درس -(6) جدول

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

 جمع عملی نظری جمع عملی نظری

 - 64 64 - 2 2 - روش ها و ابزارها رر زیس  شناسی جانوری 1

 جانور شناسی مهرک راران 32 - 32 2 - 2 انماهی شناسی  زیس 2

 باف  شناسی جانوری 32 - 32 2 - 2 مبانی کش  سلول و باف  جانوری 3

 فیزیولوژی سلول 32 - 32 2 - 2 فیزیولوژی جانوری مقایسه ای 4

 مبانی زیس  شناسی تکوینی 32 - 32 2 - 2 بوم شناسی و تکوین 5

 - 32 - 32 2 - 2 آناتومی عمومی 6

 مبانی بوم شناسی 32 - 32 2 - 2 وم شناسی حشراتب 7

 زیس  شناسی سلولی 32 - 32 2 - 2 خون شناسی 8

 مبانی زیس  شناسی تکوینی 32 - 32 2 - 2 جنین شناسی انسان 9

 - 32 - 32 2 - 2 کنه شناسی 10

 داز نیمسال نهارم به بع 32 - 32 2 - 2 مبانی محیط زیس  و حفاظ  11

 از نیمسال ششم به بعد 32 - 32 2 - 2 فلسقه زیس  شناسی 12

مبانی گیاهشناسی و جانورشناسی  32 - 32 2 - 2 تنوع زیستی و زیس  شناسی حفاظ اصول  13

 مهرک راران

 از نیمسال نهارم به بعد 32 - 32 2 - 2 متون تخصصی رر زیس  شناسی جانوری 14

 ژنتیک مولکولی  32 - 32 2 - 2 زیس  فناوری جانوریمبانی  15

 مبانی بوم شناسی 32 - 32 2 - 2 رریا  شناسی مبانی زیس  16

 از نیمسال پنجم به بعد 48 32 16 2 1 1 شناسی زیس  رر اشتغال و کارآفرینی مهارتهای 17

و یا  نیمسال نهارم به بعد 32   2 - 2 پروژک کارشناسی  18

 واحد 70گذراندن حداقل 

  624 96 496 36 3 33 جمع کل

 

واحد( هستند. اخذ  135واحد رر  اختیاری جه  تکمیل سقف مجاز کل واحد های رورک کارشناسی   18رانشجویان موظف به اخذ حداقل  :تذکر

 ،گروک آموزشی ذیربط با اطالع صرفا واحد( را رانشجویان مجاز هستند 8  بقیه واحدهای اختیاری و های این جدول الزامی اس واحد از رر  10حداقل

 .کننداخذ  و یا غیر زیس  شناسی سایر رشته ها ی زیس  شناسی ایه و یاپ جدول ررو از  
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 فصل سوم

 های دروسویژگی
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 ضروری است.آزمایشگاه ها و نیز سفر علمی از های دوره ای فاهیم، بازدیدبه منظور انتقال بهتر م  توضیح:*

 الف( هدف کلی:  

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

 زیستی و شیمیایی است.قوع اتفاقات در  استفاده از مواد و

 ب( اهداف ویژه:

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

 شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی خواهند بود. 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 یت رعایت مقررات ایمنی زیستیها و اهم، دستورالعمل)دیدگاه سالمت فردی و محیط زیست(ایمنی زیستی: تعریف، اهمیت  -1

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

 هاکار با آن

ف مواد ضد ها )تعاریهای 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، مخاطرات و مقررات استفاده از دیگر انواع سلول -4

 هابجایی و دفع آندر قوانین و مقررات ملی و بین المللی، جا

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، GMOتراریخته یا دستکاری شده ژنتیکی )موجودات  مخاطرات و مقررات استفاده از -6

و مشتقات استخراجی از این موجودات  ورده هاآفر دیو تول ینگهدار ،کارقوانین و مقررات ملی و بین المللی در خصوص نحوه 

  یکیژنت افتهی رییتغ

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

 (Biological safety levelsرده بندی ایمنی آن )

 ایمنی زیستی عنوان درس به فارسی:

  نوع درس و واحد Biosafety عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  کمبود اجباری  - نیاز:دروس پیش

 لی عم پایه  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اجباری 

 نامه رساله / پایان تخصصی اختیاری  48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  علمی  سفر  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
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 مقررات و اقدامات فوریتی در آزمایشگاه: از قبیل آشنایی با نحوه پیشگیری و اطالع رسانی و مقابله با مخاطرات آزمایشگاهی، -8

ی و کار برد کپسول آتش نشان ت مربوط به ایمنی شخصی در مقابله با خطر، اطفاء حریق و انواعوسایل حفاظت شخصی و تجهیزا

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

 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 استفاده از عالئم ایمنی در آزمایشگاه -10

 ل، خورندگی و غیره(، لزوم طبقه بندی صحیح مواد پرخطر)اشتعالوزی شناسایی خطر

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

 ایمنی کار با فلزات سنگین، مواد رادیو اکتیو و پرتوزا -12

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

 سخنرانی، پرسش و پاسخ، ارائه پروژه و تحقیق 

 هبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: ث( را

 درصد40  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 60    سالآزمون پایان نیم

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

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

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:

(. راهنمای ایمنی زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم زیستی 1390همنش، م.، خواجه، خ.، نیکخواه، م. ). فتحی، م.، ب1

 )برخط(

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

eds (Latest  th5nciples and practices. ). Biological safety: pri2017. Wooley D.P., Byers K.B. (3
edition), ASM Press, Washington, DC, USA. 
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 هدف کلی:  الف( 

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

 آگاهی از کاربرد های آن ها در زیست شناسی.

 ب( اهداف ویژه: 

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

 ه ها و فرایندهای زیستی.درک برخی از پدید

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

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

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

)لگاریتم در پایه های  )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  بازگشتی،)دنباله ها و معادالت تفاضلی(، معرفی مفهوم دنباله، آشنایی با دنباله های  -3

 ت شناسی.یسزمختلف 

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

 .زیستی

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

زیمم و مینیمم توابع، قضیه مقدار میانگین، تشخیص صعودی و نزولی (، بسط تیلور، محاسبه مقدار ماک1)کاربرد های  مشتق  -7

 بودن، تعیین تقعر توابع، مسایل بهینه سازی.

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

 ن انتگرال گیری، روشهای انتگرال گیری. معین، محاسبه انتگرال از طریق تعریف، قوانیمعرفی مفهوم انتگرال )انتگرال(،  -9

 )کاربردهای انتگرال(، محاسبه  مساحت، طول منحنی، همراه با کاربردهای انتگرال در زیست شناسی.  -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( 2فرانسیل)معادالت دی -12

 .  همراه با حل مثال های واقعی در زیست شناسیانتگرال ساز

 

 ریاضیات زیستی 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 د واحد:تعدا
 

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

یا  Mapleود و پس از ارایه مفاهیم ریاضی استفاده از نرم افزارهای چون  تدریس هربخش با ارایه اهمیت و مثالهای زیستی آغاز ش

Mathematica  .و فیلم های کمک آموزشی  توصیه می شود 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 60    سالآزمون پایان نیم

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

با توجه به پیشرفت علم و فراهم آمدن آموزش غیر حضوری، برای آموزش می توان از  .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. 
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 الف( هدف کلی:  

اهی های معادالت دیفرانسیل و آگ و دستگاهتوابع 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  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

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 ماتریس)ماتریس و مفاهیم مربوطه(،  -2

 صورت وجود. وارون ماتریس در

و نقش این مفاهیم در درک ، توابع ماتریسی ویژه یبردارهای ویژه و بیان مفاهیم مربوط به مقدار ها)مقادیر و بردارهای ویژه(،  -3

 برخی پدیده های زیستی پیچیده.

پدیده های ریاضی مربوط به  نمونه هایی از مسایلریاضی و  توابعبودن  همفهوم چند متغیر )توابع چند متغییره(، آشنایی مختصر با -4

 .زیستی

 و قوانین حد توابع چند متغیره.  معرفی مفهوم حد)حد و کاربرد های آن(،  -5

 طرح مفهوم پیوستگی برای توابع چند متغیره به همراه مثال های زیستی.)پیوستگی وکاربرد های آن(، -6

ی جهتی، صفحه مماس، معادالت دیفرانسیل جزیی به همراه  نمونه ، مشتق گیربیان مشتق توابع برداری)مشتق و کاربرد های آن(،  -7

 .پدیده های زیستیهایی از مسایل ریاضی مربوط به 

 .پدیده های زیستی، مفهوم پایداری، ارائه مثال هایی از مسایل ریاضی مربوط به معادالت دیفرانسیل خطیدستگاه معرفی  -8

 توا و هدف: ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با مح

 *ریاضی تکمیلی 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 ساله / پایانر 32 تعداد ساعت:

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

 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: 

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

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

 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. 
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 هدف کلی: الف( 

پایه ای شیمی نظیر اتم و ساختار آن، پیوندهای شیمیایی، محلول ها و تعادل های   هدف این درس آشنایی دانشجویان با مفاهیم

 ی است.شیمیای

 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 

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

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 ن در جهان و ایرانفلسفه علم شیمی و تاریخ آن، وضعیت فعلی آ .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

 کی آن هامحلول ها و خواص فیزی .9

 مقدمه ای بر سینتیک شیمیایی .10

 تعادل های شیمیایی .11

 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 السی در طول نیمهای کفعالیت

 درصد 60    سالآزمون پایان نیم

 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:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه ایانرساله / پ 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:

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

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 دانشگاهی نشر جهاد ،(ترجمه) )شیمی و موجود زنده( شیمی عمومی(. 1375) ا. محرابی عامل ،م. ،بکاولی ،م. ،هروی  .1

 .مشهد

 دانشگاهی. علوم نشر ،(ترجمه ) عمومی شیمی (.1386) م. ،ع.، ادیب ،یاوری .2
3. Petrucci, R. H.,  Harwood, W. S., Herring, F. G., J. D. (2007). General Chemistry, 9th Ed., 

Prentice Hall. 

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

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

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

 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

 خصوص دانشجویان شیمی( و آموزش موارد ایمنی در آزمایشگاهمعرفی وسایل عمومی در کارگاه شیشه گری )م .1

 اندازه گیری چگالی مایعات .2

 اندازه گیری چگالی جامدات .3

 (PbCl2سنتز یک نمک معدنی )تهیه  .4

 اندازه گیری آب هیدراسیون در نمک ها .5

 اندازه گیری به روش جمع آوری گاز .6

 باز )تعیین وزن اکیواالن اسید(-تیتراسیون اسید .7

 جی )کالریمتری(رنگ سن .8

 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 اسید .11

 قانون بقای جرم .12

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

 ایجاد ارتباط مستقیم بین مباحث نظری و عملیانجام عملیات آزمایشگاهی جهت 

 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: 

 1شیمی عمومی  آزمایشگاه  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد General Chemistry Laboratory 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  سمینار  ■آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
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 لوازم آزمایشگاهی، دستگاه ها و مواد آزمایشگاهی

 ت منابع پیشنهادی: چ( فهرس

 تهران. خسروی، . انتشارات)ترجمه( عمومی شیمی آزمایشگاه (. مبانی1395)ح.  ،عشقی ،ز. ،، ارغیانیس. ،صابری  .1

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

Saunders Golden Series, 1985. 

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

Wiely. 

4. Lagowski J. J. (1977). Laboratory Experiments in Chemistry, D. Van Nostrand Co. 
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 هدف کلی: الف( 

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: 

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

 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

بت تعادل در محلول ها و انواع آن، عوامل موثر بر تعادل شیمیایی، واکنش های تعادلی، انواع تعادل ها )همگن و غیرهمگن(، ثا -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

ا و بازهای چند ظرفیتی، هیدرولیز نمک ها، مفهوم بافر، اسید و باز لوییس، سیستم بازها و ارتباط آن با ساختار مولکولی، اسیده

 حاللی

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

 آن، رسوب گیری با سولفید حاللیت و عوامل موثر بر-رسوب و روش های کاهش آن، حاصل ضرب انحالل پذیری

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

 ترکیبات کوئوردیناسیون -6

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

 متقابل جرم و انرژی، کاربردهای شکافت و همجوشی

 شیمیایی سینتیک-8

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

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

 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:

 کتور، سامانه های مجازی مر تبطکتب تخصصی، کامپیوتر و دیتا پروژ

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 انتشارات نورپردازان. )ترجمه(، (. اصول شیمی عمومی1395)م. سعیدی  غ.، پارسافر،م.، صادقی،  .1

 مرکز نشر دانشگاهی. )ترجمه(، 2(. شیمی عمومی 1384) 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, F. G., J. D. (2007). General Chemistry, 9th Ed., 

Prentice Hall.  
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  هدف کلی:الف( 

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

 ب( اهداف ویژه: 

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

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

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

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

 آحاد، انواع کمیتها

 حرکت در یک بعد -2

 حرکت در صفحه -3

 ذرهدینامیک  -4

 کار و انرژی -5

 سامانه ذرات -6

 تکانه خطی و برخورد -7

 سینماتیک دورانی -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: 

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

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 1عمومی  فیزیک عنوان درس به فارسی:

 حدنوع درس و وا  General  Physics I 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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 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

 ع پیشنهادی: چ( فهرست مناب

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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 هدف کلی:  الف( 

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

 ب( اهداف ویژه:

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

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 طا و خطای تخمینیاهمیت و مفهوم خ -1

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

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

 طرز کار یک نیروسنج

 ه و ...(دار، قرقرگیری 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 قوانین حرکت )اندازه -5

 بررسی قوانین حرکت روی سطح شیبدار(

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

 ، آونگ بالستیک(2لوله صلب و برخورد دشایندو گ 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، میلهتوانهگیری گشتاور ماند )ممان اینرسی( دیسک، میله اساندازه -11

 مطالعه حرکت ژیروسکپی -12

 

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

                                                           
1 Elastic 

2 Inelastic 

 1عمومی  فیزیکآزمایشگاه  عنوان درس به فارسی:

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

  نظری پایه  - نیاز:یشدروس پ

 عملی   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(:
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 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    سالزمون پایان نیمآ

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

 لوازم آزمایشگاهی، دستگاه ها و مواد آزمایشگاهی

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

1. Halliday, D., Resnick, R., Walker J. (2013), Fundamentals of Physics Extended, Wiley. 

2. Serway, R. A., Jewett J. W. (2018), Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics, 

Cengage Learning,10th Edition. 

3. Young, H. D., Freeman, R. A. (2015), University Physics with Modern Physics, Addison-Wesley, 

14th Edition. 
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 هدف کلی: الف( 

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

 ب( اهداف ویژه: 

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

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

 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

  

 *2عمومی  فیزیک ه فارسی:عنوان درس ب

 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  موزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:نوع آ
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 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: 

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

 مجازی مر تبطکتب تخصصی، کامپیوتر و دیتا پروژکتور، سامانه های 

  :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. 



 29/   ی جانوریشناسکارشناسی زیست

 ربانمه ردسی 1000طرح بازنگری  

 

 

  هدف کلی:الف( 

 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

پتانسیل های ی، 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.

، سوختن، 3ها، منابع صنعتی، ایزومرهای صورتبندیها، خواص فیزیکی آلکانگذاری آلکانامها: ساختار کلی و نآلکان -2

 ترهای سنگیندار کردن متان، کلردار کردن آلکانگرمای 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 گذاری و خواص فیزیکی، معرفی سیکلو آلکاننام ها:سیکلوآلکان -4

گذاری آنها، ای و نامهای چند حلقههای با حلقه بزرگتر، سیکلوآلکانعنوان مولکول بدون فشار، سیکلوآلکان

های بندیصورت لیو تحل هیتجزها، سیلکوآلکانای تحت فشار، تشریح ایزومری سیس و ترانس در های حلقههیدروکربن

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

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

Rهای آلی، جداسازی ش از یک مرکز کایرال، دیاسترومرها، شیمی فضایی در واکنشهای با بی، ساختار فیشر، مولکول

 های انانتیوتوپیک و دیاستریوتوپیک.مخلوط راسمیک، هیدروژن

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

دوستی، تأثیر ساختار گروه خارج شونده بر های جانشینی هستهشیمی فضایی واکنش های جانشینی، سازوکار وواکنش

ها بر سرعت دهندهدوست بر سرعت واکنش، اثر ساختار واکنشهای جانشینی، اثر ساختار و ماهیت هستهسرعت واکنش

 دهنده، دهنده و غیر پروتونواکنش، اثر حالل پروتون

                                                           
3 Conformation 

 1شیمی آلی عنوان درس به فارسی:

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

 نظری  پایه  1شیمی عمومی  نیاز:روس پیشد

 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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-، بررسی عوامل مؤثر بر سرعت واکنشE1و  E2های حذفی ها، واکنشری کربوکاتیونسلولیز هالیدهای نوع سوم، پایدا -7

 های انتقال فاز.،کاتالیستE1 و  E2های حذفی 

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

های حذفی، انواع ها، مروری بر واکنشها و آلکیل سولفوناتها از هالوآلکانه آلکندار کردن، تهیفرآیند هیدروژن

 ها و جزئیات سازوکار آنهاها و اسیدها و الکلها شامل افزایش هالوژندوستی و افزایشی آلکنهای الکترونواکنش

د، افزایش برخالف قاعده اکسایش، افزایش رادیکال آزا -گزینی و فضا ویژگی واکنش هیدروبورار کردنمکان  -9

و معرفی  4،1و  2،1های افزایشی های فضاگزین و فضا ویژه، مقایسه واکنشهایی از واکنشمارکونیکوف، نمونه

 واکنشگرهای مناسب.

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

 های، قدرت اسیدی هیدروژنπها(، فعالیت نسبی پیوندهای ها، ازونولیز و آبدهی آلکینهای افزایشی هالوژننشواک

 استیلنی.

 

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

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

 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، کامپیوتر و دیتا پروژکتور، سامانه های مجازی مر تبط

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 .نورپردازانانتشارات  ، ،مبانی شیمی آلی )ترجمه( (.1387) ع. ،یاوری .1

 .نورپردازانانتشارات  ، ،شیمی آلی، جلد اول )ترجمه( (.1383) ع. ،یاوری .2

3. Carey, F. A., Giuliano R. M. (2017). Organic Chemistry, McGraw Hill, Latest Ed. 

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

5.  
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 هدف کلی:  الف( 

 آشنایی با سنتز، جداسازی و شناسایی مواد آلی

 ب( اهداف ویژه:

 .بود به صورت تجربی برخی از مواد آلی را شناسایی، سنتز یا جداسازی نمایند دانشجویان پس از فراگیری این درس قادر خواهند

 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

 تقطیر ساده  -5

 جزء  تقطیر جزء به  -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.استخراج رنگدانه -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

 1شیمی آلی آزمایشگاه  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Organic Chemistry Laboratory 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 عت:تعداد سا

 

 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: 

 لوازم آزمایشگاهی، دستگاه ها و مواد آزمایشگاهی

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

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

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

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

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

American University Press. 
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  هدف کلی:الف( 

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

 ب( اهداف ویژه: 

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

 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

گذاری و ساختار بنزن، نگاهی به مفهوم خصلت آروماتیکی، سنتز مشتقات بنزن، دوستی: نام های الکترونبنزن و واکنش -3

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

های ها روی حلقه بنزن، جنبهندگی استخالفدهزدایی حلقه بنزن، جهتسازی و فعالیتکرافتس، فعال -های فریدلواکنش  -4

-های ایپسو در آریلافزایش، تشکیل بنزاین و واکنش -حذف و حذف -ای افزایشسنتزی شیمی بنزن، سازوکار دو مرحله

 هالیدها.

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

انول، تراکم آلدولی، افزایش  -ها، تعادل کتودوست، اکسایش و کاهش آلدئیدها و کتونعامل کربونیل، افزایش کربن هسته

ها، واکنش ویتیگ، تشکیل سیانوهیدرازین، استال، دار کردن آلدئیدها و کتونهای سیرنشده، هالوژنبه آلدئیدها و کتون 1،4

 انامین.

گذاری و خواص فیزیکی، خاصیت اسیدی و بازی کربوکسیلیک اسیدها، ک و مشتقات آنها: ناماسیدهای کربوکسیلی -6

 حذف -های تهیه کربوکسیلیک اسیدها، فعالیت گروه کربوکسیل، سازوکار افزایشروش

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

 آمیدها.استرها و پلیای مختصر به پلیاستری، واکنش کاهش تراکم کالیزن، صابونی شدن استرها، اشاره

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

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

 *2شیمی آلی وان درس به فارسی:عن

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

 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  ع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:نو
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 هاها، سنتز آمینـ بازی آمینها، خواص فیزیکی و خواص اسیدی گذاری آمینها: نامآمین -9

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

 

 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: 

 .نورپردازانانتشارات  ، ،مبانی شیمی آلی )ترجمه( (.1387) ع. ،یاوری .1

 .نورپردازانشارات انت ، ،شیمی آلی، جلد اول )ترجمه( (.1383) ع. ،یاوری .2

3. Morrison, R. T., 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. 
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 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: 

یستی و تجزیه و تحلیل داده ها برای تعیین ارتباط و آشنایی دانشجویان با آزمون های آماری، وارد کردن و دسته بندی داده های ز

 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

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

 بندی در متغییر مستقل

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

معیار، حد اطمینان، واریانس،  شاخص های پراکنش )دامنه، انحراف ،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

 ال و غیر نرمالمعرفی آزمون های متداول نرم

 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: 

 آمار زیستی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Biostatistics رس به انگلیسی:عنوان د

 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  ه آزمایشگا سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
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برای  SPSSو   Excel تدریس 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: 

یسی که امروزه  نقش مهمی در تجزیه و تحلیل های داده های زیستی دارند، در این درس می توان از نرم افزارهای آماری و برنامه نو

 استفاده نمود.

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 ( اصول و روش های آمار زیستی. انتشارات امیرکبیر.1368آیت اللهی، س.م.ت. )-1

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

3- Quinn, G. P. and Keough, M.J. (2002) Experimental design and data analysis for biologists. 

Cambridge University Press. 
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   هدف کلی:الف( 

و به کارگیری آنها برای انجام ( SPSS و Excelآشنایی دانشجویان زیست شناسی با نرم افزارهای آماری ) هدف از این درس

 کارهای آماری بر روی داده های زیستی است. 

 ب( اهداف ویژه: 

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

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

 نمودار جعبه ایانتخاب، جداسازی و وزن کردن داده ها و مرور داده ها به وسیله  -3

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

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

 Scatter plotمحاسبه پارامترهای همبستگی و رگرسیون و معنی داری آنها و ترسیم  -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-valueداول، سطح احتمال )انجام تست نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون های مت -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: 

 

 کارگاه آمار زیستی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Practical Biostatistics عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  ه پای زیستیآمار  نیاز:دروس پیش

 عملی  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(:
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 توسط نرم افزار به دانشجو آموزش داده می شود.  مثال های زیستی برای هر آزمون تهیه و اجرای آزمون های مختلف آماری

 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: 

روی آنها نصب شده یوتر رومیزی که نرم افزارهای آماری و برنامه نویسی برمرکز کامپیوتر مجهز به سیستم تصویری، لپ تاپ یا کام

  باشد.

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 . انتشارات دانشگاه تهرانصول آمار در علوم منابع طبیعی( ا1394بی همتا، ع. ) ، زارع، م.ع. .1

  ت بهینهی. انتشاراعمل ینهایهمراه با تمر: SPSS 13 جامع یراهنما( 1384زرگر، م. ) .2

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

analysis. Wiley. 
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 هدف کلی:  الف( 

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

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

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

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

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

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

 ب( اهداف ویژه: 

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

 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

 تار درس، کامپیوتر، کاربردها ای بر درس، اهداف، تعاریف مقدماتی، ساخمقدمه -1

 شناخت سخت افزارهای کامپیوتری و کاربرد هرکدام  -2

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

 شتیبان گیری از داده هابرخورداری از چند سیستم عامل همزمان برروی یک سیستم،  انواع فایل و مدیریت فایل ها و پ

 ( و آموزش و کار عملی با آنهاICDLمقدمه ای بر مهارت هفت گانه کامپیوتر ) -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  ++Cیی با زبان های برنامه نویسی کامپیوتری مانند آشنا -6

 آشنایی با الگوریتم های محاسباتی -7

 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 / پایان رساله 48 تعداد ساعت:

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

( ساختارهای پروتئینی و محاسبه ویژگیهای ساختاری Visualizationسازی )، دیداری(Proteomicsشناسی )پروتئومگان -10

 آنها

 ( Alignmentخوانی )تحلیل توالی ها و ردیف -11

 ( Phylogenetic analysisمروری بر تحلیل های تبارزایشی ) -12

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

اب های مرجع و مقاالت مروری توسط پاورپوینت، استفاده از اینترنت جهت اتصال به پایگاه داده ها و تدریس براساس محتوا کت

 انجام کار عملی در سایت کامپیوتر

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 60                       سالآزمون پایان نیم

 زومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: ج( مل

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

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

1. Dhara, P. (2006). Computer in Biological Sciences, Academic Publishers 

2 Claverie, J. M., Notredame, C. (2007). Bioinformatics For Dummies, 2nd Edition Published by 

Wiley Publishing, Inc. 

3. Kriete, A., Eils R. (2013). Computational Systems Biology, Academic Press  
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  هدف کلیالف( 

 ی گیاهی و جانوریهابافت و هاسلول در موجود شیمیایی روابط درک و بیوشیمی مفاهیم و اصول با آشنایی

 ب( اهداف ویژه:

 زنده موجودات در هامولکولماکرو عملکرد و ساختار با آشنایی

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 بافر شیمیایی، یپیوندها آب، -1

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

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

 باکتری سلول دیواره ،پروتئینگلیکو ، 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 عملکرد

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

 ساکاریدهاپلی لیپو ،هاپروتئینلیپو

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

 لئیکهای کاربردی در رابطه با اسیدهای نوکافزارنرممعرفی  -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 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 هیدش دانشگاه انتشارات. (ترجمه) اول و دوم جلد، راون بیوشیمی اصول. (1398) ح. ر. ،مالصالحی -1
2- Stryer L., et al., (2019). Biochemistry. 9th ed. (Latest edition). W.H. Freeman. 

