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 مقدمه
ه آموزشـی و  به منظور ارتقا کیفیت دروس و نیاز بـه روز آمـد کـردن سرفصـل هـر درس بـا توجـه بـه برنامـ         

هـاي معتبـر دنیـا و همچنـین لـزوم توجـه بـه نیـاز کشـور در تـدوین مـواد درسـی              در دست انجـام دانشـگاه  
ی کـه ایـن   ایهـ  مـه بـا نظـر خـواهی از کلیـه دانشـگاه      ، ایـن برنا جـانوري رشته زیست شناسی  دوره کارشناسی

رفتن مـدت زمـان   باشد مورد تجدید نظـر قـرار گرفتـه اسـت. ایـن برنامـه بـا در نظـر گـ          رشته در آنها دایر می
دیـده  هـاي شـورایعالی برنامـه ریـزي بـراي دوره کارشناسـی گـروه علـوم پایـه تنظـیم گر           مقرر در آئـین نامـه  

 است.
 

 و هدف تعریف
ــدف آن    از دوره جــانوري شناســی زیســتکارشناســی رشــته   دوره ــه ه ــالی اســت ک ــوزش ع ــاي نظــام آم ه

شناســی اســت کــه بــا گذرانیــدن  زیســتتربیــت کارشناســان متعهــد و متخصــص آشــنا بــه مفــاهیم اساســی 
ــه بتواننــد نیازهــاي مراکــز آمــوزش عــالی، پژوهشــی، تولیــدي   و اختیــاري  تخصصــی  دروس و خــدماتی ب

 هاي مذکور را برطرف نمایند. کارشناسان متخصص در زمینه
 
 

 طول دوره و شکل نظام
براســاس آئــین نامــه آموزشــی  دوره کارشناســی مصــوب شــورایعالی برنامــه ریــزي، طــول دوره کارشناســی  

ــر اســاس  رشــته زیســت ــی 5و حــداکثر  4واحــد درســی حــداقل  136شناســی ب ــر ســال  ســال م باشــد. ه
هفتـه کامــل آموزشـی اســت. بــراي هـر واحــد درس نظــري      16امل دو نیمسـال و هــر نیمســال  تحصـیلی شــ 

سـایر   سـاعت منظـور شـده اسـت. شـرایط ورود و      32سـاعت و بـراي  هـر واحـد عملـی       16در هر نیمسال 
ــن د  ــررات ای ــه  مق ــین نام ــا آئ ــابق ب ــاي دوره وره مط ــته  ه ــی رش ــاي  کارشناس ــت ه ــوب   زیس ــی مص شناس

 ي است.شورایعالی برنامه ریز
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 واحد و بشرح  جدول زیر است: 135شناسی  رشته زیست عداد واحدهاي درسی دوره کارشناسیت
 

 تعداد واحد نوع درس

 واحد 22 عمومی دروس
 واحد 21 پایه دروس

 واحد 78 تخصصی دروس
 واحد 14 اختیاري دروس

 واحد 135 جمع

 
 

 نقش و توانائی دانش آموختگان
تواننـد نقـش و توانـائی خـود      هـاي مشـروح زیـر مهـارت داشـته و مـی       شته در زمینـه انش آموختگان  این رد

 را  ایفا نمایند.
 رفع نیازهاي آموزشی و پژوهشی موسسات آموزش عالی کشور * 
ــان د   *  ــوان کارشناس ــه عن ــی ب ــدمات تخصص ــه خ ــهارائ ــازمان  ر وزارتخان ــا، س ــات   ه ــا و موسس ه

هـاي   ، مراکـز ذخـایر ژنتیکـی کشـور، مـوزه     یعـی پژوهشی مرتبط با حفاظـت محـیط زیسـت، منـابع طب    
 ، صنایع غذائی و داروئی، موسسات مرتبط با زیست فناوري م طبیعی، باغ وحش هاعلو

صـنایع  داروئـی    و جـانوران هـاي تخصصـی در صـنایع تولیـدي مـرتبط بـا کشـت و تکثیـر          مشاوره* 
 دامپروريو 

 جانوريشناسی  زیست رشته هاي دانش بنیان در ایجاد اشتغال از طریق تاسیس شرکت* 
 

 ضرورت و اهمیت رشته
با توجه به نقش انکـار ناپـذیر موجـودات زنـده در ابعـاد مختلـف زنـدگی بشـر از غـذا و پوشـاك گرفتـه تـا             

هــاي مختلــف موجــودات  ، ضــرورت مطالعــه وســیع و دقیــق جنبــهانــواع داروهــاي غیــر ســنتزي و ســوخت
هـا،   روه از موجـودات زنـده شـامل بـاکتري    بـه نقـش هـر گـ    به عـالوه بـا توجـه     زنده بر کسی پوشیده نیست.