3- Nelson D. L., 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:پیشدروس 

 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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 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

    pKعیین ت ، 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 یاسیدها تیتراسیون -5

 هاپروتئینایزوالکتریک  pHیین تع ،هاپروتئینی رسوبی هاآزمایش -6

 خون پروتئین مقدار  گیریاندازه و هاپروتئین کمی مقدار تعیین -7

 هاچربی کیفی یهاآزمایش -8

 آنهای کمی و کیفی مربوط به اسیدهای نوکلئیک و تشخیص واحدهای سازنده هاآزمایش -9

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

 جهت ایجاد ارتباط مستقیم بین مباحث نظری و عملی آزمایشگاهیعملیات انجام 

 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: 

 آزمایشگاهیمواد  و هادستگاه، آزمایشگاهیلوازم 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 . امید انتشارات. پرویز:  مؤلف. (1375بیوشیمی ) آزمایشگاهی یهاروشپ.  ،پناهی -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  ز(:نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیا
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 هدف کلی:  الف( 

 های گیاهی و جانوری لولس در آنها سازنده های واحد و هامولکولماکرو تخریب و ساخت با آشنایی

 ب( اهداف ویژه:

 های گیاهی و جانوری 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 نقش محلول در چربی و آب در محلول یاهمیناویت: 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 متابولیکی یهاچرخه و ها راه تنظیم -4

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

 لیپیدها متابولیسم در هاراه تنظیم

 اسیدهای بیوسنتز گلوکوژنیک، و کتوژنیک ،آمینه اسیدهای 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

 در سلول های گیاهی کربن اکسید دی تثبیت و تاریکی یهاواکنش  فتوسنتز، 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(: 

 رصدد 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 .(ترجمه) اول و دوم جلد، راون بیوشیمی اصول. (1398) ح. ر. ،مالصالحی -1
2- Stryer L., et al., (2019). Biochemistry. 9th ed. (Latest edition). W.H. Freeman. 

3- Nelson D. L., 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  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( 

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

 وراثت، پیوستگی و نوترکیبی است. 

  ب( اهداف ویژه:

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

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

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 تاریخچه و مبانی وراثت-1

ات مونو، دی و تری هیبرید، آزمون کای دو، کشف دوباره قوانین مندل، اساس نتیک مندلی: تجربیات مندل، آزمایشژاصول  -2

 کروموزمی وراثت، بارز و نهفتگی 

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

 (Xمغلوب، وابسته به  غالب، اتوزومی )اتوزومیهای وراثتی ، بررسی انواع مختلف الگونامهشجرهاصول مندلی ژنتیک انسانی: رسم  -4

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

 زی ستا، 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

ی نوین ترسیم هاروشکروموزم، تعیین فاصله بر پایه نوترکیبی میوزی، نوترکیبی میتوزی و نوترکیبی بین کروماتیدهای خواهری، 

 ژن یابیمکانی سوماتیک و هاسلولرگ گیری نقشه ژنی، ترسیم نقشه فیزیکی، دو

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

زومی، ی عددی شامل آنوپلوئیدی )نولیهاناهنجاریتنوعات و ، FISHکروموزوم، روش  آمیزیرنگاصول کلی تهیه کاریوتیپ و 

ی ساختاری کروموزمی )حذف، هاناهنجاریی و پلوئیدپلیی، اندوپلوئیدپلیی، آلوپلوئیدپلیی، اتوپلوئیدپلیزومی، منوزومی(، تری

 مضاعف شدگی، جابجایی، وارونگی، ایزوکروموزمی(

(، اهمیت C. elegansو ی زندگی ) کالمیدوموناس، ذرت هاچرخهی 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 محیط در تعیین جنسیت )مدل خزندگان(، اهمیت 

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

 ک  پایهژنتی 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  نیاز(:نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت 
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 تعادل هاردی واینبرگ، عوامل موثر در فراوانی آللی، جهش، انتخاب، دریفت ژنتیکی، رانش، مهاجرت :ژنتیک جمعیت -10

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

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد40   سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 60         سالآزمون پایان نیم

 مکانات مورد نیاز برای ارائه:ج( ملزومات، تجهیزات و ا

 های کمک آموزشیافزارنرمکتب تخصصی و 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 ، انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهانژنتیک )اصول و مبانی(. 1395، س.ع.م. )میرمحمدی میبدیآ.،  ،میرلوحی -1

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

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

education.  
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 الف( هدف کلی: 

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

  ب( اهداف ویژه:

و ی مربوط به ژنتیک پایه را در آزمایشگاه طراحی 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

 رکه و آمیزش وابسته به جنس در مگس سرکهمطالعه صفات وابسته به جنس در مگس س -4

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

 جسم بار  آمیزیرنگمطالعه کروماتین جنسی در انسان با  -6

ی طبیعی و هاکاریوتیپشنایی با ، آآمیزیرنگی 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 اشرشیاکلیی از باکتر 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

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

  ، 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:

 نوع درس و واحد 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:

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

  آزمایشگاهیکتب تخصصی، تجهیزات 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 (، ژنتیک: راهنمای آزمایشگاه، مرکز نشر دانشگاهی1386) ، م.فاتحی، ز.، علیزادهع.، فرازمند،  -1

 مولکولی، دانشگاه شهید چمران اهواز-انسانی-(، ژنتیک عملی:انتقالی1390) ف. سلیمانی -2

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

Pearson education.  
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 : الف( هدف کلی

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

 نوترکیبی 

  ب( اهداف ویژه:

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

 ها: احث یا سرفصلپ( مب

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 هاوکاریوتیی تکراری در هاتوالیانواع 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 هادلم: هتروکروماتین، یوکروماتین، نوکلئوزم، کروماتوزم، ایهستهسازماندهی ژنوم  -3

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

 حفاظت شدگی ساختار کروماتین

  میتوکندریایی و کلروپالستی 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، 

یزومرازها، همانندسازی به روش حلقه چرخان، همانندسازی تلومر، عملکرد تلومراز، ، عملکرد توپواهایوکاریوتو  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، های، دآمیناسیون باز)خطاهای همانندساز

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 هانیسممکاانواع :  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  ایه پ 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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، هاپروکاریوتو  هایوکاریوتها در انواع ترانسپوزن بندیطبقه) site specific  ،Transpositionنوترکیبی: نوترکیبی همولوگی، -8

 ,Transformation) هاباکتریی مختلف نوترکیبی در هاروشو پیامدهای حاصله(،   Transpositionی مختلف  هامکانیسم

Transduction, Conjugation) 

 و نقش آنزیم ترانسکریپتاز معکوس هاویروس(، رتروRNAو DNA) هاروسوی: ساختار ژنوم هاویروسژنتیک  -9

  Genomics, Pharmacogenomics, Bioinformaticsمفاهیم  -10

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

   ی منظم. هاآزموناری بصورت پرسش و پاسخ و برگز 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: 

 ، انتشارات اندیشه رفیع، برای فردا)ترجمه( 12ژن . (1397)م.  ذکی دیزجی ف.،علیزاده  ع.، ذکری، س.، فی نوید،، لطی -1
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:  

 شناسی سلولی است.شناسی با مباحث مختلف زیستهدف از ارائه این درس آشنایی دانشجویان کارشناسی زیست

 یژه: ب( اهداف و

شناسی سلولی از منظر ای مربوط به زیستدانشجویان پس از فراگیری این درس توانای بیان، تحلیل و استدالل مفاهیم و مباحث پایه

تکامل، ساختار و عملکرد اجزای تشکیل دهنده سلول و سازوکارهای سلولی و مولکولی مرتبط با آنها و همچنین ارتباطات بین 

 داشت. اجزای سلولی را خواهند

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

شناسی سلولی )مفاهیم، های زنده، زیستهای زیستی و سلولاساس شیمیایی حیات، تکامل حیات و پیدایش اولین مولکول -1

 تاریخچه، کاربردها(

بنیادین آن، انواع و اصول  تئوری سلولی و ارگانیزمی ،ها و اجزاء تشکیل دهنده آنهاهای مورد استفاده در مطالعه سلولروش -2

های پروکاریوت و یوکاریوت، تکامل ها، سازماندهی موجودات پر سلولی، ویژگی های کلی و اجزاء تشکیل دهنده سلولسلول

 های سلولیاندامک

غشاءهای زیستی )ساختار و خصوصیات فیزیکوشیمیایی و عملکردها(، نقل و انتقال مواد از عرض غشاءهای زیستی )انواع  -3

 های دخیل در نقل و انتقال مواد و سازوکارهای انتقالی(ها، انواع پروتئینلانتقا

اندوزوم، واکوئل، وزیکول های آندوپالسمی زبر و صاف، دستگاه گلژی، لیزوزوم، پراکسیزوم، های غشاءدار )شبکهاندامک -4

ی و جانوری و سازوکارهای مرتبط با این های گیاههای شناسایی، ساختار و عملکردها در سلولهای انتقالی(: منشاء، روش

 ها.اندامک

فرآیندهای اگزوسیتوز و اندوسیتوز )مفاهیم، انواع، اهمیت و سازوکارهای مرتبط(، نقش لیزوزوم در فرآیندهای اندوسیتوز،  -5

 فاگوسیتوز و اتوفاژی(

ها بخصوص ، و ارتباط آن با سایر اندامکهای شناسایی، ساختار و عملکرد و سازوکارهای مرتبطکندری )منشاء، روشمیتو -6

 ها از سیتوزول به میتوکندری، ژنوم میتوکندریاییپراکسیزوم و کلروپالست در گیاهان(، سازوکارهای انتقال پروتئین

ی های شناسایی، اهمیت و عملکردها(، کلروپالست )منشاء، ساختار، و عملکردها و سازوکارهاپالستیدها )منشاء، انواع، روش -7

ها از سیتوزول به ها بخصوص پراکسیزوم و میتوکندری در گیاهان(، سازوکارهای انتقال پروتئینمرتبط و ارتباط آن با سایر اندامک

 کلروپالست، ژنوم کلروپالستی

 هستهبین سیتوزول و  RNAsها و های شناسایی، ساختارها و عملکردها(، سازوکار تبادل پروتئینهسته و هستک )منشاء، روش -8

ها: تقسیم میتوز و میوز و اهمیت آنها، چرخه سلولی، مراحل آن، آشنایی با تنظیم چرخه سلولی، تقسیم سلولی در یوکاریوت -9

 های جانوری و گیاهیهای میتوز، میوز و سیتوکینز در سلولتفاوت

 شناسی سلولی زیست عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Cell Biology عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  بیوشیمی ساختار 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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های ها در سلولط(، سازماندهی و عملکردها آنهای حدواسها و رشتهها، ریز رشتهاسکلت سلولی: اجزاء تشکیل دهنده )ریزلوله -10

 گیاهی و جانوری

ماتریکس خارج سلولی )اتصاالت چسبندگی کانونی و -های چسبنده سلولی، اتصاالت سلولماتریکس خارج سلولی، مولکول -11

 ی، پالسمودسماتا(های تونلدار، نانولولهسلول )اتصاالت چسبنده، دسموزوم، محکم، شکاف-دسموزوم(، اتصاالت سلولهمی

 دیواره سلولی در گیاهان: ساختار و عملکرد -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

 

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

 کتب و مقاالت تخصصی، اینترنت، ویدئو پروژوکتور

 

 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. Dashek, W.V., Miglani, G.S. eds., 2017. Plant cells and their organelles. John Wiley & Sons. 

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:  

ها و بررسی ختار سلول، اندامکشناسی با مباحث عملی در رابطه با ساهدف از ارائه این درس آشنایی دانشجویان کارشناسی زیست

 های گیاهی و جانوری است.فرآیندهای مختلف سلولی در سلول

 ب( اهداف ویژه: 

ها و فرآیندهای سلولی یوکاریوتی را در آزمایشگاه ها، اندامکدانشجویان پس از فراگیری این درس قادر خواهند بود ساختار سلول

 هند.به صورت عملی مورد مطالعه و بررسی قرار د

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

عمومی ایمنی( و کار در  و قوانین آشنایی با مقررات، اصول اولیه ایمنی )خطرات موجود، عوامل شیمیایی و زیستی خطرناک -1

 آزمایشگاه 

های مونهمشاهده ن آنها برای تنظیمهای نوری و نحوه ها و کاربردهای آنها، ساختار میکروسکپبا انواع میکروسکپ آشنایی -2

 نوری قطر میدان دید و حد تفکیک در میکروسکپ  محاسبه بزرگنمایی کل،سلولی، نحوه  مختلف

  و ضمائم حرکتی آنها های یوکاریوتیو بررسی تک سلولی مشاهده -3

و  ستها )کروموپالست، آمیلوپالبررسی پالستگیاهی، مشاهده و  دیواره سلولی، گیاهی یهانوع سلولو بررسی امشاهده  -4

 گیاهی هایدر سلولها و بلورهای گوناگون مشاهده واکوئل کلروپالست(

 نوری میکروسکپبا  میکروسکپیهای و نمونه هاسلول (طول، عرض و قطر) گیری ابعاداندازهو  جانوری یهاسلول مشاهده -5

 مایشگاهیهای سلولی آزدر کشتو های جامد و مایع در بافتها تعداد سلول و تعیین شمارش -6

 ی خونی در اسمیر تهیه شدههاو تشخیص انواع سلولعمومی آمیزی رنگآشنایی با روش تهیه اسمیر از خون،  -7

 های پوششی دهانآمیزی زیستی سلولرنگ -8

 ل یابی آنها در سلو( و مکانخشن یندوپالسآدستگاه گلژی، شبکه  لیزوزوم، میتوکندری،اجزاء سلولی ) اختصاصیآمیزی رنگ -9

 ساکاریدهای سلول یابی پلیآزمون پریودیک اسید شیفت و مکان -10

های تثبیت شده و آزمون سیتوشیمیایی فولگن و ائوزین در بافت ها و سلول-آمیزی هسته و سیتوپالسم با هماتوکسیلینرنگ -11

 DNAیابی مکان

 تقسیم میوز در گلچه نارس پیاز مشاهده مراحلو  های ریشه پیازمشاهده مراحل تقسیم میتوز در سلول -12

 از برگ گیاهی و  یا خون و بررسی کیفیت و کمیت آن  DNAاستخراج  -13

 ( Polymerase Chain Reaction/PCRای تکثیر )آشنایی تئوری و عملی با واکنش زنجیره -14

 شناسی سلولی و مولکولیآزمایشگاه زیست عنوان درس به فارسی:

 Molecular and Cell Biology عنوان درس به انگلیسی:

Laboratory 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  شناسی سلولیزیست 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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 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 صورت عملی، پرسش و پاسخ، ارائه پروژه و تحقیق ها به 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: 

سرفصل فوق، به صورت فیلم و یا کلیپ آموزش  14کمبود امکانات بند  کتب و مقاالت تخصصی، اینترنت، ویدئو پروژوکتور، در

 داده شود.

 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.  
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 الف( هدف کلی:  

-شناسی با مفاهیم پایه زیست شناسی مولکولی می هدف از ارائه این درس، آشنایی دانشجویان دوره های مختلف کارشناسی زیست

 باشد.

 ب( اهداف ویژه: 

ژن ها تا  قادر خواهند بود فرآیند های اساسی زیست شناسی مولکولی از رونوشت برداری از دانشجویان پس از فراگیری این درس

های برخی از اندامکهای آنها( و بیان آن ها بصورت پروتئین  در سلول های  پروکاریوتی، یوکاریوتی )جانوری و گیاهی و تفاوت

  را تجزیه و تحلیل کنند.مهم یوکاریوتی )از قبیل میتوکندری و کلروپالست( 

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

، هادر پروکاریوت Sigmaو فاکتور ها پلیمراز RNAساختار  ها،و یوکاریوت هاکاریوتدر پرو هاRNA و ساختار معرفی انواع -1

 انواع فاکتورهای دخیل در رونویسی پروکاریوت هاهای پروکاریوتی، ساختار پروموتور

 هایرووموتساختار پر)میتوکندری و کلروپالست(،  های یوکاریوتیاندامکو  هادر یوکاریوت RNA polymeraseهای آنزیم -2

 های یوکاریوتی و اندامک یفاکتورهای رونویسی یوکاریوت ،یوکاریوتی

رونویسی در ، هاها و یوکاریوتشروع، طویل شدن و خاتمه رونویسی بصورت مقایسه ای در پروکاریوت سازوکارهای مولکولی-3

 ها. ها و یوکاریوترونویسی در پروکاریوتتنظیم ، روش ها، فاکتورهای الزم و سازوکارهای مولکولی های یوکاریوتیاندامک

یوکاریوتی( و پس از رونویسی )تغییرات  hnRNAبه مولکول های  Aتغییرات ضمن رونویسی )اتصال کالهک و دم پلی  -4

در پروکاریوت ها و یوکاریوت ها و  RNA( در مولکول های هاRNA انواع مختلف تخریب، ویرایش و پردازششیمیایی، برش، 

 های مولکولی آنها سازوکار

 هاتنظیم بیان ژن اپی ژنتیک و -5

و عناصر تنظیمی مهم در آنها، کدون های ترجمه و مفهوم  هاmRNAآشنایی با فاکتورهای الزم برای انجام ترجمه )ساختار  -6

تارها و عملکردهای آنها سینتاز، آمینواسیدها، فاکتورهای ترجمه و ریبوزوم ها( و ساخ-tRNAهای آمینواسیل ، آنزیمهاtRNAآنها، 

و  هایوکاریوت، هادر پروکاریوت( ، طویل شدن و خاتمهآغاز در یوکاریوت ها و پروکاریوت ها و سازوکار ترجمه )مراحل

 های یوکاریوتی )میتوکندری و کلروپالست(اندامک

 زیست شناسی مولکولی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Molecular Biology عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  یهژنتیک پا نیاز:دروس پیش

 عملی  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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یک، اعمال تغییرات شیمیایی مختلف، تغییرات ضمن و پس از ترجمه )ایجاد ساختار صحیح در پروتئین ها، برش های پروتئولیت -7

 پردازش اینتئین ها(

به عنوان یک  Rubiscoها )میتوکندری و کلروپالست، آنزیم ، اندامکیوکاریوت ها ،نحوه تنظیم ترجمه در پروکاریوت ها -8

 مثال(

 هاتخریب پروتئین و پایداری  ،تنظیم عملکرد، های یوکاریوتیها و نحوه ترجمه در اندامککدون  -9

 ها ها و یوکاریوتپروکاریوتها در آالرمون -10

 اندونوکلئازها، (CRISPR) ها از قبیل سیستم کریسپرباکتریدر سیستم های دفاعی  -11

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

 سخنرانی، پرسش و پاسخ، ارائه پروژه و تحقیق 

 : ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(

 درصد 40  های کالسی در طول ترمفعالیت

 درصد 60     آزمون پایان ترم

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

 ها، اینترنت، کامپیوتر، ویدیو پروژکتور و نرم افزارهای مورد نیاز برای ارایه اسالیدها )پاورپوینت( و نمایش انیمیشنمقاالت، کتاب

 ع پیشنهادی: چ( فهرست مناب

1. Buchanan, B. B., Gruissem, W., Jones, R. L. (2015). Biochemistry and Molecular Biology of 

Plants.2nd Edition. John Wiley & Sons, Somerset NJ. 

2. Lodish, H., et al., (2016). Molecular Cell Biology, 8th edition (Latest edition).  

3. Weaver, R.F. (2012). Molecular Biology, 4th ed. (Latest edition). 
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 الف( هدف کلی:  

درک بنیادی ترین تئوری های علم در جهت  شناسیزیستی هارشتههدف 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: 

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

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

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

ظریه ی علمی، تکامل یک فرضیه یا نهااستدالل، 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

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

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

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

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

کامل، شناسی، جغرافیای زیستی و تکامل، شواهد جغرافیایی برای تای 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

وبگر و تثبیت کننده(، مطالعات ، سرکدارجهتهمولوژی و آنالوژی، منشاء گوناگونی )جهش و نوترکیبی(. انواع انتخاب طبیعی )

 تجربی )آزمایش میکروبی لنسکی، مطالعات گیاهان و جانوران(

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

ایی و مزایای آن، هزینه و مزایای تولیدمثل جنسی، انتخاب جنسی: تکامل جنسیت، مزایا و منافع تولیدمثل جنسی و غیرجنسی، بکرز

 نسبت جنسی

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

در سطح جمعیتی، شارش ژنی  ، انقراض(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 یاری تخصصی اخت

  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 دورگه، زاییگونه، پولی پلوئیدی و زاییگونهی 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 هادرختتکاملی، چگونگی رسم و خواندن ی 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، ساعتاهفرضیه

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

 پیدایش جهان و تاریخچه حیات

 ای  پیدایش جهان، نظریه بیگ بنگ، پیدایش زمین، منشاء حیات، تعریف حیات و خصوصیات موجودات زنده، انقراض تود -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 *

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

 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

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

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

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 نشر نی.(، ترجمه) چیستی تکامل (.1396صادقی، م. ) -1

 انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. (،ترجمه(. تکامل )1391ع. ح. ) ،وهاب زاده -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 پایهوره کارشناسی رشته زیستهدف این درس آشنائی دانشجویان د

 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 وهاستماکوسیدرک 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: پ( مباحث یا سرفصل

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 گونهتکامل )تاریخ طبیعی، گونهاکولوژی مختصری 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، )نور، 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

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

، 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 معیت نگاری، ارتباط بین جمعیتی جهاروشجمعیت )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.، وژیکیاکول 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

 ایران(ی خشکی و آبی هااکوسیستممختصر 

  شناسیبوممبانی  عنوان درس به فارسی:

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

 نظری  پایه  جانورشناسی،  مبانی شناسیگیاهمبانی  نیاز:دروس پیش

 عملی  صصی اجباری تخ - 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 م مفهو 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 هااکوسیستمر مفاهیم، این درس نیاز به عملیات صحرایی در برای انتقال موثتوضیح: *

 برداری از محیط دارد.

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

ها، ی ایران(، موزههااکوسیستم ی کمک آموزشی و بازدید علمی از طبیعت )با تاکید بر مشاهده مهمترینهافیلمتدریس 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 تخصصیهاوبگاهلوژی، های اکوافزارنرمی آموزشی، آشنایی با مهمترین هافیلم

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

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

 ( شالوده بوم شناسی، انتشارات دانشگاه تهران.1391میمندی نژاد، م. ج. ) .2

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

Hill.   

4. 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 ژنوم سلول تخم لقاح یافته، رفتار سلول روشن کردن این اصل مهم است که چگونه

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

 ب( اهداف ویژه:  

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

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

 های جدید فراهم می کند.ها و مفاهیم بنیادی در جانوران مختلف، استراتژی موثر و قوی را برای تولید مفاهیم و ایدهمکانیسم

  ها:مباحث یا سرفصلپ( 

 بخش جانوری

 تکوین کلیدی تاریخچه و مفاهیم -1

و  تسهیم، لقاح و تعیین جنسیتساز وکارهای سلولی و مولکولی کوین سلولهای جنسی، ت: بررسی مراحل اولیه تکوین -2

 گاستروالسیون

 بدن دروزوفیال کوین نقشهجنین شناسی و ت -3

 پرندگاندوزیستان  و  :مهره داران  چند ارگانیسم مدل جنینی تکوین، رانادمطالعه تکوین مهره  کالسیک و مدرن در روشهای -4

، تکوین و الگو ساری لوله جنینی زاینده هایالیه سرنوشت منشأ و تعیین، داران: تعیین محورهای جنینینقشه بدن مهره تکوین -5

 عصبی، تکوین مزودرم پاراکسیال و تشکیل سومیتها، الگوسازی نورال کرست

  ز دیدگاه ساز و کارهای ریخت زایی: بررسی مراحل تکوین جنینی اریخت زایی -6

 : کنترل بیان افتراقی ژنی و قابلیت برگشت سلولهای تمایز یافته تمایز سلولی و سلولهای بنیادی -7

 ، و چند اندام دیگر مثل سیستم عصبی و قلب، تکوین اندام حرکتیبررسی اجمالی   اندام زایی: -8

 مبانی زیست شناسی تکوینی عنوان درس به فارسی:

 Principles of  Developmental ی:عنوان درس به انگلیس

Biology 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  زیست شناسی سلولیشناسی و مبانی گیاه 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  میلی عملی )در صورت نیاز(:نوع آموزش تک
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 : ترمیم بافت های بدن، دگردیسیرشد و تکوین پس از تولد -9

 تکوین در سالمت و بیماریها: ناهنجاریهای مادرزادی، مختل کننده های اندوکرین و سرطان -10

 بخش گیاهی

مقدمه و تعاریف: تعریف کلی تکوین ، عوامل بیرونی و درونی اثر گذار ، روش های کالسیک و مدرن مطالعه، الگوی  -1

 تکوینی خاص گیاهان

 ریزی، پیری در گیاهان، تمایز، مرگ برنامهتعریف رشد، نمو  -2

آذین گیاهان مدل دولپه )آرابیدوپسیس( و تک لپه )ذرت یا فاز زایشی: گذر از فاز رویشی، مریستم زایشی و مریستم گل -3

 دهی گیاهان، کنترل ژنتیکی تکوین اندام های گلهای گلزایی اجزای گل، طرحزایی و اندامگندم(، ریخت

زایی در گیاهان مدل نهاندانه رویان(، Initial cells or Stem cellsهای بنیادی )ولیه گیاهان: تکوین سلولتکوین پیکره ا -4

های موثر رویانی و رویانی، قطبیت رویان، الگوی شعاعی، جهشای: نقشه سرنوشت رویان، مراحل پیشای و تک لپهدو لپه

ی کشنده آن، تقص رویانی، سقط رویان، تنظیم ژنتیکی و بر الگوهای زمانی و مکانی طی تکوین رویان و جهش ها

 هورمونی تولید مثل

( و مریستم رأس ریشه SAMیابی مریستم راس شاخساره )های بنیادی، سازمانرست و گیاه بالغ: عملکرد سلولتکوین دانه -5

(RAMتکوین شاخساره ،) 

های مربوط به مکان یابی ، نظریه)فیلوتاکسی( گیهای ریاضی نظم برمدلها، مختلف برگ، ساقه و شاخهتکوین انواع   -6

 های فرعی و نابجا(ای )ریشه اصلی، ریشهتکوین سیستم ریشهتشکیل برگ: عوامل بیوفیزیکی و بیوشیمیایی، 

 دیده در گیاهانهای آسیبباززایی در گیاهان: تکثیر رویشی، ریزازدیادی )مستقیم و غیرمستقیم(، ترمیم بخش -7

ها در شخیص علل خفتگی دانه و جوانه، تشکیل ساختارهای غیرعادی در گیاهان و ...، نقش هورموناهمیت تکوین در ت -8

 دهی )سیگنال( دهی سلول به سلولتکوین گیاهان، عالمت

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

 استفاده از فیلم های کمک آموزشی و استفاده از امکانات آزمایشگاهی

 اهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: ث( ر

 درصد 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، 
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  چ( فهرست منابع پیشنهادی:

دانشگاه شهید باهنر ، انتشارات )ترجمه( 2و  1جلد ، گلدار گیاهان شناسی رویان(. 1387، 1394)ی، ع. هرگانچ،ف. ،رضانژاد -1

 .کرمان

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

Associates, Inc. Sunderland. 

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

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

4- Evert, F. R., Eichhorn, S. E. (2013). Raven Biology of plants. W.H. Freeman and Company 

Publishers. 

 

https://www.gisoom.com/search/book/nasher-2503/انتشارات-دانشگاه-شهید-باهنر-کرمان/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-2503/انتشارات-دانشگاه-شهید-باهنر-کرمان/
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 الف( هدف کلی:  

هدف این درس آشنایی دانشجویان دوره کارشناسی رشته زیست شناسی با مبانی گیاهشناسی و آشنایی با تنوع گیاهان است.  

های علمی مربوطه گونه های مختلف گیاهی و واژه، تشریحی، فیزیولوژیکی و سیستماتیکی تاریدانشجویان به اختصار با اساس ساخ

سازگان های مختلف و تاثیر آنها بر بهبود  آشنا خواهند شد. در پایان دانشجو به اهمیت گیاهان و گروه های مختلف آن در بوم

 زندگی بشر و دیدگاه های حفاظتی آنها آشنا خواهند شد.

 ف ویژه:ب( اهدا

گروه های اصلی گیاهان و برخی جنبه های سیستماتیکی و تشریحی دانشجویان پس از گذرانیدن این درس می توانند با مباحث 

 کاربردی آنها آشنا شوند.

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 گروه های اصلی گیاهان و جایگاه آنها در رده بندی تکاملی  .1

ای ها و های اقتصادی جلبک ها، گروه های اصلی خزهها  با تاکید بر استفادهگروه های اصلی جلبک ها و چرخه زندگی آن .2

 ویژگی ها و چرخه زندگی آنها –سرخس ها 

 مثال های انتخابی   –چرخه زندگی  –گروه های اصلی بازدانگان  .3

 مثال های انتخابی   –چرخه زندگی  –گروه های اصلی نهاندانگان  .4

 اندامک های مختلف سلول های گیاهی    –اهی و ساختار آنها یاخته گیاهی، انواع یاخته های گی .5

 تنوع و ویژگی های هر بافت و جایگاه و عملکرد آنها در پیکره گیاه    –بافت ها و اندام های گیاهی  .6

 رشد نخستین و پسین در گیاهان   -مریستم ها و انواع آنها .7

 منشاء ریشه   –شناسی و تشریح ریشهریخت .8

 منشاء ساقه –تنوع ساقه   –یح ساقهریخت شناسی و تشر .9

 منشاء برگ –تنوع برگ  –ریخت شناسی و تشریح برگ  .10

 انواع گل آذین    –منشاء گل –بخش های مختلف گل –ریخت شناسی و تشریح گل و انواع آن  .11

 انواع میوه  –منشاء میوه  –ریخت شناسی و تشریح میوه .12

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

 مبانی گیاهشناسی 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  وزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:نوع آم
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 تدریس با استفاده از اسالیدها، الم ها و فیلم های کمک آموزشی و ایجاد ارتباط مستقیم مباحث نظری با عملیات آزمایشگاهی

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 60    سالآزمون پایان نیم

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

 نمونه های زیستی، اسالیدها و فیلم های کمک آموزشی، نرم افزارهای گیاهشناسی، وبگاه های تخصصی

 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. 
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 الف( هدف کلی:

-با آموزش عملی گیاهشناسی مقدماتی و آشنایی با گروه آشنایی دانشجویان دوره کارشناسی رشته زیست شناسیهدف این درس 

-می هایی ملموس به دانشجویان آموزش داده های علمی متداول برای توصیف گیاهان در قالب مثالهای اصلی گیاهان است. واژه

 هایی از گروههای اصلی گیاهی آشنا خواهد شد. شود. همچنین دانشجو با ساختار درونی اندامها با تاکید بر مثال

 ب( اهداف ویژه: 

های اصلی گیاهی را با نام علمی آنها بشناسند. همچنین دانشجو با دیدگاهی دانشجویان پس از گذرانیدن این درس می توانند گروه

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

 ها:   پ( مباحث یا سرفصل

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

 بات پکتینی، همی سلولز، لیگنین، کوتین و سوبرین.ی از قبیل: شناسایی سلولز، ترکیاهیگ اختهی وارهیمواد دو شناسایی  صیتشخ -2

 انواع پالست های گیاهی  )آمیلوپالست،کلروپالست،کروموپالست(و مشاهده  بررسی -3

 رنگ آمیزی ساده و مضاعفارزیابی پس از بافت های گیاهی و  برخی برش گیری  -4

 و کرک ها( روزنه هاسلول های اپیدرمی، )برگ و مطالعه بافت اپیدرمی  بررسی -5

 ی ساقه و دمبرگ بافت آوند چوبی و آوند آبکش مقایسه ای و بررسیمضاعف برش گیری، رنگ آمیزی  -6

 ریشه تک لپه و ریشه دولپه   مقایسه ای و بررسیمضاعف برش گیری، رنگ آمیزی  -7

 تک لپه و ساقه دولپهگیاه ساقه  مقایسه ای و بررسیمضاعف برش گیری، رنگ آمیزی  -8

 دولپه گیاه ساقه  در ساختار پسین و بررسیمضاعف ش گیری، رنگ آمیزی بر -9

 و برگ بازدانه دولپه گیاه تک لپه، برگ برگ مقایسه ای برش های بررسی -10

 برخی گیاهان و مطالعه ساختار گل و میوه بررسی -11

 و مطالعه ساختار کلی قارچ ها  بررسی -12

 ا و مطالعه ساختار کلی جلبک ه بررسی -13

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

 تدریس با استفاده از اسالیدها، و فیلم های کمک آموزشی و ایجاد ارتباط مستقیم مباحث نظری با عملیات آزمایشگاهی

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 50   سالهای کالسی در طول نیمفعالیت

  مبانی گیاهشناسی آزمایشگاه عنوان درس به فارسی:

 واحد نوع درس و 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:

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



 66/   ی جانوریشناسکارشناسی زیست

 ربانمه ردسی 1000طرح بازنگری  

 درصد 50     السآزمون پایان نیم

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

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

  چ( فهرست منابع پیشنهادی:

 ( آناتومی گیاهی. ترجمه آذرنوش جعفری. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد1398فان، ا. ) -1

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

 تهران

  (. ریخت شناسی و تشریح گیاهی. نشر آییژ1396چلبیان، ف ) -3
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 الف( هدف کلی:  

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

 ب( اهداف ویژه:

و انتقال آب، اصول تغذیه در گیاهان، سازوکار پدیده دانشجویان پس از گذرانیدن این درس می توانند با مباحث فیزیولوژی جذب 

های جذب عناصر، متابولیسم مواد، واکنش های روشنایی و تاریکی فتوسنتز، چگونگی تغییر این واکنش ها تحت تاثیر عوامل 

ی کاربردی آنها محیطی، سازوکار واکنش های تنفسی و اثرات تنظیم کننده های رشد و نمو و تروپیسم ها در گیاهان و  جنبه ها

 آشنا شوند.

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

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

 اسمزی، پتانسیل فشار، پتانسیل ثقل، پتانسیل  ماتریک( 

و تاثیر  خاکانواع مختلف  آب  فت و ساختار خاک، پتانسیلاهمیت و فاز های آن، بافت خاک، انواع با انواع آن، :خاک .2

   آن در جذب آب و امالح و رشد و نمو گیاه

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  وش های برطرف کردن کمبودعالئم کمبود عناصر و ران، نحوه مطالعه مقدار عناصر در گیاه

گیاهان، اشکال مختلف عناصر پس از جذب، پدیده انباشتگی، معرفی گیاهان انباشته گر، تقسیم بندی گیاهان )شورگریز، 

 برهم برهم کنش عناصر )پدیده های همیاری، ناسازگاری و حالت های دیگرشورپسند، کلسیم دوست و کلسیم گریز(، 

  (کنش عناصر

تثبیت ازت در محیط زیست، روش های مختلف تثبیت ازت قابل جذب در محیط، میکروارگانیسم های تثبیت کننده ازت  .4

 به صورت آزاد و همزیست، همزیستی و سازوکار تثبیت ازت ملکولی در گیاهان به کمک میکروارگانیسم ها

ذایی از راه ریشه، سازوکارهای جذب عناصر و آب، مسیرهای مسیرهای جابجایی و انتقال مواد در گیاهان، جذب عناصرغ .5

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

pH  نظریه( یاختهpH-stat رابطه تنفس، فتوسنتز و احیای نیترات، احیای نیترات در گیاهان ،)C3وC4ثیر نوع کود ازتی ، تا

 بر رشد رویشی و زایشی

 مبانی فیزیولوژی گیاهی عنوان درس به فارسی:

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

 نظری  پایه  مبانی گیاهشناسی 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(:
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جنبه ترکیب شیره خام و پرورده و مقایسه آنها از شیره خام و شیره پرورده و سازوکارهای مسئول ترابری، انتقال)ترابری(  .6

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

 ری(اتمسف

ی آبی و نقش آنها در روزنه هادر گیاهان مختلف،  تعرق و عوامل موثر بر آن، سازوکارهای باز وبسته شدن روزنه ها  .7

  گیاهان

، انواع آن ساختار و و رنگیزه های فتوسنتزی، کلروپالست،  نیروی رانش فتوسنتز: نور، واکنش های نوری فتوسنتز: فتوسنتز .8

معماری دستگاه فتوسنتزی )فتوسنتز پروکاریوت ، نواع فتوسیستم و ساختار ملکولی آنهاسازمان جذب و جمع آوری نور، ا

شیمی فتوسنتز کربن، واکنش های ، : فتوفسفریالسیونATPسنتز ، سازوکار ترابری الکترون و پروتون، ها و یوکاریوت ها(

  و مسیر پنتوز فسفات احیایی)چرخه کالوین(

 . CAMو   C3   ،C4 ی در گیاهانفتوسنتزتفاوت مکانیسم های  ،متابولیسم فراورده های فتوسنتزی .9

مراحل بی هوازی و هوازی تنفس)گلیکولیز و چرخه کربس( در گیاهان و تفاوت ، در گیاهانحقیقی تنفس نوری و تنفس  .10

 .تنفس در گیاهان (Alternative)جایگزینمسیر های ، التسیچرخه گلی اک، های آن با تنفس در جانوران

، سازوکار آنها تنظیم کننده های رشد و نمو، اثرات فیزیولوژیکیآن،  هورمون و تعریف، تعریف رشد و نمو  :مورشد و ن .11

 )براسینولید ها، دیگر تنظیم کننده های، آبسیزیک اسید، اتیلن، ژیبرلین ها، سیتوکینین ها، اکسین هاآنها،  عمل و بیوسنتز

 .(لی آمین هاپ اسمونات ها، سالیسیلیک اسید، سیستمین ها،ج

نور  گلدهی و(، رفوژنزوفتومنور ریخت زایی )فیتوکروم و ( در گیاهان، ناستی هاتنجش ها ) و (تروپیسم هاگرایش ها )  .12

 (.فتوپریودیسمدوره گی )

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

 ارتباط مستقیم مباحث نظری با عملیات آزمایشگاهیتدریس با استفاده از اسالیدها، و فیلم های کمک آموزشی و ایجاد 

 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: 

 گاه های تخصصیاسالیدها و فیلم های و نرم افزارهای کمک آموزشی، وب
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 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

انتشارات  ریزدی،فااده صزآ ،آبادی زارع حسن ممری، 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:

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

 ب( اهداف ویژه: 

حث فیزیولوژی جذب و انتقال آب، اصول تغذیه در گیاهان، سازوکار پدیده دانشجویان پس از گذرانیدن این درس می توانند با مبا

های جذب عناصر، متابولیسم مواد، واکنش های روشنایی و تاریکی فتوسنتز، چگونگی تغییر این واکنش ها تحت تاثیر عوامل 

 محیطی، سازوکار واکنش های تنفسی در گیاهان و  جنبه های کاربردی آنها آشنا شوند.

 

 ها:   مباحث یا سرفصلپ( 

 مقررات و نکات ایمنی و بهداشتی آزمایشگاه  -1

 ، جذب آب و مواد محلول بوسیله سلول های گیاهی.یواکوئل رهیش یفشار اسمز یریگ اندازه  -2

ذیری غشا ، بررسی چگونگی تاثیر دما در نفوذپذیری، بررسی اثرات یخ زدگی بر نفوذپیاهیگ اختهی یغشا( ییتراوا) یرینفوذپذ -3

 و بررسی چگونگی تاثیر حالل های آلی مختلف بر نفوذپذیری غشا.

 ، روش خاکستر کردن ماده گیاهی و تشخیص عناصر معدنی در خاکستر گیاهی.اهیدر خاکستر گ ازیپرن ییعناصر غذا صیتشخ -4

 اندازه گیری سدیم و پتاسیم به روش فلیم فتومتری  -5

 .وثر بر آن تعرق و عوامل مبررسی فرآیند   -6

 . در گیاهان مختلف بسته شدن روزنه ها سازوکارهای باز وو بررسی  تعیین درصد روزنه ها در سطح برگ  -7

اثر  ،در فتوسنتز لیکلروف، نقش فتوسنتز بر یکیاثر نور و تار ،فتوسنتز درنور  ، بررسی تاثیر یاهیگ یها رنگدانه یبررس -8

 .در فتوسنتز کیدکربنیدریان

، برگ یعصاره استن هیته ،مختلفی ها در حالل تشانیحاللمیزان بر اساس کلروپالست برگ  یها گمانیپو تفکیک اج استخر -9

 (.نمودن یبا عمل صابون)همراه  هایدیاز کاروتنوئ لیکلروف یجداساز

 مبانی فیزیولوژی گیاهیآزمایشگاه  عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Laboratory of Principles of Plant 

Physiology  

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  مبانی فیزیولوژی گیاهی نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  ز(:نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیا
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 برگ و تهیه مخلوط واکنش.واکنش هیل در کلروپالست های جدا شده از برگ ، جدا کردن کلروپالست از  -10

مختلف در شدت  یحرارت یمارهایاثر تو  یا رهیذخ شهیمشاهده تنفس در ر ،اثر حرارت بر تنفسبررسی با تنفس،  ییآشنا -11

 .نخود دهیتازه روئ یها تنفس دانه

فنل  یپل) یمیآنز یها تیمشاهده فعالو میآنز یحاو ینیزم بیعصاره س هیته ،(دازهایاکس) یتنفس میچند آنز تیفعال یبررس -12

 (.کاتاالز ،دازیپراکس ،دازیکسا

 .میآنز تیدر فعال pHاثر و  میاثر تراکم آنز ،میاستخراج آنز ،چسب نشاسته هیته ، گندم یها دانه یالزیآم تیمطالعه فعال -13

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

 د ارتباط مستقیم مباحث نظری با عملیات آزمایشگاهیتدریس با استفاده از اسالیدها، و فیلم های کمک آموزشی و ایجا

 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: 

 وبگاه های تخصصیاسالیدها و فیلم های و نرم افزارهای کمک آموزشی، 

 مورد( 3چ( فهرست منابع پیشنهادی: )

 . انتشارات دانشگاه گلستانشناسیدر آزمایشگاه گیاه (.1389) اقدسی، 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 edition, 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/
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/
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 با مبانی میکروبیولوژی و ارتباط آن با سایر گرایشی مختلف علوم زیستی هارشتهآشنایی دانشجویان دوره کارشناسی 

 زیستمحیط ، سایر موجودات زنده ونهااها در زندگی انسشناسی و همچنین درک تنوع زیستی، اهمیت نقش میکروارگانیسمزیست

 هدف کلی این درس است.

 ب( اهداف ویژه: 

ی میکروبی، هاسلول، ساختار و فراساختار هامیکروارگانیسمطالعه ی مهاروشدانشجویان با تاریخچه علم میکروبیولوژی، ابزار و 

با انسان،  هامیکروبها ارگانیسم ها، برهمکنشو کشت میکرو هیتغدهای پروکاریوتی و یوکاریوتی، تنوع میکروارگانیسم

 ی همه گیر و سازوکارهای دفاعی و ایمنی میزبان آشنا شوند. هابیماری

  ها:مباحث یا سرفصل پ( 

ی حیات میکروبی آنها، تکامل و گستره زیستمحیطها و ای بر میکروبیولوژی: علم میکروبیولوژی، میکروارگانیسممقدمه -1

ها بر انسان شناسی(، اثر میکروارگانیسمی زمینهانای اولیه، شروع تکامل زیستی و حیات میکروبی در خالل دورهاسلول)

در تولید غذا و  هاسمیکروارگانیم، زیستمحیطها با کشاورزی و یماری، رابطه میکروارگانیسمها به عنوان عامل ب)میکروارگانیسم

ی هابیماریالساعه، کخ، لون هوک و کوهن، پاستور و شکست تئوری خلقهای تاریخی میکروبیولوژی: هوک، وانانرژی(، ریشه

، میکروبیولوژی هامیکروارگانیسم بندیطبقهی )دانش عفونی و کشت خالص در میکروبیولوژی، پیدایش تنوع در علوم میکروب

، ریزجلبکشناسیایمنی، شناسیقارچ، شناسیانگل، شناسیویروسمحیطی، میکروبیولوژی صنعتی صنعتی و میکروبیولوژی غذایی، 

وبی،...(، اجزای شناسی،...(، عصر نوین میکروبیولوژی )میکروبیولوژی کاربردی، میکروبیولوژی مولکولی، بیوتکنولوژی میکر

ی هاسلولدر  DNAی پروکاریوت و یوکاریوت(، آرایش هاسلولمیکروبی:  عناصر ساختار میکروبی )مقایسۀ سلول ساختار 

ی میکروبی(، درخت تکاملی حیات میکروبی )تعیین روابط هاپروتئینمیکروبی )هسته در برابر نوکلئوئید، ویژگی ژن، ژنوم و 

 آنالیزهای فیلوژنتیکی جوامع میکروبی طبیعیتکاملی، سه قلمرو حیات(، 

ی سلولی و اهمیت کوچک )مورفولوژی سلول، اندازه هاباکتریی سلول ها: شکل و اندازهدر پروکاریوتسلول و نقش ساختار  -2

کالیکس و ها ، ساختارهای سطحی میکروبی )کپسول، الیه لعابی، گالیکوبودن(، غشای سیتوپالسمی و عملکردهای آن در باکتری

ای سلول نظیر پلی فسفات، چربی، گلیکوژن، گوگرد، های اندوختهای سلول )تودههای اندوختهالیه سطحی(، دیگر ساختارها و توده

و تنوع نسخه های آن، هاپلوییدی و دیپلوییدی ژنی و  هاباکتریهای گازی(، ساختار کروموسوم در مگنتوزوم،...، وزیکول

 هاباکتری، ساختار ماشین سنتز پروتئین و تجزیۀ پروتئین در هاباکتریبرون کروموسومی در کروموسومی، ساختارهای 

، هازیستگاهدر  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+Cد(، اهمیت درصد )پپتیدوگلیکان، تایکوئیک اسی 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  پایه  از نیمسال سوم به بعد 

نیاز:همدروس   عملی  تخصصی اجباری   - 

احد:تعداد و  2 
 

 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 هایژگیوی گرم مثبت، هاباکتری، اسپورزایی و ساختار آندوسپور در هامنفیمقاوم در میان گرم 

ها، تنوع و عملکردهای آن آرکی هاآرکیی ریبوزومی و غشای سیتوپالسمی در هاویژگی:  هاآرکیدر سلول و عملکرد ساختار  -4

 هاآرکیی ویژة (، دیگر ساختارهاSو انواع ساختارهای دیواره ای در آنها )کپسول، الیه مخاطی و الیه  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 ی ارغوانی گوگردی و غیرگوگردی و سیانوباکتریهاباکتریی 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  هاکروارگانیسممیکالن آنها، ارتباط آنها با دیگر  بندیطبقههای حقیقی و ، انواع قارچزیستمحیطاهمیت آنها برای انسان و 

 های یوکاریوتی(های مخاطی، ریزجلبک، موجودات شبه قارچ، استرامینیپیال، کپکزیستمحیطاهمیت آنها برای انسان و 

ی کلی همانندسازی هاویژگیها، ها، ماهیت ویریون، میزبان ویروسی، تعیین تعداد ویروسی عمومی ویروسهاویژگیها: ویروس -7

 هاذ ویروس، تولید نوکلئیک اسید و پروتئین ویروسی، ویروئیدها، پریونویروس، اتصال و نفو

، باکتریوفاژهای معتدل، لیزوژنی، T4و باکتریایوفاژها، باکتریوفاژهای مهاجم و  هاآرکیهای ها: مرور کلی بر ویروسباکتریوفاژ -8

 ها ای ناقص، ویروئیدها، پریونهها، ویروسهای جانوری، رتروویروس، مرور کلی بر ویروسP1فاژ المبدا و 

های افراطی و توانایی رشد و تولید مثل های متعارف و محیط در زیستگاه هامیکروارگانیسمتنوع زیستگاه های میکروبی: زندگی  -9

زیر صفر درجه ی اسیدی، قلیایی، اشباع از نمک، دماهای بسیار  باال  و جوش آب و دماهای پایین و هازیستگاهدر  هامیکروارگانیسم

ی خشکی و دریایی، هازیستگاهی زمینی و فرازمینی، هامحیطدر مجموعه  هامیکروارگانیسمی انواع هازیستگاهسانتیگراد، گستردگی 

 در دیگر موجودات زنده هامیکروارگانیسمزیستگاه 

رشد(،  فاکتورهایها و ریز مغذی ها،)منابع کربن، نیتروژن، درشت مغذی تغذیه و شیمی سلولتغدیه و کشت میکروبی:   -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 ، و دیگریدستگاه گوارش

 یفاکتورها) دخیل در ایجاد عفونت یمیزبان یفاکتورها، هااندوتوکسین، هااگزوتوکسین، تهاجم، شدن و ایجاد عفونت کلونیزه

    (برابر عفونت در یذات مقاومت، عفونت یمیزبان برا یامخاطره

پیشگیری از ، التهاب، هابادیآنتی، ایمنی اکتسابی، ایمنی ذاتی، ی سیستم ایمنیهااندامو  هاسلولو دفاع میزبان:  شناسیایمنی  -11

د آلرژی، ازدیا) ی ایمنیهابیماری(، سازیراهکارهای جدید ایمن، سازیایمنی 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، های ناشی از مراکز درمانیعفونت، 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: 

زمایشگاه مبانی های مختلف در درس آهای آموزشی، انجام آزمایشتدریس بر اساس منابع و کتب معتبر، استفاده از فیلم

 .میکروبیولوژی که همزمان با این درس ارائه خواهد شد
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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: 

 های آموزشی های پخش فیلمافزارنرمکتور و رایانه دارای کالس مجهز به وایت برد، پروژ

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 

 شناسیزیستانتشارات خانه  (،رجمه)ت 12ها، ویرایش سیزدهم شناسی میکروارگانیسمزیست (. 1392زرینی، غ. ). 1

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( 
چگونگی تهیه محیطهای کشت  ی کشتهاروشبا 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 هاپدیده

 : اهداف رفتاری درسب( 

در یک آزمایشگاه میکروبیولوژی را  هاباکتریرزی با برای دستو حداقل مهارت های الزمدانشجویان پس از گذراندن این درس 

 . شوندمیسروکار دارد، آماده  هامیکروارگانیسمی علمی که به نحوی با هافعالیتو برای سایر  کنندمیپیدا 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

زمایشگاه میکروبیولوژی معرفی آشنایی با مقررات و ایمنی کار در آسطوح 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 هامحیطآشنایی با انواع و 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 ول کشت: ی معمهاروش-3

  آنهاو بررسی تولید رنگیزه در  هامیکروارگانیسممشخصات کلنی 

 بیواندیکاتور( هاکتریباهای میکروبی و اثر حرارت بر آشنایی با عملکرد انواع زیست نشانگرو استریلیزاسیون:  هاباکتریگرماپایی -4

  (واتوکال و اندیکاتور شیمیایی

آشنایی با تهیه )خیسانده یونجه در حرکت  میکروسکپیو مطالعه ی زنده هامیکروب: مشاهدة زنده یهامیکروارگانیسممشاهده -5

 ستی در نمونۀ زنده( ی زیهاپدیدهو برخی  هاباکتریحرکت پروتوزوئرها و  ایمقایسه، قطرة معلق، مشاهدة گسترش میکروبی

 آمیزیرنگو 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  آمیزیرنگخی از ساختارهای سلول میکروبی؛ اختصاصی بر آمیزیرنگاختصاصی:  آمیزیرنگ-7

 کپسول با دو روش نگروزین ویوله 

      انجام روش ،هامیکروارگانیسمی شمارش هاروشبا زی: تهیۀ سریال رقت از خاک، آشنایی ی خاکهاباکتریآزمایش  -8

Plate pour  و Plate spread  محیط مصنوعی مانند سینرژیسم و آنتاگونیسمدر  هاباکتری، مشاهدة روابط 

به  هابیوتیکآنتیاثر  ، مطالعۀ(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  - نیاز:دروس پیش

 عملی   تخصصی اجباری  مبانی میکروبیولوژی نیاز:دروس هم

 1 تعداد واحد:
 

تخصصی اختیاری 
 

 ی عمل-نظری

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  ز،لیپا پروتئاز، هیدروالزی، یهاآنزیم عملکرد بررسی :هاباکتریآنزیمی صفات بررسی  -10

 الزی 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 (،  MFیی )روش فیلتر غشا

)تخمیر گلوکز،  ی قندیهامحیطی اکسیداسیون و تخمیر کشت درهاآزمون :هاباکتریتخمیری و متابولیک صفات بررسی  -12

متابولیسم قند تجزیۀ سیترات، تولید اسیدهای آلی، تولید استیل متیل  بیوشیمیایی یهاآزمون(، KIA, TSIمحیط کشت های دوقندی )

 (IMViCکربینول، تولید ایندول از تریپتوفان )

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 50  سال در آزمایشگاه و تهیۀ گزارش در طول نیم فعالیت

 درصد 50                  سالآزمون پایان نیم

 ت، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: ج( ملزوما

، تجهیزات الزم برای تأمین ایمنی محیط آموزشی، تجهیزات معمول آزمایشگاه 1دسترسی به آزمایشگاه میکروبیولوژی کالس 

 ی میکروبیهاسویهی کشت و هامحیطمیکروبیولوژی، لوازم، مواد و 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 . انتشارات دانشگاه الزهرامهارت های آزمایشگاه میکروب شناسی .(1398شفیعی، ح. ) محمدی، ع. و میر -1

2. Brown, A. E. (2012) Benson's Microbiological Applications Laboratory manual, 12th ed. Mc Graw- 

Hill Company.  