قــارچ هــا، گیاهــان و جــانوران بــه عنــوان موجــودات تولیدکننــده، مصــرف کننــده و تجزیــه کننــده در بــوم   
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 .هـا و زنـدگی بشـر اهمیـت زیـادي دارد      سـازگان ها و مطالعه آنها بـراي شـناخت هـر چـه بهتـر بـوم        سازگان
در ســطوح مختلــف ســلولی، مولکــولی، طبقــه بنــدي و غیــره در ران جــانودر ایــن راســتا شــناخت و مطالعــه 

جهـان در حــال توســعه روزافــزون اســت و دســتاوردهاي چنــین تحقیقــاتی بــراي توســعه و اســتقالل کشــور  
 بسیار ضروري و انکار ناپذیر است.

ننــد بــه عنــوان لــذا ضــرورت تربیــت افــرادي کــه بــا تســلط در گــرایش هــاي مختلــف زیســت شناســی بتوا
هــاي تخصصــی مراکــز آموزشــی و پژوهشــی کشــور را تــامین نماینــد بســیار محــرز اي متخصــص نیازنیروهـ 
 است.

 

 شرایط گزینش دانشجو
گـرایش هـاي دوره کارشناسـی رشـته زیسـت شناسـی بایسـتی  شـرایط عمـومی ورود           داوطلبان تحصـیل در 

 به دوره هاي کارشناسی که در آئین نامه مربوط ذکر شده است را داشته باشند. 
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 مقطع کارشناسی در زیست شناسیرشته  عمومی دروس جدول -1 جدول

 نام درس ردیف
 تعداد ساعات تعداد واحد

 پیشنیاز
 جمع عملی نظري جمع عملی نظري

  48 --- 48 3 --- 3 زبان فارسی 1

  48 --- 48 3 --- 3 زبان انگلیسی 2

  24 16 8 1 5/0 5/0 تربیت بدنی 3

  32 32 --- 1 1 --- 1ورزش  4

  32 --- 32 2 --- 2 دانش خانواده و جمعیت 5

   ---  12 --- 12 *دروس عمومی معارف اسالمی 6

     22 5/1 5/20 جمع کل
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 زیردروس عمومی معارف اسالمی طبق جدول *

 عنوان درس گروه ردیف
 تعداد ساعات تعداد واحدها

 پیشنیاز
 جمع لیعم نظري جمع عملی نظري

1 

 مبانی نظري اسالم

 واحد 4

  32 --- 32 2 --- 2 (مبدأ و معاد) 1اندیشه اسالمی 

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

  32 --- 32 2 --- 2 انسان در اسالم 3

  32 --- 32 2 --- 2 حقوق اجتماعی و سیاسی در اسالم 4

5 

 اخالق اسالمی

 واحد 2

  32 --- 32 2 --- 2 فه اخالق ( با تکیه بر مباحث تربیتی)فلس

  32 --- 32 2 --- 2 اخالق اسالمی (مبانی و مفاهیم) 

  32 --- 32 2 --- 2 آیین زندگی (اخالق کاربردي) 6

  32 --- 32 2 --- 2 عرفان عملی در اسالم 7

8 

 انقالب اسالمی

 واحد 2

  32 --- 32 2 --- 2 انقالب اسالمی ایران

9 
آشنایی با قانون اساسی جمهوري اسالمی 

 ایران
2 --- 2 32 --- 32  

  32 --- 32 2 --- 2 اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) 10

تاریخ و تمدن  11

 اسالمی

 واحد 2

  32 --- 32 2 --- 2 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی

  32 --- 32 2 --- 2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 12

  32 --- 32 2 --- 2 یخ امامتتار 13

آشنایی با منابع  14

 اسالمی

 واحد 2

  32 --- 32 2 --- 2 تفسیر موضوعی قرآن

  32 --- 32 2 --- 2 تفسیر موضوعی نهج البالغه 15

 

واحـد   32واحـد از   12دروس الزامی براي مقطع کارشناسـی در مجمـوع گـرایش هـاي پـنج گانـه        -1

 پیشنهادي است.

ــجویا -2 ــالم    8ن از دانش ــري اس ــانی نظ ــرایش مب ــنهادي در گ ــد پیش ــد، از  4واح ــد در  8واح واح

واحــد در  6واحــد، از  2واحــد در گــرایش انقــالب اســالمی  6واحــد، از  2گــرایش اخــالق اســالمی 

واحـد   2واحـد در گـرایش آشـنایی بـا منـابع اسـالمی        4واحـد و از   2گرایش تاریخ و تمدن اسالمی 

 را برمی گزینند.
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 �داول �وس

 



 مقطع کارشناسی دروس پایه رشته زیست شناسی جانوري در -2جدول 

 نام درس ردیف
 تعداد ساعت تعداد واحد 

 پیشنیاز/ همنیاز
 جمع عملی نظري جمع عملی نظري

 ندارد 48 --- 48 3 --- 3 1 یعموم یاضیر 1

 1ریاضی عمومی  48 --- 48 3 --- 3 2 یعموم ریاضی 2

 ندارد 48 --- 48 3 --- 3 1یعموم یکفیز 3

4 
 یزیکفآزمایشگاه 

 1یعموم
--- 1 1 --- 32 32 

همزمان با درس 

 1 فیزیک عمومی

 ندارد 48 --- 48 3 --- 3 1