3. Leboffe, M. J., Pierce, B. E. (2011) A Photographic Atlas for the Microbiology Laboratory, 4th ed. 

Morton publishing company. 
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 الف( هدف کلی: 

هدف  هاباکتریبه ویژه  هامیکروارگانیسمی علوم زیستی با مبانی رشد و عملکرد هارشتهدانشجویان دوره کارشناسی تمامی آشنایی 

 کلی این درس است. 

 ب( اهداف ویژه: 

تابولیسمی ها وجود دارد اعم از مسیرهای کای که برخی از آنها فقط در عالم پروکاریوتمتابولیسمترین مسیرهای تنوعدانشجویان با م

ی و روابط زیستی آنها با دیگر موجودات زنده به ویژه کروبیارتباطات و حرکت م و آنابولیسمی و همچنین برخی سازوکارهای

 سازوکارهای سودمند برای انسان آشنا شوند. 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل 

، سنتز پپتیدوگلیکان و تقسیم سلولی، رشد ی شکل سلولکنندهرشد میکروبی:  رشد سلولی و تقسیم دوتایی، عوامل تعیین -1

گیری رشد میکروبی، ی رشد میکروبی، کشت پیوسته: کموستات، اندازهجمعیت، مفهوم رشد نمایی، ریاضیات رشد نمایی، چرخه

-سنجی، اثرات دما بر رشد میکروبی، حیات میکروبی در محیطی کدورتهاروشی زنده، هاسلولشمارش میکروسکپی، شمارش 

 هاسرد، زندگی میکروبی در دماهای باال، اثر شرایط اسیدی و بازی، اثرات فشار اسمزی، اکسیژن بر میکروارگانیسم های

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 ترکیبات دارویی انسان )برای 

 جستجو برای داروهای ضد میکروبی جدید   ، میکروبی

 ةترکیبات پرانرژی و ذخیر، های الکتروندهذیرنها و پدهنده، هاکاتالیز و آنزیم، بیوانرژتیک:  هاروارگانیسممیکتنوع متابولیسم در  -3

های انتقال )انتقال ، مکانیسمهاباکتریها بر اساس منبع کربن و انرژی، جذب و انتقال مواد در میکروارگانیسم بندیتقسیم، انرژی

 (ABCرانسفراز و های فسفوتهای ساده، سیستمدهنده

ی اسید ، مسیر پنتوز فسفات، مسیر انتنردودروف، چرخهگلیکولیز، اصول کاتابولیسم:  هامیکروارگانیسماصول اولیه در متابولیسم  -2

آنابولیسم، بیوسنتز قندها اصول ، تنوع کاتابولیک، نوی پروتیروی محرکه، نلین الکترونقتنفس و ناسیتریک، چرخه گلی اکساالت، 

 های بیوسنتزیساکاریدها، بیوسنتز آمینواسیدها و نوکلئوتیدها، بیوسنتز اسیدهای چرب و لیپیدها، تنظیم فعالیت آنزیمپلیو 

ی غشاءها، هاها و باکتریوکلروفیلکلروفیل )تنوع هاها و باکتریوکلروفیلکلروفیل، فتوسنتزها: فتوتروفی در میکروارگانیسم -3

 زافتوسنتز غیراکسیژن، هاکاروتنوئیدها و فیکوبیلینها(، های گیرنده، کلروزوماکز واکنش و رنگیزهفتوسنتزی و کلروپالست، مر

 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 تعداد ساعت:

 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  اکسیداسیون هیدروژن

اکسیداسیون آهن و اکسیداسیون نرژی از )تامین ا اکسیداسیون آهن(، SOXگوگرد، بیوشیمی اکسیداسیون گوگرد و اکسیداسیون 

، متابولیسم کربن و نیتریفیکاسیونیا شوره گذاری )تامین انرژی و آنزیم شناسی  نیتریفیکاسیونآهن تحت شرایط بدون اکسیژن(، 

های انیسم، آناموکسوزوم، اتوتروفی و اکولوژی در میکروارگآناموکس)واکنش  آناموکسزا(، های نیتراتاکولوژی میکروارگانیسم

 (آناموکس

زوم، استوکیومتری چرخه کلوین(، چرخه معکوس اسید مسیرهای اصلی بیوسنتز )آنابولیسم( میکروبی: چرخه کلوین )کربوکسی -5

های سلولی، بیوسنتز توده سیتریک، چرخه هیدروکسی پروپیونات، بیوسنتز پپتیدوگلیکان، غشای خارجی، دیگر اجزای دیواره

ای پلی فسفات، چربی، گلیکوژن، و دیگر ساختارهای درون تشکیل اجسام مقاوم سلولی: تولید اجسام ذخیرهسلول و  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، هایباکترتنظیم فعالیت نیتروژنازی در 

اکسایش و کاهش )ترکیبات پرانرژی و فسفریالسیون در سطح سوبسترا، تعادل تأمین انرژی و مالحظات ی میکروبی: تخمیرها -7

ر قندها و آمینو )تخمی تخمیر کلستریدیومی، مخلوط یتخمیر اسید ،تخمیر الکتیککاهش، هیدروژن و تولید استات(، -اکسایش

، سوبسترا خمیرهای فاقد فسفریالسیون در سطح، 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 و گوگرد 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(، 

احیای در 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  (،هاژنیای ترکیبات هالو)احیای آهن فریک، احیای منگنز، اح الکترون

 های آلیفاتیک و آروماتیک(متان، هیدروکربناکسیداسیون بدون اکسیژن هوازی )بی

تان، ها، متیلوتروفی و متانوتروفی )بیوشیمی اکسیداسیون ماکسیداسیون هوازی هیدروکربنهای کموارگانوتروفی هوازی: فرآیند -9

به درون مواد سلولی و مسیر ریبولوز منو فسفات(، مسیرهای مصرف دی  C1و بیوانرژیتیک متانوتروفی هوازی، جذب  هاواکنش

ساکاریدها )سلولز، نشاسته، گلیکوژن، پکتین،...(، مسیرهای مصرف ساکاریدها )الکتوز، گاالکتوز، مالتوز،...(، مسیرهای مصرف پلی

و  آمینهمسیر تجزیه فسفولیپید و چربی، مسیرهای اکسیداسیون اسیدهای چرب، مسیرهای تجزیه اسیدهای  ها،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 روبی، مکانیسم حرکت در میکروارگانیسمهای میکدر 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 همزیستی گرهک)

، هاوایی کوتاهاسکوئید دممیکروبی ) هایزیستگاه عنوان به آبزی مهرگانبی(، هاموریانهحشرات،  توارث قابل هایهمزیست)

 های میکروبیعنوان زیستگاهپستانداران بهساز(، ی تپهآنهامرج، زالوها، ی مجاری گرمابی و تراوشات گازیحاشیه دریایی مهرگانبی

 (میکروبیوم انسان، شکمبه و جانوران نشخوارکننده، ی پستاندارانمعده)

های کروبیولوژی کاربردی: میکروبیولوژی صنعتی )تولید میکروبی محصوالت صنعتی و میکروارگانیسممروری بر می -12

پاالیی میکروبی(، میکروبیولوژی ی زیستی و زیستتجزیه، پسابآب و  خاک، میکروبیولوژیتولیدکننده(، میکروبیولوژی محیطی )

 فناوری میکروبی ها(، زیستمواد غذایی تخمیرشده و قارچ، غذایی نگهداری مواد، رشد میکروبی و فساد مواد غذاییمواد غذایی )

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: 
 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     سالمون پایان نیمآز

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 
 های آموزشی های پخش فیلمافزارنرمکالس مجهز به وایت برد، پروژکتور و رایانه دارای 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 

 شناسی)ترجمه(، انتشارات خانه زیست 12ها، ویرایش سیزدهم شناسی میکروارگانیسم(.  زیست1392. زرینی، غ. )1

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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 ف کلی: هد

 مطالعه عملکرد سلول های جانوری با تاکید بر مسیرهای ترارسانی )سیگنالینگ( عالمت در سلول.

  اهداف ویژه:  
دانشجویان پس از گذراندن این درس هومئوستاز سلول و ساختار و عملکرد غشا سلول و تحریک پذیری و دریافت وپاسخ به 

 محرک را خواهد دانست.

 : هاپ( مباحث یا سرفصل

 وانواع فیدبک ها و تطابق انرژتیک Homeostaseمقدمه ای بر تاریخچه علم فیزیولوژی و معرفی هومئوستاز  -1

قرار و بی تمطالعه ساختار غشا سلول )تئوری ها از گذشته تا حال( و انواع مواد سازنده و مقایسه ترکیب و فراوانی و نحواه اس -2

 ی و ارتباط ها قرینگی غشا و سازوکارهای حفظ بی قرینگ

نفوذپذیری غشاء و سیالیت غشاء و عوامل موثر بر آن، انتقال از عرض غشاهای سلولی با ذکر مثال های روشن و انواع تبادالت از  -3

-یلیسشار ساده و تسهیل شده تا انتقال فعال )قوانین فیک و میکائتورا غشا و قوانین مربوط به نقل و انتقاالت مواد از ورا غشا اعم از ان

 منتون و ..( 

ترارسانی عالمت )سیگنالینگ( و انواع آن و انواع گیرنده های غشایی و سیتوپالسمی و هسته ای و تنظیم بر ترارسانی و  برهم  -4

 گیرنده، مسیرهای انتقال عالمت و کنترل براین مسیرها و نیز حساسیت زدایی گیرنده ها و تنظیم آنها-کنش های لیگاند

پذیر و تولید پتاسیل عمل و مقایسه با آرامش و انواع پتانسیل و نقل و انتقاالت الکتریکی و شیمیایی و هدایت سلول تحریک  -5

-کاتز( و تعادل گبیس-گلدمن-پذیری یون ها و قوانین مربوط به پتانسیل غشا و القایی یونی )نرنست( و اجتماع یون ها )هاچکین

 دونان و ...

 جات نورونی و بررسی سیناپس و انواع آن و اختصاصات غشاهای پیش و پس سیناپس و انواع ناقلین انواع نورون و الیاف و دست -6

 انواع کانال ها و انتقال دهنده ها و پمپ ها -7

-عضله و مکانیسم های تحریک-انواع سلول عضالنی و مقایسه ساختار و عملکرد میوفیبریل های عضالنی و اتصاالت عصب -8

 لتی، صاف و قلب انقباض در عضله اسک

 فیزیولوژی سلول عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Cell Physiology عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  ی سلولیزیست شناس نیاز:دروس پیش

 عملی   تخصصی اجباری - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری  تیاریاختخصصی 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: سفر علمی 
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های تفاده از فیلمتدریس بر اساس منابع و کتب معتبر، است( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:  

 آموزشی

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 60     سالآزمون پایان نیم

افزارهای کالس مجهز به وایت برد، پروژکتور و رایانه دارای نرمات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: ج( ملزومات، تجهیز

 های آموزشی پخش فیلم

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1- Sperelakis N. (2011). Cell Physiology Source Book. 4th Edition, Academic Press. 

2-David Landowne (2006). Cell Physiology (LANGE Physiology series(. McGraw-Hill Education / 

Medical; 1st edition. 

3- Hall JE, Hall ME. (2020). Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology (Guyton 

Physiology). Elsevier; 14th edition. 

4- Moyes C, Schulte P. (2015). Principles of Animal Physiology. Pearson; 3rd edition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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/Principles-Animal-Physiology-Christopher-Moyes/dp/0321838173/ref=sr_1_5?dchild=1&keywords=book+animal+physiology&qid=1611237815&sr=8-5
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 هدف کلی: 

 ، دفعی، تولید مثلی، گردش خون، تنفسی(یشناخت عملکرد و وظایف اندام ها و سیستم های مختلف بدن )سیستم گوارش

 اهداف ویژه: 

یک و بروز بیماری دانشجویان پس از گذراندن این درس عملکرد دستگاه های مختلف بدن را در شرایط فیزیولوژیک وغیرفیزیولوژ

 ها خواهند دانست.

ها:پ( مباحث یا سرفصل  

حلقی -سیستم گوارش: مطالعه سازوکارهای گوارشی و اصول کلی عملکرد دستگاه گوارش و آشنایی با گوارش دهانی -1

و حرکات  ات)جویدن، بلع( و ساختار و عملکرد غدد بزاقی و مری و معده و غدد و ترشحات معدی و پمپ پیلوری و تنظیم ترشح

 معدی و روده 

کنترل عصبی و هورمونی حرکات و ترشحات و هضم و جذب ...  و معرفی سیستم عصبی گوارش )انتریک(-2  

آشنایی با سد فیلتراسیون  سیستم دفع و تنظیم الکترولیتی: مطالعه سازوکارهای دفعی  و معرفی نفرون های پروکسیمال و دیستال و -3

سمزی و تغلیظ ادرارا تنطیم و سازوکار بازجذب و ترشح مواد و و ادرار و دینامیک تشکیل فیلترا   

ناتریورتیک و تنظیم الکترولیتی -آلدوسترون-آنژیوتانسین-معرفی سیستم رنین-4   

، زنان پیش از حاملگی مطالعه عملکرد سیستم تولید مثلی و اعمال تولید مثلی و هورمونی مردانه، فیزیولوژیسیستم تولید مثلی:  -5

 هورمون های زنانه و محور تولید مثلی و تکنیک های باروری، حاملگی و شیر دهی  

ننده در قلب و سیستم گردش خون: معرفی سیستم های عروقی و شناخت سلول عضالنی قلبی و بافت های گره ای و هدایت ک -6

یمی و تاثیر و مطالعه سیستم خود تنظانقباض در عضله قلبی و مقایسه با عضالت  مخطط و صاف -مطالعه مزدوج شدن تحریک

 الکترولیتی، دما 

شارخون و تنظیم عصبی سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک برقلب و منحنی الکتروکاردیوگرام و دینامیک گردش خون و تنظیم ف-7

 )مرکز وازوموتور( و تنظیم های بارو و کمورسپتوری و شناخت برخی نارسایی های قلبی..

های خون، لنف، و خون سازی  طبقه بندی سلول -8  

 : دستگاه ها 1  فیزیولوژی جانوری عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Animal Physiology 1:  Systems عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  فیزیولوژی سلول نیاز:دروس پیش

 نیاز:همدروس 
 

 عملی  تخصصی اجباری 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. ارگاه ک سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
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تغییرات فشارهای  دستگاه تنفسی: مطالعه سازوکارهای تنفسی و شناخت راه های هدایتی و سطوح تنفسی و گردش خون ریوی و -9

 جنبی و آشنایی با اسپیرومتری و تهویه آلوئولی و کمپلیانس و ظرفیت و حجم ها و فشارهای ریوی 

ثرات بوهر و هالدان و باز و مطالعه منحنی تجزیه هموگلوبین و شیفت کلر و ا-و تنطیم اسیدچگونگی تبادل گازهای تنفسی  -10

 آشنایی با دینامیک تنفس و برخی نارسایی ها تنفسی  ..

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

های آموزشیتدریس بر اساس منابع و کتب معتبر، استفاده از فیلم  

 های ارزشیابی )پیشنهادی(: ث( راهبرد

 درصد 40  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 60     سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 
 های آموزشی افزارهای پخش فیلمکالس مجهز به وایت برد، پروژکتور و رایانه دارای نرم

 

 دی:چ( فهرست منابع پیشنها

  
1. Barrett EK., Barman SM., Brooks HL., Yuan JXJ.(2019). Ganong's Review of Medical 

Physiology, 26Edition, McGraw-Hill Education / Medical. 

2. Hall JE., Hall ME.(2020). Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology (Guyton 

Physiology). Elsevier; 14th edition. 

3. Hill RW.,  Wyse GA, et al.(2016). Animal Physiology; 4th edition .Sinauer Associates, Oxford 

University Press. 

4. Moyes C., Schulte P.(2015). Principles of Animal Physiology; 3th edition. Pearson. 

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
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 هدف کلی:

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

 اهداف ویژه:

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

ها: پ( مباحث یا سرفصل  

 بدنهای فیزیولوژیکی برای مطالعه فیزیولوژی سیستم های  محلولتهیه  -1

گیری زمان انعقاد و سیالن خون و اندازهو تهیه گسترش خون و محاسبه سدیمانتاسیون خون و بررسی همولیز و هماتوکریت  - 2

 و تعیین گروه خونی  یت رسوب گلبول قرمزو و شمارش گلبولسرع

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

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

حاسبه حجم ها و حداکثر شدت جریان میان بازدمی و میزان حجم جاری و مو  ی با دستگاه اسپیرومتر و محاسبه بازدم سریعآشنای -5

 ظرفیت های ریوی از روی منحنی اسپیرومتری

سیدیته و بررسی تغییر ا آشنایی با آناتومی سیستم گوارشی بدن موش با استفاده از تشریح و بررسی فعالیت آنزیم های گوارشی و -6

کیبات بزاقو شناسایی ترکیبات شیر، تجزیه کیفی بزاق، شناسایی ترتاثیر 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 

 : دستگاه ها1آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری  عنوان درس به فارسی:

به عنوان درس 

 انگلیسی:

Animal Physiology 1 Lab  

 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه   نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری    : دستگاه ها 1 فیزیولوژی جانوری نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  ملی )در صورت نیاز(:نوع آموزش تکمیلی ع
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کلسیم، پتاسیم، سدیم، سرما و  رنفرین، و استیل کولین( و مواد شیمیایی مثل کلرو نفرین، نوراپی )اپیاثر نوروترانسمیترها بر قلب -9

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

 رفلکس های پلی سیناپتیک )رفلکس های پس  (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: 

پاسخگویی به سواالت ارائه گزارش کار هفتگی همراه با   

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 50  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 50     سالآزمون پایان نیم

آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری مجهز به امکانات از ست تشریح تا ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 وکاردیوگرام و دستگاه فشارسنج و ...اسپیرومتر و الکتر

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:

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

 روش های آزمایشگاهی در فیزیولوژی جانوری، انتشارات دانشگاه اراک، .  (1388 ).پ مالکی  و ح مومنی-2
 

3-Guillen J. (2017). Laboratory Animals. Academic Press. 

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

5- 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
https://www.amazon.com/Advances-Comparative-Physiology-Biochemistry-V6-ebook/dp/B01D4OAKVM/ref=sr_1_91?dchild=1&keywords=comparative+animal+physiology&qid=1611239815&sr=8-91
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 هدف کلی: 

 شناخت عملکرد دستگاه عصبی مرکزی و محیطی و بررسی عملکرد غدد درون ریز

 اهداف ویژه: 

دانشجویان پس از گذراندن این درس عملکرد دستگاه عصبی و غدد درون ریز و تاثیر محیط بر کارکرد این دستگاه ها را خواهند 

 دانست.

  ها:پ( مباحث یا سرفصل

ریف دستگاه عصبی محیطی و مرکزی و نباتی و ارتباطی، هورمون ها و گیرنده های آن ها و نقش اعصاب و غدد درون ریز تعا -1

 در ایجاد ارتباط بین اندام ها و حفظ ثبات محیط داخلی بدن

ایی بررسی فنون و روش های تحقیق در علوم اعصاب، استرئوتاکسی، الکتروفیزیولوژی، تصویرگیری و روش های بیوشیمی -2

 کارکرد مغز

 مغزی( -مغزی، و اعضای دور بطنی )ویژگی گسستگی سد خونی -گردش خون در مغز، متابولیسم سلول های عصبی، سد خونی -3

آناتوموفیزیولوژی  و نوروژنز در مهره داران، سرنوشت حباب های اولیه عصبی و مشتقات آن ها، طرح کلی دستگاه عصبی انسان -4

 اعی، راه های آوران و وابران نخاع، نقش نورون های ارتباطی نخاعنخاع و اعصاب نخ

 نقش مرکزیت نخاع، رفلکس های نخاعی کششی عضالت، محافظتی، تولید اسپاسم، نباتی، پوستی و جنسی -5

مربوط به مغز  فیزیولوژی مزانسفال و رفلکس های و فیزیولوژی بصل النخاع و  پل مغزی و راه ها و انعکاس های مربوط به آن ها -6

 میانی، نقش تشکیالت تورینه ای تنه مغزی

مخچه و حفظ تعادل، آوران ها و وابران های مخچه وارتباط مخچه با گوش و گیرنده های عضالنی و پوستی، مکانیسم عمل  -7

 مخچه و عوارض ناشی از آسیب مخچه

قشر مخ، لوب ها و شیارها ، و هسته های قاعده ای مغز نیمکره های مخ  فیزیولوژی تاالموس، هیپوتاالموس و سیستم لیمبیک، -8

تفاوت های دو نیمکره، اعمال عالی ساختمان بافتی آرکئوکورتکس و نئو کورتکس، شرح فعالیت های حسی و حرکتی کورتکس، 

 تکلم، فیزیولوژی حافظه و یادگیریدستگاه عصبی، 

 ده ها و اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک و عملکرد سیستم عصبی نباتیسیستم عصبی اتونوم  )نباتی یا خودمختار(، مراکز، عق -9

غدد درون ریز، تعریف هورمون  و چگونگی عمل آن، انواع هورمون ها و اندام های هدف آن ها، ارتباط متقابل غدد درون  -10

 (ریز و سیستم عصبی، نورو هورمون ها و نوروپپتیدها و محورهای نوروآندوکراین )مترشحه عصبی

مجموعه هیپوتاالموس و هیپوفیز و ارتباط عصبی و شیمیایی بین آن ها، هورمون رشد و اعمال آن، عوامل مؤثر بر افزایش و  -11

 کاهش هورمون رشد، پروالکتین و اعمال آن و چگونگی تنظیم ترشح آن

 : دستگاه عصبی و غدد درون ریز2  فیزیولوژی جانوری عنوان درس به فارسی:

 عنوان درس به انگلیسی:
Animal Physiology 2: 

 Nervous system & Endocrine Glands 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  فیزیولوژی سلول    نیاز:پیش دروس

 :نیازهمدروس 
 

 عملی  تخصصی اجباری 

 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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و اندروژن  کورتیکوِئیدها )کورتیزول ( هورمون های قشر فوق کلیه، اعمال مینرالوکورتیکوئیدها )آلدوسترون(، اعمال گلوکو -12

 انسولین، گلوکاگون و دیابت قندیوغدد جنسی  و های فوق کلیه

هیپوکرتین )اورکسین( و هورمون های نوروهیپوفیز، غده پینه آل و و  yهورمون لپتین و هورمون محرک مالنوسیت و نوروپپتید  -13

 مالتونین

 م کاری و پرکاری تیروئید، غدد پاراتیروئید و کلسیتونین تیروتروپین، تیروئید و هورمون های آن، ک -13

 

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

های آموزشیتدریس بر اساس منابع و کتب معتبر، استفاده از فیلم  

 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: 
 های آموزشی افزارهای پخش فیلمکالس مجهز به وایت برد، پروژکتور و رایانه دارای نرم

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 فیزیولوژی اعصاب و غدد درون ریز. انتشارات سمت  (.1390)حائری روحانی ع. -1

2. Koeppen B., Stanton B.(2017). Berne & Levy Physiology; 7th Edition. Elsevier Health 

Sciences,  

3. Hall JE &  Hall ME (2020) .Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology (Guyton 

Physiology); 14th edition.. Elsevier. 

4. Barrett EK., Barman SM., Brooks HL., Yuan JXJ.(2019). Ganong's Review of Medical 

Physiology; 26Edition , McGraw-Hill Education / Medical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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 هدف کلی: الف( 

 اطی عصبی و هورمونی و تقسیمات آن به صورت تجربی و عملی آشنایی با عملکرد سیستمهای ارتب

 اهداف ویژه:

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

ها:پ( مباحث یا سرفصل  

-ریکثبت خارج سلولی از سلول های قابل تحریک، ثبت فعالیت انقباضی عضالت اسکلتی و مشاهده فرایند مزدوج شدن تح -1

 انقباض

، رفلکس های پلی سیناپتیک )رفلکس های پس (Knee jerk) رفلکس های نخاعی: رفلکس مونوسیناپتیک کششی زانو -2

 تحریکات پوستی و کاهش آستانه تحریک (وکشیدن و خم کننده

  پای قورباغه)  (Gastrocnemius_muscleثبت تکانه عضالنی و انقباض ایزومتریک عضله ی گاستروکنمیوس -3

 بررسی و شناسایی نواحی مختلف مغز گوسفند و موش بزرگ آزمایشگاهی -4

اپی نفرین، نوراپی نفرین، و استیل کولین ( و مواد شیمیایی مثل کلرور کلسیم، پتاسیم، سدیم، سرما  اثر نوروترانسمیترها بر قلب ) -5

  pHو گرما و 

 لبتحریک قلب در حالت سکون،  ثبت قانون همه یا هیچ در ق -6

 انتقال از غشا های زیستی و تبادالت از کیسه دیالیز  -7

 سنجش گلوکز و تست مقاوت انسولینی  -8

 بررسی عملکرد آنزیم ها در شرایط مختلف فیزیولوژیکی -9

 بررسی سیکل استروس در موش بزرگ آزمایشگاهی -10

  2آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری   عنوان درس به فارسی:

 عنوان درس به انگلیسی:

Animal Physiology Lab  2: 

Nervous system & Endocrine glands 

 

 نوع درس و واحد

 :نیازدروس پیش
 

 نظری  پایه 

: دستگاه عصبی و غدد درون 2فیزیولوژی جانوری  نیاز:همدروس 

 ریز
 عملی  صی اجباری تخص

 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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   Weber Test  ،Rinne Testسنجش شنوایی: آزمون های  -11

 یادگیری با استفاده از مازهای مختلف... سنجش حافظه و12

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

گزارش کار هفتگی   

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 50.  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 . درصد50                  سالآزمون پایان نیم

  کانات مورد نیاز برای ارائه:ج( ملزومات، تجهیزات و ام

 آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری با امکانات ثبت 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

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

 ات دانشگاه اراک، روش های آزمایشگاهی در فیزیولوژی جانوری، انتشار(.1388). پ و مالکی ح مومنی .2

 فیزیولوژی عملی، انشارات دانشگاه باهنر کرمان،  (.1381. )همکاران )مترجم(، )جرالد تارپ: مولف( و م عباس نژاد .3

  .فیزیولوژی عملی)پزشکی و جانوری(، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (.1393. )و همکاران ا ماعیلیاس .4

5- Lowenstein O.( 2012). Advances in Comparative Physiology and Biochemistry V6. Academic 

Press, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.amazon.com/Advances-Comparative-Physiology-Biochemistry-V6-ebook/dp/B01D4OAKVM/ref=sr_1_91?dchild=1&keywords=comparative+animal+physiology&qid=1611239815&sr=8-91
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 هدف کلی:    

مهرگان و تنوع آنها در سطح شاخه ها با تاکید بر روابط با تنوع ساختار و معماری بدن بیدانشجویان هدف این درس آشنا کردن 

 باشد. بردهای علم جانورشناسی درقالب ارایه محتوای نظری و عملی میتکاملی و آشنایی با کار

   اهداف ویژه:

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

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

 کسب می نماید. 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 کلیات:

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

ستم های تاریخچه مختصری بر تکامل حیات: پیدایش حیات، یوکاریوژنز، پرسلولی شدن و آشنایی با روند پیچیده شدن سی -2

 زنده، مبانی 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

فع و چرخش مواد و تبادل گازهای تنفسی، سیستم عصبی و ضمایم حسی بدن، تکوین در جانوران )انواع حرکت، تغذیه، د

 مهرگان. تخم و جنین(، مقایسه روش های مختلف تولید مثل در بی

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

 آشنایی با گروه های هسته دار تک یاخته )پروتوزوآ(.  -5

 نایی با صفات شاخص شاخه های اسفنج ها و الکه ای ها )پالکوزوآ(.آش -6

 آشنایی با صفات شاخص جانوران دارای تقارن شعاعی )شاخه های کیسه تنان و شانه داران(. -7

 آشنایی با گروه های اصلی دهان نخستیان

مزی، تولید مثل، چرخه زندگی، های پهن، شکل و عملکرد، تغذیه و گوارش، دفع و تنظیم اسزوآ: شاخه کرمکالد پالتی -8

 رده بندی.

 جانورشناسی بی مهرگان عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Invertebrate zoology عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه / پایان رساله 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  ع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:نو
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کالد لوفوتروکوزآ: شاخه نرم تنان، شکل و عملکرد، تغذیه و گوارش، دفع و تنظیم اسمزی، تولید مثل و تاریخچه زندگی،  -9

 تبارزایی و رده بندی.

ایجاد تنوع  های وابسته، متامریسم و تاگموزیس )اهمیت آن درهای حلقوی و گروهکالد لوفوتروکوزآ: شاخه کرم  -10

 ساختاری(، طرح بدن، شکل و عملکرد، تولید مثل و تاریخچه زندگی، تبارزایی و رده بندی.

شاخه بندپایان )پوست  ،چرخه زندگی، رده بندی و تبارزاییکالد پوست اندازتباران: شاخه نماتدا، شکل و عملکرد،   -11

ن، دالیل شکوفایی و تنوع بندپایان، متامریسم و تاگموزیس در اندازتباران(، ظهور بندپایان، خویشاوندی بین گروه های بندپایا

بندپایان، آشنایی با عملکرد دستگاه ها در بندپایان مختلف، استراتژی های تولید مثلی در بندپایان، شکوفایی و تبارزایی، معرفی 

 زیرشاخه های بندپایان.

دن، منشا تقارن پنج شعاعی در خارپوستان، شکل و آشنایی با گروه های اصلی دهان دومیان: شاخه خارپوستان، طرح ب -12

آشنایی با مباحث و تکنیک های روز در مطالعه جانوران، اهمیت ، عملکرد، تنوع و تبارزایی، معرفی رده های خارپوستان

 علم جانورشناسی و ارتباط آن با جامعه.

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

 ه از فیلم های کمک آموزشی و استفاده از آزمایشگاه در صورت امکانتدریس با استفاد

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40  سال های کالسی و آزمون های مستمر در طول نیمفعالیت

 درصد   60       سالآزمون پایان نیم

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

 موزشی، موالژها و امکانات آزمایشگاهی در صورت امکانفیلم های آ

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
1. Brusca  RC & Brusca GJ. (2003). Invertebrates; 2nd edition. Sinaur Associates. 

2. Gilbert SC. and Baressi JF. (2019) Developmental Biology; Twelfth Edition, Sinauer 

Associates, Inc. Sunderland. 

3. Hickman CP., Keen SL., Eisenhour DJ., Larson A., Ianson H., Ober  WC. (2017). Integrated 

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

4. Ruppert EE ., Fox RS & Barnes RD, (2004). Invertebrate Zoology; 7th edition. Brooks/Cole 

Thomson Learnings. 
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 هدف کلی:  

 ها در سطح شاخه می باشد. با تنوع ساختار و معماری بدن بی مهرگان و تنوع آن دانشجویان هدف این درس آشنا کردن 

  اهداف ویژه:

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

 مهرگان آشنا می شوند. 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

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

 بررسی صفات شاخص و مقاطع میکروسکپی اسفنج ها و نمونه های کامل در آزمایشگاه. -2

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

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

 بررسی صفات شاخص و مقاطع میکروسکپی کرم های حلقوی -5

 تشریح نمونه های کرم خاکی یا زالوی طبی، بررسی متامریسم، و آشنایی با اندام های داخلی.  -6

 ای فون ایران. بررسی صفات شاخص و نمونه های نرم تنان با تاکید بر نمونه های موزه -7

 ای فون ایران. خص و نمونه های عنکبوتیان و هزارپایان با تاکید بر نمونه های موزهبررسی صفات شا -8

 ای فون ایران. بررسی صفات شاخص و نمونه های سخت پوستان با تاکید بر نمونه های موزه -9

ام های تشریح نمونه بندپایان مانند میگو یا سوسری حمام، بررسی متامریسم، ضمایم بدن )قطعات دهانی، شاخک، اند -10

 حرکتی( و آشنایی با اندام های داخلی. 

بررسی طرح ساختاری بدن خارپوستان و آشنایی با فون جانوری ایران با کمک مطالعه نمونه های موزه ای، بررسی و  -11

 تشریح یک نمونه خارپوست توتیای دریایی

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

 یلم های کمک آموزشی و استفاده از آزمایشگاه در صورت امکانتدریس با استفاده از ف

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 50  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 مهرگانآزمایشگاه جانورشناسی بی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Invertebrate zoology Laboratory عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  جانورشناسی بی مهرگان نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری ری تخصصی اختیا

  نامه / پایان رساله 32 تعداد ساعت:

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



 93/   ی جانوریشناسکارشناسی زیست

 ربانمه ردسی 1000طرح بازنگری  

 درصد 50     سالآزمون پایان نیم

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

 ایشگاهی در صورت امکانفیلم های آموزشی، موالژها و امکانات آزم

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 
 

1. Brusca  RC & Brusca GJ. (2003). Invertebrates; 2nd edition. Sinaur Associates. 

2. Gilbert SC. and Baressi JF. (2019) Developmental Biology; Twelfth Edition, Sinauer 

Associates, Inc. Sunderland. 

3. Hickman CP., Keen SL., Eisenhour DJ., Larson A., Ianson H., Ober  WC. (2017). Integrated 

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

4. Ruppert EE ., Fox RS & Barnes RD, (2004). Invertebrate Zoology; 7th edition. Brooks/Cole 

Thomson Learnings. 
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 الف( هدف کلی:   

ا اجداد طنابداران و مهره داران، مطالعه آرایه شناسی )تاکسونومی(، ریخت شناسی و زیست هدف این درس آشنایی دانشجویان ب

تاکید بر  با شناسی طناب داران اولیه، دهان گردان، ماهیان غضروفی، ماهیان استخوانی، دوزیستان، خزندگان، پرندگان و پستانداران

 روابط تکاملی آنها 

   ب( اهداف ویژه:

راندن این درس ضمن آشنایی با معماری و طرح های ساختاری بدن طنابداران اولیه، با تنوع گروه های مختلف دانشجویان پس از گذ

با شناخت زیست شناسی آنها، امکان بهره برداری اقتصادی از آنها فراهم طنابداران و ارتباط تکاملی آنها آشنا می شوند. عالوه بر این 

 می شود. 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

مختلف مطرح شده در مورد جد  فرضیه های ، بررسی  (Chordates) ویژگی های کلی طنابداران/ مازه داران   مقدمه: -1

 (Deuterostomes)طنابداران، ارتباط تکاملی طنابداران با سایر جانوران دهان ثانویه 

های اختصاصی)سین آپومورفی ها(،  ، ویژگی های عمومی، ویژگی با طنابدارانHemichordata ارتباط نیم طنابداران   -2

و بررسی طرح عمومی بدن، ریخت شناسی، آرایه شناسی، پوست، دستگاه های گوارش، گردش خون، تنفس، دفع، عصبی، 

 تبارشناسی )فیلوژنی(.

ویژگی های عمومی، ویژگی های اختصاصی)سـین آپومـورفی هـا(،  مطالعـه  طـرح  : (Cephalochordates)سرطنابداران --3

 می، آرایه شناسی، ریخت شناسی، پوست، دستگاه های گوارش،  گردش خون، تنفس، دفع، عصبی و تولید مثل، تبارشناسی.  عمو

ویژگی های عمومی ، ویژگی های اختصاصی)سین آپومورفی ها(، مطالعـه  طـرح عمـومی،  : (Urochordatesدم طنابداران  -4

و سـه  Tunicataارش، گردش خون، تنفس، دفع، عصبی و تولیـد مثـل ، رده آرایه شناسی،  ریخت شناسی، پوست، دستگاه های گو

 ، تبارشناسی.Larvacea, Thaliacea, Ascidaceaراسته 

تنـوع، تکامـل و آرایـه شناسـی مهـره داران، منشـاء مهـره داران، ویژگـی هـای کلـی مهـره داران، ویژگـی هــای  مهرره داران:  -5

، مهـره داران عـالی  (Earliest vertebrates)بـدن مهـره داران، مهـره داران اولیـه اختصاصی)سین آپومـورفی هـا(، طـرح عمـومی 

 )چگونکی تشکیل مهره، سومیت ، ستون مهره،  جمجمه و آرواره(.

 جانورشناسی مهره داران عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Vertebrate Zoology عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  جانورشناسی بی مهره گان نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  :نیازهمدروس 

 3 تعداد واحد:
 

  عملی-نظری تخصصی اختیاری 

  نامه له / پایانرسا 48 تعداد ساعت:

 بازرید از موزکموارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:

 .و برون استانی ضرورت دارد درونبرگزاری سفر علمی   ،جهت تفهیم بهتر مطالب این درس*
  



 95/   ی جانوریشناسکارشناسی زیست

 ربانمه ردسی 1000طرح بازنگری  

ویژگی های عمومی ، ویژگی های اختصاصی )سین آپومورفی ها(، مطالعه    :(Cyclostomes)دهان گرد  ماهی مانند های-6 

یه شناسی، ریخت شناسی،  ساختار پوست،  دسـتگاه هـای، اسـکلتی، ماهیچـه ایـی،  گـوارش، گـردش خـون، بدن، آرا  طرح عمومی

 تنفس، دفعی، عصبی، غدد، و تولید مثل، تبارشناسی، معرفی کلی دهان گرد خزری.

العـه  :  ویژگی های عمـومی ، ویژگـی هـای اختصاصی)سـین آپومـورفی هـا(، مط(Cartilaginous fishes)ماهیان غضروفی -7

طرح عمومی، آرایه شناسی،  ریخت شناسی، شناوری و حرکت، دستگاه های پوششی، اسکلتی، ماهیچه ایی، گوارش، گردش خـون، 

تنفس، دفعی )ساختار، سازگاری با آب شور و شیرین(، تولید مثل )ساختار و استراتژی تولید مثلـی(، غـدد، عصـبی، انـدامهای حسـی 

گوش، سیستم خط جانبی، آمپول لورنزینی، اندام الکتریکی( ، ماهی های گزنده و مسـموم کننـده،  )جوانه های چشایی، بینی، چشم و

 صفات مهم در بررسی تاکسونومیک ماهیهای غضروفی، تبارشناسی، معرفی کلی ماهیان غضروفی خلیج فارس و دریای عمان. 

تصاصـی، مطالعـه  طـرح عمـومی، آرایـه شناسـی،  ویژگی های عمومی ،  ویژگی های اخ  :(Bony fishes)ماهیان استخوانی -8

ریخت شناسی، شناوری و حرکت،  ساختار پوست )انواه غدد، انواع سلول، انواع پولک و تکوین پولک، رنگدانه ها(،  دسـتگاه هـای 

اسـتراتژی  اسکلتی، ماهیچه ایی، گوارش، گردش خون، تنفس، دفعی)ساختار، سازگاری با آب شور و شیرین(، تولیـد مثل)سـاختار و

تولید مثلی(، غدد، عصبی، اندامهای حسی )جوانه های چشایی، بینی، چشم و گوش، سیستم خط جانبی(، ماهی هـای گزنـده و مـاهی 

های مسموم کننده، نورتابی زیستی در ماهیها، اندامهای برق زا، معرفی کلی ماهیان اسـتخوانی خلـیج فـارس و دریـای عمـان، صـفات 

 یک ماهیهای استخوانی، تبارشناسی.مهم در بررسی تاکسونوم

ویژگی های عمـومی ، ویژگـی هـای اختصاصـی، تکامـل دوزیسـتان از ماهیهـا و گـذر از آب بـه : (Amphibians) دوزیستان -9

خشکی، رده بندی، ریخت شناسـی،  سـاختار پوسـت )سـلول، غـدد، رنگدانـه(، دسـتگاه هـای اسـکلتی، ماهیجـه ای، گـردش خـون، 

،  چشـم، vomeronasalتناسلی و عصبی دوزیستان، اندامهای حسی دوزیستان )جوانه های چشایی، انـدام -ریگوارش، تنفسی، ادرا

اپی فیز و جسم صنوبری، گوش، خط جانبی در الرو(، غدد درون ریز، ، انـدامهای حرکتـی، صـفات مهـم در بررسـی تاکسـونومیک 

 دوزیستان، معرفی کلی دوزیستان ایران، تبارشناسی

: ویژگی های عمومی، ویژگی های اختصاصی، منشاء و تکامـل، رده بنـدی، سـاختار پوسـت ،  دسـتگاه (Reptiles) خزندگان 10

تناسلی )استراتژی های تولیـد مثلـی(، و عصـبی،  انـدامهای حسـی -های اسکلتی، ماهیجه ای، گردش خون، گوارش، تنفسی، ادراری

ای بشره ای و جلدی، رنگ، غدد پوستی، دندانها(، اندامهای حرکتـی )غدد چشایی، بینی، چشم، گوش(، ویژگیهای اختصاصی )فلسه

و اندامهای گیرنده پرتوهای حرارتی،  صفات مهم در بررسی تاکسونومیکی خزندگان، معرفی کلی خزندگان خشـکی زی، آبـزی  و 

 دریازی ایران، تبارشناسی. 

اء و تکامل، رده بندی، ساختار پوست )پر و انـواع آن، ویژگی های عمومی، ویژگی های اختصاصی، منش : (Birds) پرندگان -11

تناسـلی -رنگ آمیزی، طرز قرار گرفتن پر، پر ریزی(، ، دستگاه های اسکلتی، ماهیچه ای، گردش خون، گـوارش و تـنفس ،  ادراری

آن، انـواع پـا و  گـوش(، سـازگارهای سـاختاری )منقـار و انـواع-چشـم-)استراتژی های تولید مثلی(، عصبی، اندامهای حسـی )بینـی

چنگال، پر در محیط های آبی، بیابانی، رنگ آمیزی(، ویژگی های تاکسونومیک مورد استفاده در شناسـایی پرنـدگان، معرفـی کلـی 

 پرندگان ایران، تبارشناسی

 ویژگی های عمومی، ویژگی هـای اختصاصـی )مـو، غـدد پسـتانی(، منشـا و تکامـل، رده بنـدی ، :(Mammals) پستانداران -12

تناسـلی )اسـتراتژی هـای تولیـد مثلـی(، -ساختار پوست، دستگاه های اسکلتی، ماهیچه ای، گـردش خـون، گـوارش، تـنفس، ادراری

دستگاه عصبی، اندامهای حسی )جوانه های چشایی، لوبهـای بویـایی، چشـم، گـوش(، غـدد درون ریـز، دنـدان، شـاخهای منشـعب و 
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ری، اندام های حرکتی،  پوشش.. (، صفات تاکسونومیک در شناسایی پسـتانداران، توخالی، اندامهای حرکتی، )سازگاری های ساختا

 معرفی کلی پستانداران خشکی زی و دریازی ایران، تبارشناسی.  

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

 نتدریس با استفاده از فیلم های کمک آموزشی و استفاده از آزمایشگاه در صورت امکا

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40  سال های کالسی و آزمون های مستمر در طول نیمفعالیت

 درصد نظری( 30درصد آزمون بخش عملی+  30درصد )   60      سالآزمون پایان نیم

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

 ات آزمایشگاهی در صورت امکانفیلم های آموزشی، موالژها و امکان

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 (. زیست شناسی مهره داران. انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.   1395توماس آر ر)تالیف(، ابراهیم نژاد، م)مترجم(.)  -1

 .(. جانورشناسی مهره داران. انتشارات محقق مشهد1376درویش ج.)  -2

4. Hickman CP., Keen SL., Eisenhour DJ., Larson A., Ianson H., Ober WC., & Ober CW. (2017). 

Integrated Principles of Zoology. New York: McGraw-Hill Education. 

5. Pough FH., Heiser, JB., McFarland WN. (2013). Vertebrate life . Upper Saddle River, NJ: 

Prentice Hall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 97/   ی جانوریشناسکارشناسی زیست

 ربانمه ردسی 1000طرح بازنگری  

 

 الف( هدف کلی:

بدن  و آشنایی با اندام ها و دستگاه های سازندهنمونه های شاخص گروه های مختلف طنابداران هدف این درس آشنایی دانشجویان  

 برخی از آنها می باشد.

  ب( اهداف ویژه:

دانشجویان با گذراندن این درس قادر به شناسایی نمونه های شاخص گروه های مختلف  طنابداران بویژه مهره داران و تشریح آنها  

 خواهند بود.

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

و برشهای بافتی  میکروسکپیو مشاهده اسالیدهای  Tunicataو  Cephalochordataمطالعه نمایندگانی از کرمهای زبانی،  -1

 آنها

 تشریح ماهی حوض یا کپور، قزال آال  -2

 مطالعه آرایه شناختی )تاکسونومیک( نمونه هایی از ماهیان خلیج فارس، دریای عمان و خزر -3

 تشریح قورباغه -4

 مطالعه آرایه شناختی دوزیستان ایران -5

 تشریح مار، الک پشت -6

 طالعه آرایه شناختی خزندگان ایران )مار، سوسمار و الک پشت(م -7

 تشریح کبوتر -8

 مطالعه آرایه شناختی پرندگان -9

 تشریح موش -10

 بازدید از موزه تاریخ طبیعی و آشنایی با گروه های مختلف مهره داران -11

 رنگ آمیزی اسالیدهای خون مهره داران و تهیه اسکلت -12

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

شناسایی نمونه های شاخص گروه برش های بافتی، تشریح نمونه های جانوری،   میکروسکپیتدریس بصورت سخنرانی و مطالعه  

 به همراه با نمایش اسالید، آزمون های منظمهای مختلف  طنابداران،  

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 50  سال ی در طول نیمهای کالسفعالیت

 درصد 50     سالآزمون پایان نیم

 جانورشناسی مهره داران مایشگاهآز رس به فارسی:عنوان د

 نوع درس و واحد .Vertebrate Zoology Lab عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  جانورشناسی مهره داران نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

  عملی-نظری تخصصی اختیاری 

  نامه / پایان رساله 32 تعداد ساعت:

 بازدید از موزهموارد دیگر:  کارگاه  آزمایشگاه  سمینار  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
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 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 ، موالژهانرم افزارهای کمک آموزشیکتب تخصصی ، 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی

راهنمای تشریح. انتشارات اطلس رنگی تشریح مهره داران آزمایشگاهی همراه با شرح کامل و  .(1377درویش ج. ) .1

 دانشگاه فردوسی مشهد.
2. Lytle CF. (2000). General Zoology. Laboratory guide, McGrow-Hill. Boston. 
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 :هدف کلی

با تنوع حشرات با توجه به ساختار و سازگاری آن ها با شرایط مختلف اکولوژیکی است؛ همچنین دانشجویان این درس آشنا کردن  

باشد. توجه به شرایط زیستی حشرات به زا و یا ناقل( مورد توجه میاهمیت حشرات در کشاورزی، پزشکی و دامپزشکی )بیماری

 انفرادی از اهم این مطالعات می باشد.  صورت جمعی و یا

   اهداف ویژه:

دانشجویان پس از گذراندن این درس ضمن آشنایی با ساختار بدن و فیزیولوژی حشرات با تنوع گروه های مختلف حشرات اعم از 

دیسی حشرات، رفتار و پروازی یا غیر پروازی، نقب زی، آزاد و یا جمعی آشنا می شوند. این آشنایی همچنین به فیلوژنی و دگر

 تغذیه با توجه به شرایط زیست محیطی می پردازد.

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 کلیات:

 تعریف عمومی بند پایان، فیلوژنی آن ها و چگونگی تکامل حشرات. -1

 بررسی نظریات مختلف در مورد چگونگی منشاء حشرات، تشابهات و اختالفات آن با شاخه کرم های حلقوی. -2

 شناسی )اهمیت، تنوع، حفاظت از حشرات( و کاربردهای علم حشره شناسی. قدمه ای بر علم حشرهم -3

 بندی(.های آن )فیلوژنی و طبقهمطالعه رده حشرات و راسته-4

انواع فرم سر، شیارها و نواحی سر، انواع شاخک، انواع قطعات دهانی بر  پوست بدن حشرات،  مطالعه مورفولوژی حشرات شامل-5

های آن، انواع بال، سینه، ساختمان بال و رگبالسب نوع گونه و شرایط زیستی، ساختار چشم مرکب و چشم ساده، ساختمان قفسح

 ها و چگونگی حرکت در حشرات.ساختار پا و انواع آن بر حسب نوع گونه و شرایط زیستی، ساختار شکم و زواید آن، ماهیچه

اعضای حسی  و مثل، سیستم عصبیهای گوارش، تنفس، گردش خون، دفع، تولیدمطالعه آناتومی حشرات شامل، دستگاه-6

 حشرات.

 مطالعه تولید مثل، تخم گذاری و مراحل رشد حشرات برحسب نوع گونه و شرایط زیستی. -7

 مطالعه فرومون و نقش آن در زیست حشرات .-8

 مطالعه دیاپوز و پوست اندازی در حشرات.  -9

 زیست شناسی حشرات  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Biology of Insects عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  2و1جانور شناسی  از:نیدروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری   :نیازهمدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  عملی-نظری تخصصی اختیاری 

  نامه / پایان رساله 32 تعداد ساعت:

 .....موارد دیگر: ......... کارگاه  سمینار  آزمایشگاه سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
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 یو کشاورز یدامپزشک ،یپزشک در تیحائز اهم یهاخانوادهها و راسته یمعرف-10

 

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

های آموزشیتدریس بر اساس منابع و کتب معتبر، استفاده از فیلم  

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 60     سالیمآزمون پایان ن

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 
 های آموزشی افزارهای پخش فیلمکالس مجهز به وایت برد، پروژکتور و رایانه دارای نرم

 :چ( فهرست منابع پیشنهادی

 صفحه. 721 ،اصفهانی صنعت دانشگاه انتشارات (. حشره شناسی.1398 ) ی ر.رخشان؛  ر، رحیم  یعباد -1

2- Gullan PJ & Cranston PS. (2014). The Insects: an outline of entomology. Wiley-Blackwell. 

624 pp. 

3- Chapman RF., Simpson SJ.,  Douglas AE. (2013). The insects: structure and function. Cambridge 

University press. 929 pp. 
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 کلی: هدف

ی حرکتی اندام ها  سینه و شکم،مثل : ساختار ظاهری شامل سر، قفس حشرات زیس  شناسیآشنایی با بخش عملی مباحث  

 ، عصبی، اندام تولید مثلی و........گررش خون ، تنفس،گوارش های رستگاک مثل پا و بال تا

 اهداف ویژه:

 خواهند کرر. گزارش تهیهرانشجویان به طور عملی مفاهیم تئوری را آزمایش و مشاهدک و  

  :هارفصلپ( مباحث یا س

  و کاربرد آن ها برحسب نوع گونهآوری حشرات آشنایی با وسایل و لوازم جمع -1

 زی، آبزی، نقب زی و..........(آوری حشرات )اعم از حشرات خشکهای مختلف در مورد نحوه جمعنمایش فیلم -2

 و مناطق کشاورزی نزدیک(.ها آوری حشرات )با سفر و یا مراجعه به پارکدو جلسه فعالیت محیطی جهت جمع-3

 چگونگی اتاله کردن حشرات و یا کشتن بوسیله مواد شیمیایی مختلف و ایجاد کلکسیونی از حشرات جمع آوری شده  -4

 و بال در حشرات مختلف تشریح انواع قطعات دهانی، پا، شاخک -5

 های آن.تشریح زنبور و مطالعه سیستم-6

 ها .های آن تشریح سوسک یا ملخ و مطالعه سیستم-7

 آوری شده .های مختلف حشرات جمعهای شناسایی و کلید کردن راستهدو جلسه آشنایی با کلید -8

 ها .نمایش فیلم از حشرات مختلف، شرایط زیستی، النه سازی و مراقبت والدینی آن -9

 ها. رسیدگی و محافظت کلکسیون حشرات موزه از آفت -10

 ی متناسب با محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و یادگیر

 تدریس با استفاده از فیلم های کمک آموزشی و استفاده از آزمایشگاه در صورت امکان

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 50                 سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 50     سالآزمون پایان نیم

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

   زیست شناسی حشراتآزمایشگاه  عنوان درس به فارسی:

 Insects biology lab عنوان درس به انگلیسی:

 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه   نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  زیست شناسی حشرات :نیازهمدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری  تخصصی اختیاری

  نامه / پایان رساله 32 عت:تعداد سا

شامل نمایش فیلم های مختلف موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:

 .............. رربارک حرک  بال ، ارتباط حسی ، مراحل رشد وغیرک
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 فیلم های آموزشی، موالژها و امکانات آزمایشگاهی در صورت امکان

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:

 صفحه. 376آوری. موسسه انتشارات امیر کبیر. حشرات: راهنمای شناسایی و جمع .(1382ح. )  حجت -1

2- Chapman RF., Simpson SJ.,  Douglas AE. (2013). The insects: structure and function. Cambridge 

University press. 929 pp. 

3- Triplehorn CA & Johnson NF. (2005). Borror and Delong’s Introduction to the study of Insects. 

Peter Marshall. 854 pp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22R.+F.+Chapman%22
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Stephen+J.+Simpson%22
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 هدف کلی: 

، تکامل و تکامل بوم شناسیشهای زندگی انگلی و زآشنایی با گروههای اصلی  انگلهای جانوری، آشنایی با ساهدف این درس 

 است. آسیب شناسی انگلها و دفاعی میزبان در برابر انگها سازوکارهای وژی انگلها و آشنایی با فیزیول همراه انگلها بصورت کلی،

 اهداف ویژه:

دانشجویان با گذراندن این واحد قادر به تشخیص  انگلها شده و با آشنایی با چرخه زندگی گروههای مختلف انگلی  قادر به کنترل 

 آنها خواهند بود. 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 ای بر زیست شناسی انگلها، تعاریف مورد استفاده در زیست شناسی انگلها مقدمه -1

 و تکامل ، استراتژی های تولیدمثلی انگلهاانگلها بوم شناسیمفاهیم پایه ای:  -2

 یب شناسیمفاهیم پایه ای: ایمنی شناسی و آس -3

 فواید انگلها -4

 ساختار، عمل و طبقه بندی آغازیان انگلی، -5

 آسیب زایی و اپیدمیولوژی ، چرخه زندگی،ریخت شناسی، زیست شناسیمنتخب آغازیان )شامل  گروههای -6

 ترماتودهای دیژن )ساختار، عمل و طبقه بندی و گروههای منتخب( -7

 ترماتودهای دیژن )ادامه گروهها منتخب( -8

 )زندگی و گروههای منتخب چرخه، ریخت شناسیمونوژنها )ساختار، عمل  -9

 )زندگی و گروههای منتخب چرخه،  ریخت شناسیدها )ساختار، عمل سستو -10

 زندگی و گروههای منتخب( و آکانتوسفاال و زالوها چرخه،  ریخت شناسی ،نماتودهای انگلی )ساختار، عمل -11

 سی انگل هازیست شنا عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Biology of Parasites عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  جانورشناسی بی مهرگان نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه / پایان رساله 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  میلی عملی )در صورت نیاز(:نوع آموزش تک
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 زندگی و گروههای منتخب( چرخه،  ریخت شناسی ،شاخه بندپایان )ساختار، عمل -12

 ی متناسب با محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و یادگیر

 تدریس با استفاده از اسالید و فیلم های کمک آموزشی و استفاده از آزمایشگاه در صورت امکان، آزمون های منظم

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40  سال های کالسی، آزمون میان ترم و پروژه در طول نیمفعالیت

 درصد 60                                                                         سالآزمون پایان نیم

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

 سفرهای علمی، آزمایشگاه  ،نرم افزارهای کمک آموزشیکتب تخصصی ، 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

1. Roberts LS &  Janouy  Jr. (1997). Foundation of parasitology (5th Ed.) Wm. C. Brown 

Publication. 

2. Rohde K. (1993). Ecology of marine parasites (2nd Ed.) CAB International.  Wallingford, UK. 

3. Poulin R. (1998). Evolutionary ecology of parasites, from individuals to communities, 

Chapman & Hall, London. 
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 هدف کلی: 

های پهن، بندپایان و سخت شامل تک یاخته ها، کرم های لوله ای، کرم آشنایی با گروههای اصلی انگلهای جانوریهدف این درس 

 از انگلها است. میکروسکپیپوستان و تهیه اسالید 

 اهداف ویژه:

با گذراندن این واحد دانشجویان قادر به تشخیص گروههای مختلف انگلی شامل تک یاخته ها، کرم های لوله ای، کرم های پهن، 

 ها خواهند بود. از انگل  میکروسکپیبندپایان و سخت پوستان و  همچنین تهیه اسالید 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 آشنایی با روش نمونه برداری، جداسازی و آماده سازی اسالید نمونه های انگلی -1

 گروههای منتخب آغازیاناسالیدهای  میکروسکپیمطالعه  -2

 ترماتودهای دیژن منتخب اسالیدهای گروههای میکروسکپیمطالعه  -3

 مونوژنها  منتخب گروههایاسالیدهای  میکروسکپیمطالعه  -4

 سستودها منتخب اسالیدهای گروههای میکروسکپیمطالعه  -5

 نماتودها منتخب اسالیدهای گروههای میکروسکپیمطالعه  -6

 آکانتوسفاال منتخب اسالیدهای گروههای میکروسکپیمطالعه  -7

 آکانتوسفاال منتخب اسالیدهای گروههای میکروسکپیمطالعه  -8

 زالوها منتخب اسالیدهای گروههای سکپیمیکرومطالعه  -9

   بندپایان  منتخب اسالیدهای گروههای میکروسکپیمطالعه  -10

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

 آزمایشگاه زیست شناسی انگل ها عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Biology of Parasites Laboratory عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  زیست شناسی انگل ها نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری   نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -ظرین تخصصی اختیاری 

  نامه / پایان رساله 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
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به همراه با نمایش نمونه های شاخص گروه های مختلف  انگلی،   ماکروسکپیو  میکروسکپیتدریس بصورت سخنرانی و مطالعه 

 ید، آزمون های منظماسال

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 50  سال های کالسی، آزمون میان ترم و پروژه در طول نیمفعالیت

 درصد 50                                                                            سالآزمون پایان نیم

 رد نیاز برای ارائه: ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مو

 ، آزمایشگاهنرم افزارهای کمک آموزشیکتب تخصصی ، 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

1. Roberts LS   &  Janouy  Jr. (1997). Foundation of parasitology; 5th edition. Wm. C. Brown 

Publication. 

2. Rohde K. (1993). Ecology of marine parasites; 2th edition . CAB International.  Wallingford, 

UK. 

3. Poulin R. (1998). Evolutionary ecology of parasites, from individuals to communities, 

Chapman & Hall, London. 
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 هدف کلی: 

 .است بافتی و سلولی سطح در بدن اندامهای ساختار و اصلی های بافت با دانشجویان آشنایی درس این هدف

  اهداف ویژه:

 و( زائی بافت) ایجاد در سلولها نقش و بدن های اندام بافتی و سلولی ساختار شناخت به قادر دانشجویان درس این گذراندن با

 .بود خواهند ها بیماری ایجاد و( فیزیولوژی) لکردعم

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 شناسی بافت در استفاده مورد های تکنیک و روشها -1

 پوششی بافت  -2

 )استخوانی و غضروفی چربی، های بافت شامل) پیوندی بافت  -3

 عصبی سیستم و عصبی بافت  -4

 عضالنی بافت  -5

 خون و بافت خونساز جریان سیستم  -6

 لنفوئید یها اندام -7

 بزاقی( و پانکراس ، کبد) ضمیمه غدد و گوارش دستگاه  -8

 تنفسی و پوست سیستم  -9

 اندوکرین ادراری و غدد سیستم  -10

 تناسلی سیستم -11

 گوش و چشم -12

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

 تدریس بصورت سخنرانی همراه با نمایش اسالید، آزمون های منظم 

 ارزشیابی )پیشنهادی(: ث( راهبردهای 

 درصد40  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 جانوری شناسی بافت عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Animal Histology عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  سلولی شناسی زیست نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه / پایان رساله 48 تعداد ساعت:

 دیگر: .............. موارد کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
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 درصد60     سالآزمون پایان نیم

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

 نرم افزارهای کمک آموزشیکتب تخصصی و 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

  (. بافت شناسی. گلبان نشر.1399سلیمانی راد ج.) -1
2. Gartner LP. (2016). Textbook of Histology; 4th edition, Elsevier 

3. Mescher A. (2018). Junqueira's Basic Histology: Text and Atlas; 15th edition, McGraw-Hill 

Education/Medical. 
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 هدف کلی: 

 .است بافتی و سلولی سطح در بدن اندامهای ساختار و اصلی های بافت با دانشجویان عملی آشنایی درس این هدف

  اهداف ویژه:

 .بود خواهند بدن های بافت انواع تشخیص به قادر دانشجویان درس این گذراندن با

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 روشها و تکنیک های بافت شناسی -1

 بافت پوششی  -2

 بافت پیوندی )شامل بافت های چربی، غضروفی و استخوانی( -3

 بافت عصبی و سیستم عصبی  -4

 بافت عضالنی و سیستم جریان خون -5

 اندام های لنفوئید -6

 زاقی(دستگاه گوارش و غدد ضمیمه )کبد ، پانکراس و ب -7

 سیستم تنفسی -8

 پوست -9

 سیستم ادراری -10

 غدد اندوکرین -11

 سیستم تناسلی -12

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

 برش های بافتی به همراه با نمایش اسالید، آزمون های منظم میکروسکپیتدریس بصورت سخنرانی و مطالعه  

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد50  سال السی در طول نیمهای کفعالیت

 درصد50     سالآزمون پایان نیم

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

 ، موالژهانرم افزارهای کمک آموزشیکتب تخصصی اطلس های بافت شناسی و 

 جانوری شناسی بافتآزمایشگاه  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Animal Histology Laboratory وان درس به انگلیسی:عن

  نظری پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  جانوری شناسی بافت نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه / پایان رساله 32 تعداد ساعت:

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

1. Cui D & Naftel JP. (2010). Atlas of Histology with Functional and Clinical Correlations. 

Pap/Psc edition, LWW. 
2. Eroschenko VP. (2017). Atlas of Histology with Functional Correlations; 13th edition, LWW. 

3. Mescher M.(2018). Junqueira's Basic Histology: Text and Atlas;15th edition, McGraw-Hill 

Education/Medical. 
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 هدف کلی: 

 مدل چند در زایی جنین شناختی ریخت مراحل بر تکیه با جنین گیری شکل و ایجاد مراحل با  دانشجویان آشنایی  درس این هدف

 .است دار مهره و مهره بی جانوران از

 اهداف ویژه: 

 .بود خواهند جانوران زایی جنین مراحل در کلیدی و مشترک مراحل شناخت به قادر دانشجویان درس این گذراندن با

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 مقدمه: تعاریف، تاریخچه، خصوصیات تکوین متازوآها -1

 تسهیم و گاستروالسیون، لقاح ، جنینی در جانوران: گامتوژنزمروری بر مراحل اولیه  -2

 (C. elegans)بررسی مراحل جنین زایی در نماتودا  -3

 (sea urchin)بررسی مراحل جنین زایی در خارپوستان  -4

 (amphioxus)بررسی مراحل جنین زایی در سفالوکورداتا  -5

 ( بررسی مراحل اولیه تا پایان نوروالسیون1: )  (Xeuopus)بررسی مراحل جنین زایی در دوزیستان -6

 ( اندامزایی2: ) (Xeuopus)بررسی مراحل جنین زایی در دوزیستان  -7

 ( بررسی مراحل اولیه تا پایان نوروالسیون1: ) (chick)بررسی مراحل جنین زایی در پرندگان  -8

 های خارج جنینی و اندام زایی( تشکیل پرده 2: ) (chick)بررسی مراحل جنین زایی در پرندگان  -9

 ( تا پایان هفتۀ سوم1بررسی مراحل جنین زایی درپستانداران )انسان( : ) -10

 ( اندام زایی2بررسی مراحل جنین زایی درپستانداران )انسان( : ) -11

 

 جانوری شناسی جنین عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Animal Embryology عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  بافت شناسی جانوری نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه / پایان رساله 32 اد ساعت:تعد

 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:

 ید، آزمون های منظمتدریس بصورت سخنرانی همراه با نمایش اسال 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد40  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد60     سالآزمون پایان نیم

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

 نرم افزارهای کمک آموزشی و کتب تخصصی

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

   گیالن رانشگاک انتشارات ناپ (.1398  شناسی،  جنین خی.مشای فرهار   -1

2. Michael J.F. Barresi and Scott F. Gilbert (2019). Developmental Biology, 12th edition, Sinauer 

Associates is an imprint of Oxford University Press. 

 

3. Scott F. Gilbert , Anne M. Raunio, et al. (1997). Embryology: Constructing the Organism. Sinauer 

Associates Inc. 
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 هدف کلی: 

با مراحل ایجاد و شکل گیری جنین با تکیه بر مراحل ریخت شناسی جنین زایی در چند  نشجویاندا عملی آشنایی درس این هدف

 .مدل از جانوران بی مهره و مهره دار است.

 اهداف ویژه: 

 .شناخت مراحل مشترک و کلیدی در مراحل جنین زایی جانوران خواهد بود به قادر دانشجویان درس این گذراندن با

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 تخمک زایی )اووژنز( در دوزیستان و پستانداران. -1

 .پستانداران و دوزیستاناسپرماتوژنز در  -2

 لقاح و مراحل اولیه جنینی در ستاره دریایی.-3

 مراحل جنین زایی در دوزیستان از لقاح تا گاستروالسیون-4

 میلیمتری 4مراحل جنین زایی در دوزیستان از نوروالسیون تا الرو -5

 دوزیستان میلیمتری 7 بررسی مرحله  الرو-6

 میلیمتری دوزیستان 10بررسی مرحله  الرو  -7

 ساعته 24ساعته تا  18بررسی جنین زایی در پرندگان: از جنین  -8

 ساعته 48ساعته تا  32بررسی جنین زایی در پرندگان: از جنین  -9

 ساعته 72ررسی جنین زایی در پرندگان: جنین -10

 

 ای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:ت( راهبرده

به همراه با  جنینی های برش میکروسکپیو  (whole mount)تدریس بصورت سخنرانی و مطالعه نمونه های جنین بصورت کامل  

 نمایش اسالید، آزمون های منظم

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 جانوری شناسی آزمایشگاه جنین عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Animal Embryology Laboratory عنوان درس به انگلیسی:

  نظری پایه   :نیازدروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  جانوری شناسی جنین نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه / پایان رساله 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
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 درصد 50  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 50     سالآزمون پایان نیم

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

 ، موالژهانرم افزارهای کمک آموزشی اطلس های جنین شناسی و کتب تخصصی

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 دانشگاهی. جهاد تشاراتانتجربی.  شناسی جنین و شناسی جنین اطلس(. 1372) کوچصفهانی همامحسنی پریور، کاظم -1

1. Michael J.F. Barresi and Scott F. Gilbert (2019). Developmental Biology, 12th edition, Sinauer 

Associates is an imprint of Oxford University Press. 
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   :هدف کلی

هدف این درس آشنایی با اصول سلول های بنیادی و اساس سازوکار های سلولی و مولکولی خود نوزایی و نحوه تمایز سلول های 

 ر پزشکی و صنعت است. و همچنین آشنایی با کاربرد های آن دبنیادی 

 هدف ویژه:

سازوکارهای سلولی و نسبت به   سلول های بنیادیپس از گذراندن این درس دانشجویان قادر خواهند بود ضمن آشنایی با مبانی  

 آگاهی پیدا کند. مولکولی کنترل این سلول ها و اهمیت کاربردی آنها

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 یادی، کاربردها در پزشکی، تحقیقات و صنعت های بنمقدمه، تاریخچه سلول -1

 ها، مکانیسم مولکولی، شناخت نشانگرها و عوامل آن القا پرتوانی در سلولهای بنیادی جنینی، سلول -2

 سلولهای بنیادی (niche)ریز محیط و  ترمیم در جانوران ،های بنیادی بالغانواع سلول  -3

 (transdifferentiation)و دگر تمایزی (reprogramming)باز برنامه ریزی تمایز سلول های بنیادی،  -4

 های جداسازی و کشت سلول های بنیادی روش -5

 ها و نشانگرهای اختصاصی سلول های بنیادی سرطانی؛ شاخص -6

 GVHDو   HLA typingسلولهای بنیادی خونساز و پیوند، ، مروری بر سلول درمانی -7

 CART cellو  DC  ،NK cellایمونوتراپی   -8

 ندسی بافت و کاربرد سلول های بنیادی در آن اصول مه -9

 اخالق و سیاستگذاریها -10

 

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

 تدریس بصورت سخنرانی همراه با نمایش اسالید، آزمون های منظم       

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:       

 بنیادی سلولهای زیست شناسیمبانی  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Principles of stem cell biology درس به انگلیسی: عنوان

 نظری  ایه پ سلولیزیست شناسی  نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه / پایان رساله 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  لی عملی )در صورت نیاز(:نوع آموزش تکمی
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 درصد 40                        سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 60     سالآزمون پایان نیم

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

 نرم افزارهای کمک آموزشیکتب تخصصی و 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:

1. Hogan B., Melton D., Pedersen R. (2014) “Essentials of  Stem  Cell  Biology”, Academic 

Press. 

2. Michael J.F. Barresi and Scott F. Gilbert (2019). Developmental Biology, 12th edition, Sinauer 

Associates is an imprint of Oxford University Press. 

3. Turksen E. K. “Adult Stem Cells”, Springer (India) Pvt. Ltd., 2009. 

4. Turksen E. K. “Embryonic Stem Cells, Methods and Protocols”, Humana Press, 2006. 
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 : هدف کلی

 جنبه های متفاوت رفتارشناسی جانوران وکاربرد آنهاآشنایی دانشجویان با 

 اهداف ویژه: 

با ساختار رفتارهای جانورن،انواع رفتارهای جانوری، شرایط تغییررفتار،تکامل رفتاروکاربردهای  دانشجوپس از گذراندن این درس 

ه با حفاظت از گونه ها،حفظ محیط زیست، افزایش بهره وری از جانوران، تکثیر،پرورش و نگهداری جانوران رفتارشناسی در رابط

 آشنا خواهد شد.

ها:پ( مباحث یا سرفصل  

 مفاهیم پایه در رفتار شناسی و اهمیت مطالعه رفتار

د و چه اتوگرام یا رفتار نگار چیست واز چه قسمتهایی درست شده چگونه رسم میشو -1

 اهمیتی دارد. رفکلسها و رفتارهای پیچیده

روشها ی مطالعه و مشاهده رفتار، ویژگیهای محرکها ی رفتاری. رفتارها ونیروهای غریزی در جانوران، رشد و تکامل رفتار،  -2

 غربال کردن محرکها،محرکهای نشاندار

رفتار-نورون-سلول–ژن  -3  

تکامل سیستم عصبی و رفتار-4  

مونی ورفتار  تکامل سیستم هور -5  

رفتارهای تغذیه ای ودوری از شکارچیان -6  

رفتارهای مهاجرتی و قطب نمای حیوانات مهاجر، مسکن گزینی و قلمرو طلبی -7  

تکامل رفتارهای جنسی، تکامل رفتارهای جفتگیری و مراقبتهای والدینی -8  

رفتارهای تهاجمی، جنگ وصلح، سالح و حیله گری -9  

اتیادگیری در حیوان -10  

 جانوری رفتارشناسی عنوان درس به فارسی:

 عنوان درس به انگلیسی:
Animal behavior 

 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  و مبانی بوم شناسی2فیزیولوژی جانوری  نیاز:دروس پیش

 عملی              خصصی اجباریت  نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

موارد دیگر: حداقل یک جلسه حضور  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:

 م افزارهای مجازی معتبر تشریحدر سالم تشریح یا استفاده از نر
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اختراعات حیوانات در طبیعت -11  

رفتارهای اجتماعی و گروهی و اختالف طبقاتی در حیوانات -12  

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

های آموزشیتدریس بر اساس منابع و کتب معتبر، استفاده از فیلم  

 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: 
 های آموزشی افزارهای پخش فیلمکالس مجهز به وایت برد، پروژکتور و رایانه دارای نرم

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:

(. مقدمه ای بر رفتار شناسی. انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه فردوسی 1383)وهاب زاده ع)ترجمه(، منینگ اوبری)تالیف(. .1

 مشهد.

2.Alcock J. )2013(. Animal Behavior: An Evolutionary Approach. Tenth Edition. ISBN-13: 978-

0878939664 

3. Sherman PW & Alcock J. (2013). Exploring Animal Behavior: Readings from American 

Scientist. Sixth Edition. ISBN-13: 978-1605351957  
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 : یکل هدف

قبل و پس  یسلول زیتما یجیو مراحل تدر یبا  مبان یجانور یشناس ستیرشته ز یدوره کارشناس انیدانشجو یدرس آشنائ نیا هدف

 از تولد است.

 : ژهیو اهداف

ها داشته  یماریآن در ب یو کاربردها یسلول زیتما یاز سازوکارها یتوانند درک مناسب یدرس م نیپس از گذراندن ا انیدانشجو

 باشند.

 ها: سرفصل ای( مباحث پ

 (Genomic  equivalance، یکی از مراحل اصلی تکوین، ژنوم یکسان سلولهای جنینی ) مقدمه:  تمایز  -1

 آن یتعیین سرنوشت سلولی و سازوکار ها  -2

 در حشرات یجنس یسلولها زیفاکتورهای سیتوپالسمی و تمایز: تکوین تخم اسیدین و تما  -3

 ستانیدوز نیدر جن یپمن، القاء مزودرم و القاء عدسو نقش سازمان دهنده اس لی: تشکزیدر تما ینقش برهم کنش سلول -4

 بافت یو مهندس ینقش داربستها در کشت سه بعد ز،یدر تما یخارج سلول کسینقش ماتر -5

 زیدر تما یداخل سلول یرسان امیپ یها رینقش مس -6

 یسلول زیاساس تما ،یژن یافتراق انیب -7

 یسلول زیو تما یکیژنت یاپ میتنظ -8

 یزیتما یسازوکار ها یمهره و مهره دار ، حفاظت تکامل یدر جانوران ب یسلول زیمات یمدلها -9

 میو ترم یادیبن یپس از تولد: سلولها یسلول زیتما -10

 (Transdifferentiation) یزی( و دگر تماCellular reprogramming)  یسلول یزیباز برنامه ر -11

 جانوری های سلول تمایز عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Animal Cells Differentiation عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  تکوینی شناسی زیست مبانی 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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 (Cell senescence)   یسلول یریپ -12

 متناسب با محتوا و هدف: یریادگیو  سیتدر یردها( راهبت

 منظم یآزمون ها د،یاسال شیهمراه با نما یبصورت سخنران سیتدر 

 (: یشنهادی)پ یابیارزش ی( راهبردهاث

 درصد40   سالمیدر طول ن یکالس یهاتیفعال

 درصد60     سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یبرا ازیو امکانات مورد ن زاتی( ملزومات، تجهج

 یکمک آموزش یو نرم افزارها یتخصص کتب

 : یشنهادی( فهرست منابع پچ

1 .Barresi JF & Gilbert SF. (2019). Developmental Biology; 12th edition, Sinauer Associates is an 

imprint of Oxford University Press. 

2 .Wolpert L., Tickle C, et al. (2015). Principles of Development; 5th edition. Oxford University 

Press. 
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 هدف کلی: 

ی جانوری با روش های عملی، میدانی و آزمایشگاهی در رابطه با فعالیت های هدف این درس آشنایی دانشجویان زیست شناس

 پژوهشی در زمینه جانوران می باشد.

 اهداف ویژه:

با فراگیری مباحث پیش بینی شده دانشجویان توانمندی الزم جهت طراحی آزمایش، روش های جمع آوری، آماده سازی و 

 نمود.نگهداری نمونه های جانوری را کسب خواهند 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 های عکاسی آشنایی با انواع دوربین -1

 میکروسکپیو عکس های علمی و آماده سازی نمونه ها و تصویربرداری الکترو میکروسکپعکس برداری در محیط، با  -2

 جانورانطراحی با لوله ترسیم و آشنایی با نرم افزارهای طراحی و بهبود کیفیت تصاویر و ترسیم ها از  -3

 روشهای جمع آوری جانوران در طبیعت  -4

 تثبیت انواع جانوران جهت نگهداری در موزه -5

 تاکسیدرمی پرنده جهت مطالعه علمی و نمایش  -6

 روشهای عمومی مطالعات میدانی )عملیات صحرایی( -7

 کاربرد رزین های تزریقی و قالب گیری در جانورشناسی  -8

 اسکلت سازی -9

 تهیه و نگهداری از آکواریوم و ویواریوم روشهای -10

 تکثیر قطعات ژنیو  DNAآشنایی با روش های استخراج  -11

 روش ها و ابزارها در زیست شناسی جانوری عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Materials and Methods in Animal Biology عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  اجباری  تخصصی - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه / پایان رساله 64 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
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 آشنایی با نرم افزارهای آنالیز تبارزائی و آنالیز داده های محیطی و جغرافیایی -12

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

اه با نمایش اسالید، سفر علمی، برگزاری کارگاه های آموزشی و آزمایشگاه، فیلم های کمک تدریس با استفاده از سخنرانی به همر

 آموزشی و آزمون های منظم 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40  های کالسی، آزمون عملی و پروژه در طول نیمسال فعالیت

 درصد 60                                                                                سالآزمون پایان نیم

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

 سفرهای علمی، کارگاه و آزمایشگاه  ،نرم افزارهای کمک آموزشیکتب تخصصی ، 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 شارات امیرکبیر. روشهای جمع آوری و نگهداری حشرات. انت(1382 .)حسینی ح -1

 . چاپ چهارم، انتشارات عابد، تهرانArcGIS10. راهنمای کاربردی (1392 )سنجری س. -2
3. Knudsen JW.( 1972). Collecting and preserving plants and animals. Harper and Row. 

4. Kodak S. (1987). How to take a good pictures. Collins. 

5. Lemey P., Salemi M & Vandamme AM. (2009). The Phylogenetic Handbook: A Practical 

Approach to Phylogenetic Analysis and Hypothesis Testing. Cambridge University Press. 
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 هدف کلی:  

های مختلف زیستی بزرگترین رده مهره داران از علوم پایه به کاربردی شامل ریخت آشنایی دانشجویان با جنبههدف این درس 

باشد. جنبه های تکاملی و تنوع زیستی مورد توجه ویژه بندی و تبارزایی، فیزیولوژی، اکولوژی و حفاظت از ماهیان میشناسی، رده

 باشد.می

 اهداف ویژه:

 با گذراندن این درس دانشجو قادر خواهد بود:

o شناسی برای فهم بهتر پدیده حیات و تکامل از سطح مولکول به جاندار را اهمیت استفاده از ماهیان در مطالعات زیست

 درک کند

o شناسی را استفاده کند. های اختصاصی مرتبط با زیستواژه 

o نبه های ریختی، فیزیولوژی و زیستگاه  را درک کند.تنوع زیستی در ماهیان از ج 

o  جنبه های حفاظت زیستی گونه های ماهیان در حال انقراض را درک کرده و برای تکثیر و پرورش ماهیان و حفاظت از

 های در حال انقراض مهارت الزم را کسب کند. گونه

  ها:پ( مباحث یا سرفصل

یری، اهمیت ماهیان بعنوان منبع غذایی، جایگاه استفاده از ماهیان در مطالعات زیست مقدمه: تاریخچه ماهی شناسی و ماهیگ -1

 شناسی 

 تاریخ حیات: موجود زنده، طنابداران، مهره داران و ماهیان -2

 ریخت شناسی ماهیان: باله ها، سر، تنه و دم در ماهیان -3

 -ادراری  سیستمگوارش و  دستگاهکیسه شنا، قلب، ، (رشش در ماهیان شش دا) کالبد شناسی ماهیان: اسکلت، مغز، آبشش -4

 تناسلی

کلید شناسایی راسته های ماهیان دهان گرد، ماهیان غضروفی، ماهیان خاویاری، مارماهی شکالن، ماهیان: و تبارزایی رده بندی  -5

 آزادماهی شکالن، و کپورماهی شکالن

 هاهای غدد درون ریز و هورمونریز در ماهیان: مغز، اندامسیستم عصبی و غدد درون -6

 زیست شناسی ماهیان عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Biology of Fishes عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  مهره داران جانورشنناسی نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  عملی-نظری تخصصی اختیاری

  نامه / پایان رساله 32 تعداد ساعت:

 .............موارد دیگر: . کارگاه سمینار آزمایشگاه سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
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شناسی تخمک و اسپرم، سازوکارهای هورمونی تنظیم کننده تولیدمثل و چرخه زندگی درماهیان: انواع تولیدمثل، زیست -7

 تولیدمثل در جنس نر و ماده، لقاح، انواع چرخه زیستی

 اجرت سازوکارهای هورمونی تنظیم کننده مهمهاجرت در ماهیان: انواع مهاجرت و  -8

سازوکارهای گوارش در ماهیان، های اختصاصی دستگاهتغذیه و فیزیولوژی دستگاه گوارش: انواع تغذیه در ماهیان، ویژگی -9

 هورمونی تنظیم کننده دریافت  غذا و متابولیسم

نظر تنظیم اسمزی، تنظیم  های مایعات خارج سلولی در ماهیان، انواع ماهیان ازها و فشار اسمزی در ماهیان: ویژگیتنظیم یون -10

 سازوکارهای هورمونی تنظیم کننده فشاراسمزی بدن در ماهیانها و فشار اسمزی در ماهیان آب شیرین و آب شور، یون

 سیستم های حسی و ارتباط در ماهی و دستگاههای حسی ویژه -11

 دینامیک جمعیت و ارزیابی ذخایر ماهیان -12

 ناسب با محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و یادگیری مت

 استفاده از اسالید، ماهیان تاکسیدرمی )موزه ای(، کالبدشناسی ماهیان در آزمایشگاه، فیلم و بازدید از مزارع پرورش ماهی

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 60     سالآزمون پایان نیم

 جهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: ج( ملزومات، ت

 وسایل تشریح برای کالبدشناسی ماهیان در آزمایشگاه

  چ( فهرست منابع پیشنهادی:

1. Bone Q & Moyle PB. (2008). Biology of fishes; The 3th edition. Taylor & Francis, New York. 

2. Nelson JS.( 1984). Fishes of the world. John Wiley and Sons, New York. 

3. Moyle PB & Cech J J. (1999). Fishes : An introduction to Ichthyology; The 4th edition, 

Prentice Hall 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 125/   ی جانوریشناسکارشناسی زیست

 ربانمه ردسی 1000طرح بازنگری  

 

 هدف کلی: 

 جانوری. سلول و بافت کشت مبانی و نظری مباحث با آشنایی

  اهداف ویژه:

 داشته کشت سلول و بافت جانوری از مبانی نظری و روشهای مختلف مناسبی درک توانند می درس این گذراندن از پس دانشجویان

 .باشند

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 تاریخچه: مهمقد -1

 کشت سلول و بافت جانوری محدودیتهای و مزایا -2

 جانوری بافت و سلول کشت انواع -3

، سیگنال سلولی، متابولیسم انرژی، چسبندگی سلولی، تکثیر سلولی، تمایز سلولیشده:  شناسی سلولهای کشتزیست  -4

 منشا سلولهای کشت شده.

 طراحی آزمایشگاه کشت و تجهیزات -5

 نگهداری کشت های سلولیروشهای استریل کردن و  -6

 محیط های کشت و انواع آن، ترکیبات محیط کشت -7

 روش های تهیه رده های سلولی و انواع آن -8

 مقدمه ای بر مهندسی بافت -9

 ایمنی در آزمایشگاه کشت سلول و بافت و اخالق زیستی -10

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

 نمایش اسالید و بازدید از آزمایشگاه کشت، آزمون های منظم تدریس بصورت سخنرانی همراه با 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40  های کالسی در طول نیمسال فعالیت

 درصد 60     سالآزمون پایان نیم

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

 ازدید از آزمایشگاه کشتبنرم افزارهای کمک آموزشی و کتب تخصصی و 

 مبانی کشت سلول و بافت جانوری عنوان درس به فارسی:

 درس و واحد نوع Principle of animal cell and tissue culture عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  بافت شناسی جانوری نیاز:دروس پیش

 عملی   تخصصی اجباری   - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه / پایان رساله 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. ارگاه ک سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
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 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 مهندسی ملی بافت. چاپ اول. انتشارات پژوهشگاه مهندسی و جانوری های سلول کشت (. اصول1395فخر طه م و جاوری آ. ) -1

 فناوری زیست و ژنتیک
2. Freshney I.(2016). Culture of Animal Cells: A Manual of Basic Technique and Specialized 

Applications; 7th edition. Wiley-Blackwell.  

3. Al-Rubeai M.(2014). Animal Cell Culture. Springer. 
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 هدف کلی:

مختلف در گروه  یعملکرد دستگاه ها سهیدرجه حرارت، و مقا می(، تنظی)همئوستاز یستائیهم ا ندیبا فرآ ییدرس آشنا نیهدف ا 

 است. یشاخص جانور یها

آن در  یهاو کاربرد یسلول زیتما یاز سازوکارها یتوانند درک مناسب یدرس م نیپس از گذراندن ا انیدانشجو اهداف ویژه:

 ها داشته باشند. یماریب

 

 ها:پ( مباحث یا سرفصل

 یز یو خشک ی( در جانوران آبزی)هموستاز یستائیهم ا -1 

 یز یو خشک یدرجه حرارت در جانوران آبز میتنظ -2

 مهرگان و مهره داران یو حواس در ب یدستگاه عصب یولوژیزیف سهیمقا -3

 یخون یمهرگان و مهره داران،انواع پمپ ها )قلب( و رگها یب دستگاه گردش خون در یولوژیزیف سهیمقا-4

 یو هواز یدستگاه تنفس در موجودات آبز یولوژیزیف سهیمقا -5

 مهرگان و مهره داران یدستگاه تنفس در ب ی،طرح عموم یتنفس یگازها-6

 در جانوران یتنفس یو انتقال گازها یتنفس یآن،انواع رنگدانه ها بیخون و ترک سهیمقا-7

 هیتغذ یمهرگان و مهره داران، روش ها یدستگاه گوارش در ب یولوژیزیف سهیمقا-8

 مهرگان و مهره داران یدر ب یفشار اسمز میو تنظ یدفع یها تمیس یولوژیزیف سهیمقا -9

 مهرگان و مهره داران یو انواع غدد درون زا در ب یترشح یسازوکار ها سهیمقا -10

 ای جانوری مقایسهفیزیولوژی  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Camparative animal physiology عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  فیزیولوژی سلول نیاز:پیش دروس

 عملی  تخصصی اجباری  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه / پایان رساله 32 تعداد ساعت:

 ............موارد دیگر: .. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
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 مهرگان و مهره داران یر بد یمنیا یها ستمیس سهیمقا -11

 مهرگان و مهره داران یدر ب یمثل دیتول یها ستمیس یولوژیزیف سهیمقا -12

 مهرگان و مهره داران یدر ب یجنس یغدد و هورمون ها -13

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

 تدریس بصورت سخنرانی همراه با نمایش اسالید، آزمون های منظم 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد40  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد60     سالآزمون پایان نیم

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

 نرم افزارهای کمک آموزشیکتب تخصصی و 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:

  

، 1390وهمکاران، جلد اول ،  وفی، ترجمه آمنه رضا یجانور یولوژیزیف یت ،مبان.شول امیشی،پاتر زی. موستوفردیکر-1

 یانتشارات فاطم

2. Barrett KE, Barman SM, Boitano S. 2012. Ganong’s Review of Medical Physiology. 24nd ed. 

McGraw-Hill Companies, Inc. 

3. Schmidt-Nielsen K, 1997. Animal Physiology: Adaptation and Environment. Cambridge University 

Press 
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 هدف کلی: 

 و جنینی تکوینی مراحل در محیطی عوامل نقش با جانوری شناسی زیست رشته کارشناسی دوره دانشجویان آشنائی درس این هدف

 .است تولد از پس

  اهداف ویژه:

 .نمایند ارزیابی جنین تکوین در را محیطی عوامل نقش توانند می درس این گذراندن از پس دانشجویان

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 سازوکار تعیین جنسیت در ماهیها و الک پشتعوامل محیطی به عنوان عوامل ایجاد کننده فنوتیپ:  -1

 : تغییر حالت کروماتین بوسیله متابولیسم و ورزش1اثر عوامل محیطی در تغییرات مولکولی در تکوین  -2

ــان ژنهــای رمــز ســاز هورمــون هــا و 2اثــر عوامــل محیطــی در تغییــرات مولکــولی در تکــوین  -3 ــر عوامــل محیطــی در بی : اث

 کنترل کننده رفتار

ــر در تکــوین سیســتم عصــبی و 1 وینیهمزیســتی تکــ -4 ــر بــاکتری هــای روده در تغیی : اهمیــت همزیســت هــا در تکــوین،  اث

 ایمنی

 : همزیست ها و القای فاکتور های نسخه برداری2 همزیستی تکوینی -5

 FAS: سازوکار عملکرد عوامل ناهنجاریز، نورونها و مسیر های عصبی در 1عوامل محیطی و ناهنجاریزایی  -6

 : زیست شناسی سامانه ها و ناهنجاریزایی2و ناهنجاریزایی عوامل محیطی  -7

 : الف( فیتو استروژن ها و اختالالت هورمونی(Endocrine disrupter)  مختل کننده های اندوکرینی -8

:  ب( عوامـــل مختـــل کننـــده انـــدوکرینی و نقـــش آنهـــا در ســـرطان، نابـــاروری و 2مختـــل کننـــده هـــای انـــدوکرینی   -9

 سیستم عصبی

 بیماریها علل تکوینی -10

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

 تدریس بصورت سخنرانی همراه با نمایش اسالید، آزمون های منظم 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 تکوین و شناسی بوم عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Ecology and Development عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  یتکوین شناسی زیست مبانی نیاز:دروس پیش

 عملی    یتخصصی اجبار - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه / پایان رساله 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
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 درصد 40  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 60     سالآزمون پایان نیم

 نات مورد نیاز برای ارائه: ج( ملزومات، تجهیزات و امکا

 نرم افزارهای کمک آموزشیکتب تخصصی و 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

1. Barresi JF & Gilbert SF.(2019). Developmental Biology; 12th edition, Sinauer Associates is an 

imprint of Oxford University Press. 

2. Gilbert SF & Epel D. (2015). Ecological developmental biology. Sinauer Associates Press. 
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 هدف کلی: 

 انسان. بدن های سیستم ماکروسکپی آناتومی با آشنایی

  داف ویژه:اه

 سیستم عصبی و تنه، سروگردن اندامها، دهنده تشکیل اجزای و موقعیت ،ماکروسکپی ساختار با دانشجو درس این گذراندن از پس

  شد. خواهد آشنا مرکزی و محیطی

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 آناتومی. در رایج اصطالحات و آناتومیک موقعیت ، آناتومی علم تعریف -1

 سینه(. جناغ و ها دنده ها، مهره جمجمه،ستون) بدن محوری ، اسکلت(تحتانی اندام و فوقانی اندام) بدن هضمیم اسکلت -2

 تنه و گردن و سر تحتانی، عضالت اندام عضالت و فوقانی اندام بدن: عضالت عضالت -3

 مدیاستن. و پلورا ها، ها،ریه نای،نایژه بینی،حلق،حنجره، تنفس: حفره دستگاه -4

 پیشابراه و ها،حالب،مثانه ادراری: کلیه هدستگا -5

 بزرگ. و کوچک های روده و ،معده مری دهان، گوارش: حفره دستگاه -6

 قلب و عروق خون: ساختمان گردش دستگاه -7

 عصب. مسیرهای و خودکار و ای جمجمه ،اعصاب مننژ، نخاع پرده و مغزی های مخچه،پل،بطن عصبی: مخ، دستگاه -8

 جنسی ضمیمه غدد و تناسلی مجاری و مرد: بیضه تناسلی دستگاه -9

 واژن و رحم رحمی، های لوله تخمدان، زن: تناسلی دستگاه  -10

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

 تدریس بصورت سخنرانی همراه با نمایش اسالید، موالژها و نرم افزار های کامپیوتری، آزمون های منظم 

 ای ارزشیابی )پیشنهادی(: ث( راهبرده

 درصد 40  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 60     سالآزمون پایان نیم

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

 نرم افزارهای کمک آموزشی، موالژهاکتب تخصصی و 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 عمومی آناتومی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد General Anatomy عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز:دروس پیش

 ی عمل تخصصی اجباری  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه / پایان رساله 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
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 رفیع عمومی. چاپ اول، انتشارات اندیشه آناتومی (.1399م و رهروان س. ) ها  آرا ز، کاظمی نظم شیرازی ر، -1
2. Standring S. (2020). Gray's Anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice; 42th edition, 

Elsevier. 

3. Martini F, Tallitsch R, et al. (2017). Human Anatomy; 9th edition, Pearson.  
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 هدف کلی: 

های فرایندهای غییر دهندهکننده و تهدف این درس آشنایی با مفاهیم علم بوم شناسی، آشنایی با اهمیت حشرات به عنوان تنظیم

 موجود در بوم سازگان )اکوسیستم( و مباحث بنیادی مرتبط با اکولوژی حشرات است.

 اهداف ویژه:

دانشجو در پایان این دوره می تواند با توجه به دانش اخذ شده در این واحد ، روش های مورد نیاز و مناسب برای انجام پژوهش در 

های بوم شناختی به منظور مدیریت های کاربردی )تاکتیکشناسی را یافته و آن ها را در جنبهحشرهعلوم بوم شناسی )اکولوژی( و 

 آفات کشاورزی و بهداشتی ( به کار بگیرد.

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 نقش و اهمیت آشنایی با بوم شناسی حشرات -1

 رفتار، سیستمهای جفتگیری و انتخاب جنسی -2

 ل و پیامدهای اکولوژیکی زندگی اجتماعیحشرات اجتماعی: تکام -3

 گیاهخوار-های مرتبط با تاثیر متقابل گیاهبرهمکنش گیاه و حشرات گیاهخوار، فرضیه -4

 ای( گونهای و برونگونهرقابت )رقابت درون -5

 برهمکنش شکار و شکارگر؛ انگل و میزبان در حشرات -6

 های مفهومی و مدلینگ(دینامیسم جمعیت )جنبهاکولوژی جمعیت )رشد جمعیت و جداول زندگی(،  -7

 افشانهابوم شناسی گرده -8 

 های غذا و جوامعشبکه -9

 کننده فرایندهای موجود در بوم سازگانحشرات به عنوان تنظیم -10

 تکامل -تنوع زیستی  -جغرافیای زیستی  -11

 بوم شناسی حشرات عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Insect Ecology عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  شناسیمبانی بوم نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -ینظر تخصصی اختیاری 

  نامه / پایان رساله 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
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 تی های بوم شناختی به منظور مدیریت آفات کشاورزی و بهداشتاکتیک -12

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

مطالعۀ منابع، جستجو، سؤال کردن و پژوهیدن در این زمینه، برگزاری سفر های علمی آموزشی برای کمک به یادگیری مباحث 

گر و ارائه یافته های نظری، صورت می گیرد. استفاده از سمینارهای مرتبط با مباحث درس، برای به اشتراک گذاشتن منابع دی

 نوین به تحقق اهداف این درس و نیز تنوع بخشیدن به درس کمک می کند.

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 ... درصد40  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 ... درصد60     سالآزمون پایان نیم

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

 له نقلیه مناسب، برای سفر علمی دانشجویان توسط دانشگاه فراهم شود.وسی

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 صفحه. 589(. اکولوژی حشرات: مفاهیم و کاربردها. انتشارات دانشگاه تهران.1394خردپیر ن. ) . و عاشوری ا -1

2. Schowalter  TD. (2011). Insect Ecology, an ecosystem approach;3th Edition. Elsevier. 

3. Schowalter TD. (2016) Insect Ecology, An Ecosystem Approach. Academic Press,774pp. 
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 هدف کلی: 

 افت خونی نحوه تشکیل ، حذف و عملکرد اجزاع آنآشنایی با ب

 اهداف ویژه: 

با نحوه تشکیل  وعملکرد سلولها و اجزای غیر سلولی بافت خونی آشنا خواهد شد و با پی  دانشجوپس از گذراندن این درس 

 آمدهای اختالل در عملکرد این اجزا آشنا خواهد شد

ها:پ( مباحث یا سرفصل  

انواع سلولها، پالسما، سرم وعناصر بیوشیمیایی انها آشنایی با بافت خونی و -1 

ننده خونساز بافتهای خون ساز:بافتهای خون ساز جنینی و غیر جنینی  مغز اسخوان، کبد ، طحال ، غدد لنفاوی و عوامل کنترل ک  -2 

مشخصات سلولهای اولیه و دودمان خونی ازجمله سلولهای قرمز، پالکتها و سلولهاس سفی- 3 

وپوییز، تولید هموگلوبین، انواع هموگلوبین،گلبول قرمز، ساختار غشا آن،  انهدام گلبولهای قرماریتر- 4 

طبقه بندی و انواع گلبولهای قرمز ، آنمی ها و کم خونی ها، هموگلوبینوپاتی ها، تاالسمی، -5   

و بیماریمطالعه مورفولوژی، فیزیولوژی ، تغییرات کمی و کیفی گلبولهای سفید در شرایط سالمت  -6 

 7-مکانیسم عمل و متابولیسم انواع گرانولوسیتها

 8-مکانیسم عمل ومتابولیسم مونوسیتهاولنفوسیتها

آشنایی با انواع لوسمی ها -9  

 10-پالکتها پیدایش تا مرگ ، فاکتورهای پالکتی

 11-انعقاد خون و عوامل انعقادی، مسیرها داخلی و خارجی، مشکالت شایع انعقادی

تستهای خونی رایج و تفسیرآنها از جمله:آشنایی با  -12 

BT, CT, PT, PTT, CBC, MCH, MCHC, Hg, HCT, MCV   

 خون شناسی عنوان درس به فارسی:

 Hematology عنوان درس به انگلیسی:
 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  سلولی زیست شناسی 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 آموزشیتدریس بر اساس منابع و کتب معتبر، استفاده از فیلم  

 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: 
 های آموزشی افزارهای پخش فیلمکالس مجهز به وایت برد، پروژکتور و رایانه دارای نرم

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:
1. Bain BJ., Bates I & Laffan M. (2017).Dacia and Lewis  Practical Hematology; 12th Edition. 

2. Hoffbrand V.(2019). Essential Hematology; 8th Edition.Wiley Black well. 
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 هدف کلی: 

 ناهنجاری تکوین جنین انسان و تدریجی مراحل با جانوری شناسی زیست رشته کارشناسی دوره دانشجویان ییآشنا درس این هدف

 .در ایجاد ناهنجاریها می باشد موثر عوامل و جنینی های

  اهداف ویژه:

 نقش و جنینی اندامهای و بافتها منشأ جنین، و رویان تکوین مراحل از مناسبی درک توانند می درس این گذراندن از پس دانشجویان

 .باشند داشته انسان رویان تکوین در محیطی و ژنتیکی عوامل

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 ، لقاح و هفته اول ییگامت زا -1

 رویانجنین دو الیه ای و تکمیل النه گزینی هفته دوم: ایجاد  -2

 های بدن هفته سوم: ایجاد جنین سه الیه ای و تشکیل محور -3

 و اندامزایی رویانهفته چهارم تا پایان هفته هشتم: تشکیل  -4

 جنینی هفته نهم تا تولد: تکوین دوره  -5

 تشکیل جفت و پرده های خارج جنینی -6

 تشکیل حفرات بدن و دیافراگم -7

ورت تکوین  سیستم های عضالنی، اسکلتی، تنفسی، قلبی عروقی، گوارشی، ادراری،تولید مثلی، عصبی، پوست، حلق، ص -8

 و گردن

 تشخیص قبل از تولدنواقص جنینی هنگام تولد و  -9

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

 تدریس بصورت سخنرانی همراه با نمایش اسالید، آزمون های منظم 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد40  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد60     سالآزمون پایان نیم

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

 نرم افزارهای کمک آموزشیکتب تخصصی و 

 انسان شناسی جنین عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Human Embryology عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  تکوینی شناسی تزیس مبانی نیاز:دروس پیش

 عملی   تخصصی اجباری - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری  تخصصی اختیاری

  نامه / پایان رساله 32 تعداد ساعت:

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

 الرسن، چاپ اول انسانی شناسی (، جنین1396مجید پور ج. ) -1
2. Moore K & Persaud M, et al. (2019). The Developing Human: Clinically Oriented Embryology; 

11th edition, Saunders.  

3. Sadler TW . (2018). Langman's Medical Embryology; 14th edition.LWW. 
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 هدف کلی: 

 و اهمیت آنها در بوم سازگان و کنترل زیستی آنها است.ها ش های شناسایی انواع کنهآشنایی با مفاهیم، اصول و رو هدف این درس

 اهداف ویژه:

دانشجو در پایان این دوره می تواند با توجه به دانش اخذ شده در این واحد، روش های مورد نیاز و مناسب برای انجام پژوهش در 

های کنترل ها شکارگر در زمینه)شناسایی آفات مهم و استفاده از کنه  های کاربردیه و آن ها را در جنبهعلم کنه شناسی را یافت

 گیرد.ستی، نشانگر زیستی و...( به کار زی

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 شناسی در خارج از ایران و ایران، منشاء و روابط تبارزایشیها، تاریخچه کنهمقدمه، اهمیت کنه -1

 یژگیها و رده بندی بندپایان، وضعیت کنه ها در رده بندی و مشخصات عمومی کنه هاو -2

 ساختمان جلد، دستگاه تنفسی و اندامهای حسی کنه ها -3

 (Internal morphology)اندام شناسی درونی  -4

 روشهای جفتگیری، انتقال اسپرم و تولید مثل و رشد جنین در کنه ها -5

 ها  ایی کنهذها، عادات غها، شیوه زندگی و زیستگاههای کنهکنهمراحل رشد و نمو در  -6

 =Opilioacarida)راسته پشت استیگمایان ؛ Acariformesو باال راسته   Parasitiformesها، باال راسته بندی کنهرده -7

Notostigmata)  و راسته چهاراستیگمایان(Holothyrida= Tetrastigmata) 

، راسته پیش (Metastigmata= Ixodida) ، راسته پس استیگمایان(Gamasida= Mesostigmata)مایان راسته میان استیگ -8

 ، (Prostigmata= Actinedida)استیگمایان 

 ( Oribatidaیا Cryptostigmata، راسته نهان استیگمایان )(Astigmata= Acaridida)راسته بی استیگمایان  -9

 و کاربرد آنها در کنترل زیستی های مختلفستههای رااهمیت بوم شناختی کنه -10

 کنه شناسی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Acarology عنوان درس به انگلیسی:

 ری نظ پایه  - نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه / پایان رساله 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
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روشهای جمع آوری، جداسازی، نگاهداری و پرورش و آماده نمودن کنه ها برای مطالعه، روشهای شفاف کردن و تهیه  -11

 هااسالیدهای میکروسکپی از کنه

 هاکار با کلید شناسایی کنه -12

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

مطالعۀ منابع، جستجو، سؤال کردن و پژوهیدن در این زمینه، برگزاری آزمایشگاه آموزشی برای کمک به یادگیری مباحث 

نظری، صورت می گیرد. استفاده از سمینارهای مرتبط با مباحث درس، برای به اشتراک گذاشتن منابع دیگر و ارائه یافته های 

 تنوع بخشیدن به درس کمک می کند. نوین به تحقق اهداف این درس و نیز

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 ... درصد40  های کالسی در طول نیمسال فعالیت

 ... درصد60     سالآزمون پایان نی

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

  هویر -هانسبیت )برای شفاف کردن کنه -المل -الم-ها ف کنههای مختل، اسالیدهایی از راستهمیکروسکپبرای بخش آزمایشگاه: 

 ها()برای ثبیت کنه

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

(. کنه شناسی )ریخت شناسی، زیست شناسی و رده بندی(. انتشارات دانشگاه 1391رحمانی ح، صبوری ع، حاجی قنبر ح ر. ) -1

 صفحه 574زنجان. 

1. de Moraes  J., McMurtry  JA., Denmark HA& Campos C B. (2004). A revised catalog of the 

family Phytoseiidae. Zootaxa, 434: 1-494. 

2. Dhooria MS. (2016) Fundamentals of Applied Acarology. Springer, Singapore 

3. Gerson  U., Smiley RL. & OchoaR. (2003). Mites (Acari) for pest control. Iowa State Press, 539 

PP. 
4. Krantz GW &  Walter DE. (2009). A Manual of Acarology; 3th edition.  Texas Tech University 

Press. 
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 دارد توضیح: برای انتقال موثر مفاهیم، این درس نیاز به بازدید علمی و مطالعه محیطی. 

 هدف کلی:  الف( 

 منابع ملی از آن، امکان استفاده پایدار از حفاظت و زیست محیط با اصول و اهمیت دانشجویان آشنایی

 ب( اهداف ویژه:

مشارکت دانشجویان در پیشگیری و رفع  راههای و زیست، نقش انسان در آلودگی محیط زیست محیط کننده تهدید عوامل بررسی

 آلودگی های زیست محیطی با و مقابله

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 زیست پایدار، جهانی شدن و مسائل توسعه زیست و محیط  -و لزوم حفاظت از آن اهمیت زیست، محیط تعریف مقدمه، .1

 زندگی، نوع تغذیه و نقش آن در سالمت محیط زیستتغییر الگوی  -محیطی

 هاآن رفع خصوص در جهانی تجارب بررسی و جهان محیطی مختلف زیست هایبحران با آشنایی .2

 تغییرات اقلیمی، گرمایش کره زمین، علل و اثرات آن .3

 عوارض آن و راه های کاهش اثرات مخرب صنعتی شدن و شدن صنعتی .4

 آنها های مختلف آلودگی ها و اکوسیستم انواع .5

  آب کیفیت بهبود و روش های اصالح زیرزمینی و عوارض آنها، سطحی و های آب های آالینده آب، آلودگی 

 آب کیفیت بهبود و خاک و عوارض آنها، روش های اصالح های آالینده خاک، آلودگی 

 اوزون الیه ده وزن موجودات بر هوا های آالینده اثرات هوا، آلودگی ها و منابعشاخص هوا، آلودگی 

 زنده های صوتی، امواج و پرتوهای مختلف و اثرات زیان بارشان بر موجودات آلودگی 

 انسان و موجودات دیگر سالمت مختلف و های اکوسیستم بر شیمیایی و تاثیر آنها کودهای و سموم کشاورزی، .6

 کاهش انواع پسماندها، مدیریت های شرو پسماندها، انواع پسماندها، ماندگاری انواع پسماندها، شیرابه پسماندها، .7

 مختلف پسماندهای

 پاالیش بیولوژیکی اکوسیستم های مختلف .8

 آمایش سرزمین و پیامدهای عدم وجود آمایش منطقه ای .9

 انرژی های نو و تجدید پذیر و نقش آنها در کاهش آلودگی های محیط زیست .10

 حفاظت    و زیستمبانی محیط  عنوان درس به فارسی:

 Principle of Environment and عنوان درس به انگلیسی:

Protection 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  به بعد نهارماز نیمسال  نیاز:پیشدروس 

 عملی  تخصصی اجباری  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 دیگر: ..............موارد  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
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 یط زیست و نحوه مشارکت دانشجویانسازمان های مردم نهاد )سمن ها( و نقش آنها در حفظ سالمت مح .11

 اجرای پروژه شناسایی آالینده های زیست محیطی محل زندگی دانشجویان و راههای پیشگیری از آنها  .12

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

اط با مباحث ذکر شده در سرفصل استفاده از مطالب متنوع روزآمد نوشتاری و تصویری در منابع معتبر داخلی و خارجی در ارتب

درس به کمک امکانات مختلف آموزشی و رسانه ای و بررسی مقایسه ای نتایج تحقیقات مرتبط با عوامل موثر در سالمت محیط 

 زیست در سطح منطقه ای و ملی و بین المللی و تبیین میزان فاصله وضعیت موجود با وضعیت مطلوب  

 دی(: ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنها

 درصد 40  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 60    سالآزمون پایان نیم

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

 تجهیزات خاصی نیاز نیست

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 تشارات ارکان.، ان ب، خاک و هواآلودگی محیط زیست، (. آ1390م. ) عرفان منش، ، م. وافیونی  -1

  (.مشهددانشگاه فردوسی )(. نشر جهاد دانشگاهی ترجمه) مبانی محیط زیست(. 1390، ع. )وهابزاده  -2
3- Nathanson, J. and Schneider, R. (2015). Basic environmental technology: water supply, waste management 

and pollution control. 6th Edition, 456 Pages. 
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 هدف کلی: 

هدف این درس آموزش دانشجویان دوره کارشناسی رشته زیست شناسی در جهت درک و طرح پرسش از پایه ای ترین مسائل علم 

علم زیست زیست شناسی با محوریت زیست شناسی تکاملی است. فلسفه زیست شناسی از جذاب ترین شاخه های فلسفه علم است. 

شناسی با تنوع و پیچیدگی های خاص خود در حوزه جهان زنده مسایلی فلسفی را طرح می کند که پاسخ به آنها کار ساده ای نیست 

 و نیازمند تفکری عمیق تر است. 

 اهداف ویژه: 

خودمختار از دیگر م عل کیبه عنوان  یشناس ستیدر ز یفلسف دیو ضرورت د یشناس ستیفلسفه ز یمبان انیدرس دانشجو نیدر ا

   .رندیگ یرا فرا معلوم فیزیکی و مسائل پیرامون آن 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 فلسفه و مسائل آن )سواالت باز فلسفی؛ انواع استدالل ها و معیارهای ارزیابی آنها( -1

 فلسفه علم و تاریخچه ای مختصر از آن )پارادایم های علمی( -2

 معرفت، شهود، ادراک و ...شبه علم، ابطال پذیری( فلسفه علم  )چیستی علم، -3

 مسائل فلسفه علم )معرفت شناسانه، هستی شناسانه، اخالقی( -4

 فلسفه زیست شناسی و اهمیت آن )تبیین و قانون در فلسفه زیست شناسی( -5

 دالیل خودمختاری علم زیست شناسی از علوم فیزیکالیستی و مسائل آن -6

 ان نظم، تاریخچه ای مختصر نظریه تکامل و بره -7

 تکامل و ماهیت انتخاب طبیعی -8

 کارکرد و سازگاری، سطوح انتخاب طبیعی  -9

 ماهیت ژن ،گونه های زیستی و رده بندی   -10

 رفتار، ذهن و فرهنگ انسان، نظریه تکامل و جامعه، فلسفه زیست شناسی و محیط زیست-11

 فلسفه زیست شناسی  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Philosophy of Biology عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  نیمسال ششم به بعد نیاز:دروس پیش

 عملی   تخصصی اجباری - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه / پایان رساله 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  ار سمین آزمایشگاه   سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
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 الهیات و تکامل داروینی-12

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

 بازدید علمی از طبیعت و یا موزه ها، برگزاری سمینارها و دیالوگ ها تدریس با استفاده از فیلم های کمک آموزشی و

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 60     سالآزمون پایان نیم

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

 نمونه های زیستی و آثار فسیلی، فیلم های آموزشی، نرم افزارهای فیلوژنی، وبگاه های تخصصی

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 (. فلسفه زیست شناسی. انتشارات  نشر نو.1399عکاشه ا )تالیف(. فیض الهی ک )مترجم(. ) -1

 (. درآمدی معاصر بر فلسفه زیست شناسی. نشر تهران پیام امروز1392لیف(. صادقیه پ)مترجم(.)روزنبرگ ا)تا -2

 (. آشنایی با فلسفه علم، نشر هرمس.1395شیخ رضایی ح و کرباسی زاده ا ا.) -3

(. چه چیزی زیست شناسی را بی همتا می سازد؟ مالحظاتی درباره 1388مایر ا)تالیف(. فیض الهی ک)مترجم(.) -4

 اری یک رشته علمی. انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد.خودمخت

(. در جست و جوی طبیعت: غریزه زیست گرایی، انتشارات فرهنگ نشر 1397ویلسیون ا)تالیف(. فیض الهی ک)مترجم(.) -5

 نو.
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 هدف کلی: 

جهان ما  .اصول تنوع زیستی و حفاظت موجودات زنده است و  هدف این درس آشنایی دانشجویان زیست شناسی جانوری با مفاهیم

ترش شهرها، صنعتی شدن، افزایش آلودگی، تخریت زیستگاهها و بخصوص افزایش دمای کره به شدت در حال تغییر است. گس

زمین حال و آینده کره زمین و کلیه موجوداتی که در آن زیست می کنند را با خطر جدی مواجه کرده است. قربانیان توسعه ناپایدار 

ن بسیار مهم و ضروری است. در این درس الزم است ضمن موجوداتی هستند که بقای آنها برای توازن در زیستکره و بقای انسا

معرفی مفهوم و اهمیت تنوع زیستی و حفاظت از آن آموخت که چگونه می توان با توسعه پایدار آینده خود و کره زمین را 

 نگهداشت.

 اهداف ویژه:

ی شوند. با توجه به روند قطعه قطعه شدن و واحد با تنوع زیستی و خطرهای آن در جهان آشنا مدانشجویان این درس با گذراندن این 

دانشجویان را قادر می سازد که نیاز روز افزون به حفظ گونه ها و اکوسیستمها مفاهیم علمی زیست شناسی حفاظت در این درس 

 . توسعه پایدار را بهتر درک کرده و در زندگی و حرفه خود بکاربرند

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 ی حفاظتتعریف زیست شناس -1

 تنوع زیستی چیست؟  -2

 معرفی سه سطح تنوع زیستی: تنوع گونه ای ژنتیکی، تنوع ژنتیکی، تنوع اکوسیستمی. -3

 ارزش تنوع زیستی -4

 تهدید تنوع زیستی -5

  پدیده انقراض -6

 حفاظت جمعیتها و گونه ها -7

 تعریف و طبقه بندی -مناطق حفاظت شده -8

 حفاظتزیست شناسی تنوع زیستی و اصول  عنوان درس به فارسی:

 Principles of Biodiversity and عنوان درس به انگلیسی:

Conservation Biology 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  مبانی گیاه شناسی و جانورشناسی مهره داران نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری   نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری 

  نامه / پایان رساله 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
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 ظت شده ایران و اجمالی بر تنوع زیستی آنهامعرفی مناطق چهار گانه حفا -9

 حفاظت خارج از مناطق حفاظت شده  -10

 چالش توسعه پایدار -11

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

 تدریس با استفاده از سخنرانی به همراه با نمایش اسالید، فیلم های کمک آموزشی و آزمون های منظم 

 رزشیابی )پیشنهادی(: ث( راهبردهای ا

 درصد 40  سال های کالسی و آزمون های مستمر در طول نیمفعالیت

 درصد 60                                               سالآزمون پایان نیم

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

 ،پنرم افزارهای کمک آموزشیکتب تخصصی ، 

  نابع پیشنهادی:چ( فهرست م

 شناسی حفاظت. انتشارات جهاد دانشگاهی. یستمبانی ز (.1391 )م ر. و همامی ملکیان م-1

2.Primarck R. (2012). A primer of Conservation Biology. Sinauer Associate, Inc. 

3. Primarck R. (2010). Essentials of Conservation Biology. Sinauer Associate, Inc. 
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 الف( هدف کلی: 

در  انگلیسی تخصصی با متونلی و مولکولی دانشجویان ضمن آشنایی با اصطالحات و تعاریف تخصصی زیست شناسی سلو

 این علم نیز آشنا خواهند شد. مختلف هایزمینه

 ب( اهداف ویژه:

با گذراندن این درس دانشجویان  قادر خواهند بود مفهوم متن های تخصصی مربوط به رشته خود را درک نموده و از این متون برای 

 .درک بهتر مطالب رشته خود استفاده نمایند

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 محتوای درس با انتخاب مدرس و لحاظ موارد زیر تعیین شود.

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 sciences, 

familiarity to the translation alphabet. 
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, and etc.); How to write articles? 

(Writing up articles, Aims and Scope Cover letter, Manuscript text (Title Page and Abstract, 

Introduction, Methods and Materials, Results, Discussion, References Supplementary material, 

etc.); and How to submit a manuscript? and types of conferences.  

3. Introducing terms related to different index: Institute for Scientific Information/ISI, Islamic 

World Science Citation Database/ISC, Impact Factor/IF, Median Impact Factor/MIF, etc.  

4. Introducing to different sections of journals and books publishers and terms related to them: 

publishers, ISBN, ISSN, Style comparison writing a scientific topic in several books, journal team 

(Director-in-charge, Editor-in-chief, Editorial board, Managing editor) and etc.   

5. How to write a Résumé or Curriculum Vitae/CV? 

6. Study and translation of specialized texts in the following fields: 

6-1. Physiology: Cellular physiology, Physiology of organ systems, Animal behavior 

6.2. Zoology: Vertebrate and invertebrate zoology, Parasitology, Animal ecology, Insect biology 

6.3. Developmental biology: Embryology, Histology, Developmental biology and Stem cell biology 

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

 جانوریمتون تخصصی زیست شناسی  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Animal Professional English Texts عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  از نیمسال نهارم به بعد 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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طرح سؤال ، شده ارائه زم جهت فهم بهتر مطالبال حاتیو ارائه توض یترجمه به زبان فارس ،یسیبه زبان انگل یمتون تخصص خواندن

 ستیز 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 گیاهی شناس

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40   سال  های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 60     سال آزمون پایان نیم

 زات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: ج( ملزومات، تجهی

 کتب و مقاالت تخصصی، اینترنت، ویدئو پروژوکتور

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

1- Barresi  JF & Gilbert SF. (2019). Developmental Biology; 12th edition, Sinauer Associates is an 

imprint of Oxford University Press. 

2. Fowler  S., et al. (2016). Concepts of Biology. Openstax, Rice University. 

3- Hall JE, Hall ME.(2020). Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology (Guyton Physiology); 

14th Edition. Elsevier. 

4- Hickman CP., Keen SL., Eisenhour DJ., Larson A., Ianson H., Ober WC., & Ober CW. (2017). 

Integrated Principles of Zoology. New York: McGraw-Hill Education. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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 هدف کلی: 

-ن در زیستفناوری و کاربردهای آهدف از این درس آشنائی دانشجویان رشته زیست شناسی جانوری با اصول و مبانی زیست

 باشد. پزشکی، صنعت، کشاورزی و محیط زیست میشناسی، زیست

 اهداف ویژه:

 با گذراندن این درس دانشجو قادر خواهد بود:

o فناوری و  جنبه های مختلف کاربرد آن در توسعه علم و پیشرفت زندگی آشنا شود.با علم زیست 

o فناوری را استفاده کندهای اختصاصی مرتبط با زیستواژه . 

o پزشکی آشنا شود.شناسی و زیستزیستهای نوین در مطالعات با روش 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

ای بر زیست فناوری جانوری: تعریف زیست فناوری، تاریخچه زیست فناوری، نکات مورد توجه در زیست فناوری )پاسخ مقدمه -1

ری )آگاهی از پدیده زیستی مورد نظر، انتخاب مدل ةزمایشگاهی به نیاز انسان، محیط زیست و رعایت اخالق(، نیازهای زیست فناو

و کشف  DNAهای مهم زیست شناسی در توسعه و پیشرفت زیست فناوری جانوری )کشف ساختار مناسب، عقالنی بودن(، کشف

PCR(، تاریخچه تولید جانوران تراریخته، جانوران مدل آزمایشگای )ویژگی و معرفی نمونه ) 

انجام  ها و روشنیازمندی) ژن کردن تبارشناسی ژن، کلون، (NCBIجانوران ) ژنوم ژن، مرجعبر ژنتیک مولکولی: مقدمه ای  -2

 ها، تولید پروتئین های نوترکیب و جانوران تراریختهای خاموش کردن ژنکار با ارایه نمونه(، روش

ساس به نور در کنترل عملکرد یک ژن شناسی: استفاده از پروتیین های حفناوری در زیستکاربردهای زیست  -3

(Optogenetics) 

( Caged-compoundsرسانهای سلولی( محصور شده  )شناسی: استفاده از ترکیبات )پیامفناوری در زیستکاربردهای زیست -4

 در کنترل عملکرد یک سلول

 کیشناسی: انجماد اسپرم بمنظور حفظ ذخایر ژنتیفناوری در زیستکاربردهای زیست  -5

 و پزشکی بازساختی سلولهای بدنی )سوماتیک(پزشکی: سلولهای بنیادی، فناوری در زیستکاربرد زیست -6

 پزشکی: کشت و بافت سلول فناوری در زیستکاربرد زیست -7

 مبانی زیست فناوری جانوری عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Principle of Animal Biotechnology عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  ژنتیک مولکولی نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری   نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری تخصصی اختیاری

  نامه / پایان رساله 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
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 پزشکی: ناباروری و لقاح مصنوعیفناوری در زیستکاربرد زیست -8

 زالو درمانی رورش زالو وهای پروشپزشکی: فناوری در زیستکاربرد زیست -9

فناوری بر پیشرفت صنعت و کشاورزی، استخراج کاربرد زیست فناوری در صنعت، کشاورزی و محیط زیست: نقش زیست -10

 پاالیی ترکیبات آالیندهترکیبات فعال )ترکیبات دارویی و سموم(، آالینده های محیطی و زیست

 خاکیهای پرورش کرمروش: حیط زیستصنعت، کشاورزی و مفناوری در کاربرد زیست -11

 های شکارگرهای پرورش حشرات و کنهروش: صنعت، کشاورزی و محیط زیستفناوری در کاربرد زیست -12

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

 استفاده از اسالید و فیلم های آموزشی

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40  سال کالسی در طول نیم هایفعالیت

 درصد 60     سالآزمون پایان نیم

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

 نداردملزومات خاصی نیاز 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:
 

1. Clark DP & Pazdernik NJ. (2015). Biotechnology; The 2th edition, Academic Cell.  

2. Hasan SI & Alam T. (2015). Leech therapy in traditional medicine: Hirudo therapy; The 2th 

edition.  

3. Jervise M. (2005). Insects as natural enemies: a practical perspective. Springer. 

4. Plant TM & Zeleznik AJ. (2014). Knobil and Neill's Physiology of Reproduction; 4th Edition. 

Academic Press .Elsevier. 

5. Verma A & Singh  A. (2013). Animal biotechnology: Models in discovery and translation. 

Academic Press. 
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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:

وژیک موجودات دریایی، زیست شناسی آنها و روابط موجودات دریایی با یکدیگر و همچنین اهمیت اکول 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 ایسهمق و ها اقیانوس و دریاها در غذایی زنجیره و شبکه -2

 ها اقیانوس دریاها و غذایی های شبکه در ها پالنکتون

ها و  زئوپالنکتون ها، فیتوپالنکتون دریایی، های باکتری انواع شامل دریایی جانداران انواع شناسی زیست و دریایی زیستی تنوع -3

 بنتوزها

 آبزی گیاهان دریایی و های کماکروجلب -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

 وجودات آنمنطقه جزر و مدی، جوامع زیستی این مناطق و سازش های مورفولوژیک و فیزیولوژیک م-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 آبسنگ: 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، ایه علف های

 مبانی زیست شناسی دریا عنوان درس به فارسی:

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

 ■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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 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 ا وه آلودگی -12

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

 تدریس با استفاده از اسالیدها، و فیلم های کمک آموزشی

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 40  سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 60    سالیان نیمآزمون پا

 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 اسیشن اقیانوس ملی پژوهشگاه) دریایی های سازمان و نهادها ،(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

 چ( فهرست منابع پیشنهادی: 

 . انتشارات گروه تالیفی دکتر خلیلی.سی دریا با نگرش اکولوژیکزیست شنا( 1391رفیعی ا. و فاطمی م.ر. ) -1

2- Castro, P., Huber, M. (2018). Marine Biology. 11th Edition, McGraw-Hill Education.  

3- Levinton, J. (2017), Marine Biology: Function, Biodiversity, Ecology. 5th edition, Oxford 

University Press. 

4- Morrissey, J., Sumich J. L., Pinkard-Meier D. (2016), Introduction to the Biology of Marine Life. 

11th edition, Jones & Bartlett Learning. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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
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 الف( هدف کلی: 

تحیقیاتی فعال و موفق در حوزه های مختلف زیست شناسی آشنا می این درس دانشجویان با فنون و مشاغل و شرکت ها و مراکز در 

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(

ــزه  ــا گذرانیــدن ایــن درس، ایجــاد انگی ــایی هــای ب ــه ظهــور رســاندن هــر چــه بیشــتر توان ــرای ب دانشــجویان و خالقیــت هــای الزم ب

 جامعه بیشتر خواهد شد.شغلی خود و برای رفع مسائل و مشکالت 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 ه شود.ارائ مرتبط با این حوزهاین بخش توسط اساتید رشته مدیریت و کارآفرینی و یا اساتید بخش اول )یک سوم کل واحد(: 

 یشناس ستیرشته زدانش آموختگان  یآن برا تیاهمو  ینیکارآفر-1

 های علم و فناوریمراکز رشد و پارک -2

 ،  مدل های کسب و کار(Business plan) طرح اقتصادی چگونگی تشکیل تیم کاری، نگارش -3

 یریشگیپ یهاهنوپا و را یهاشکست شرکت لیو دال ینیرو در کارآفر شیپ یچالش هاثبت شرکت و  -4

 کشور  یها در رشد و تعالآن تیو اهم، قوانین انیدانش بن یهاشرکت -5

 ارائه شود. ذکر شده، فرصت های شغلی مرتبط با ترجیحا این بخش توسط اساتید زیست شناسیبخش دوم )دوسوم کل واحد(: 

برآورد اقتصادی پروژه های زیست فناوری و سهم کلیاتی در مباحث تدوین دانش فنی،  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

های مشتق از تک پروتئین  جلبکی، تولید یتخمیری، نگهدارنده های طبیعی، پروبیوتیک ها و غیره(، تولید صنعتی فرآورده ها

 ها و غیرهو فرآوده های آن( Single-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  گیاهی، سلول ا(، کشت سلول و پروتوپالستصنعتی مرتبط اعم از سیستم های تنظیم دما و رطوبت، سیستم های پاکسازی هو

عنوان درس به 

 فارسی:
 های کارآفرینی و اشتغال در زیست شناسی مهارت

 Entrepreneurial and Employment عنوان درس به انگلیسی:

Skills in Biology/EESB 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  از نیمسال پنجم به بعد نیاز:دروس پیش

 عملی  تخصصی اجباری   نیاز:هموس در

 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(:

ق در طول فهای فناور و مراکز تولیدی/تحقیقاتی مویا واحدس، بازدید از برخی از شرکت ها جهت انتقال بهتر مفاهیم این در* 

 تدریس الزامی است.

 این درس باید حداقل توسط دو استاد مرتبط با مباحث فوق الذکر ارائه شود. *توضیح اینکه:
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تولید کودهای سبز، تولید و تکثیر و نگهداری بذور  تولید زیست کود و عوامل مبارزه بیولوژیک میکروبی، انواع کمپوست ها،

های باغ  ، تولید(نی )اعم از مراکز تولید و تکثیر و پرورش گل و گیاهییتزباغی و زراعی و  گیاهانکشاورزی،  تولید و تکثیر 

 و غیره   ، استخراج اسانس ها و ترکیبات مؤثره و معطره گیاهی(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 داوریی و بهداشتی از جلبک های تشخیصی، تولید صنعتی فرآوردهتولید کیت

 و غیرهدیگر ترکیبات دارویی از بخش های مختلف گیاهان 

سلول های  ،اعم از تولید جایگزین های سوخت های فسیلی همانند بیواتانول، بیودیزل، بیوگازهای شغلی در حوزه انرژی: فرصت -5

 غیرهبادی و آبی و  خورشیدی، توربین های

حیوانات و انواع اعم از تکثیر و پرورش، نگهداری و توزیع  های شغلی در حوزه تامین موجودات گیاهی و جانوری:فرصت -6

 نی و تحقیقاتی و غیرهییتز یویواریوم ها ،مینیاتوریهای باغ ، ها و آکواریوم هاها، شهرداریگیاهان برای آزمایشگاه

اعم از تهیه و توزیع موالژهای گیاهی،  آزمایشگاهی:-حوزه تامین وسایل و تجهیزات کمک آموزشی های شغلی درفرصت -7

  نات، تهیه تیپ های خاص هرباریومی، تاکسیدرمی حیواهاآنهای های آموزشی سلولی و اندامک ها، تهیه المحیوانی و اسکلت آن

ن های نوترکیب، واکسن ها، ئیاعم از تولید پروت ی تشخیصی:کسب و کارهای مرتبط با تامین فرآورده های زیست مولکول -8

نی ئیتولید جاذب های پروت ،نی، مارکرهای مولکولی، آنزیم های برش دهنده، وکتورهائیمونوکلونال آنتی بادی، مارکرهای پروت

 دستکاری شده  و غیره 

شناسایی و معرفی و تکثیر گیاهان غیر مهاجم اعم از  :محیطی زیست و پاالیشگرهای کسب و کارهای مرتبط با تامین بیوماکرها -9

 و غیره پاالیشگر انواع آالینده های زیست محیطی 

مراکز مقابله با تهدیدات  اعم از مراکز تشخیص هویت،کسب و کارهای زیستی مرتبط در حوزه های پلیس جنایی و دفاعی:  -10

زنده )اعم از مراکز شناخت تهدیدات و یا مقابله با بیوتروریسم  زیستی علیه سالمت هوا، آب، خاک، انسان و دیگر موجودات

برده شده در هریک از حوزه های مورد تهدید به  میکروبی، مراکز تولید آنزیم برای تجزیه یا خنثی سازی سموم شیمیایی بکار

 تفکیک( و غیره

، تولید آنتی بیوتیک و غذایی قبیل آنزیم های صنعتیاعم از تولید فرآورده های بیوشیمی )از های شغلی در دیگر صنایع: فرصت -11

سویه کنترل کیفی و فناوری میکروبی(، تولید زیست ها )بر اساس ها، تولید بیوپالستیکها، تولید اسید امینه ها(، تولید بیوسورفاکتانت

 های صنعتی بیولیچینگ و بایورمیدیشن و غیره
 

 توا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با مح

، ارائه پروژه و بازدیدهای میدانیطرح کار و  هیته یموضوعات و درخواست برا یبند تیو اولو میت ییانتخاب موضوع براساس توانا

 تحقیق 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(: 

 درصد 50   سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 درصد 50          سالآزمون پایان نیم

 مات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: ج( ملزو

 کتوراالت تخصصی، اینترنت، ویدئو پروژکتب و مق -
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برخی از شرکت ها و مراکز تولیدی/تحقیقاتی موفق، مرتبط با هریک از سرفصل های بخش و ارائه گزارش متخصصین معرفی  -

 تدریس الزامی است. با گاممدوم فوق، ه

ده و یافته های خود را گزارش س الزم است از حداقل یک شرکت یا واحد فناور بازدید علمی به عمل آوردانشجویان در این در -

 . 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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 عملی ارائه گردد. -توضیح: برای انتقال موثر مفاهیم، این درس می تواند با نظر استاد راهنما، بصورت نظری، عملی و یا نظری 

 الف( هدف کلی: 

 آشنایی دانشجویان دوره کارشناسی زیست شناسی با روش علمی طراحی و اجرای یک طرح تحقیقاتی است.هدف کلی این درس 

 ب( اهداف ویژه:

 توانند  یک طرح تحقیقاتی را در دوره کارشناسی طراحی و اجرا نماینددانشجویان پس از گذرانیدن  این درس می

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

هی و تحقیقاتی در حد مقطع کارشناسی است که در آن دانشجو تحت نظر یکی از اعضای هیأت این درس یک دوره کار آزمایشگا

دهد. در این دوره، دانشجو در ی تحقیقاتی روزآمد زیست شناسی ، پژوهشی را انجام میعلمی دانشکده زیست شناسی در یک زمینه

ای و یا سامانه ای را انجام خواهد های آزمایشگاهی، کتابخانهخصوص عنوان پیشنهادی مورد تایید استاد راهنما ، مطالعات و بررسی

نامه آماده کرده و پس از کسب رضایت و های علمی خود را در قالب یک پایانشد. در پایان دانشجو باید نتایج حاصل از پژوهش

 تایید استاد راهنما، به گروه زیست شناسی دانشکده خود تحویل دهد.

 فهرست منابع:

 اسب با موضوع پروژه تحقیقاتی تعیین خواهد شدمنابع متن

 

 

 

 

 اسیپروژه کارشن عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد BSc Project عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  واحد 70به بعد/ و یا  گذراندن حداقل  نیمسال چهارماز  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(:


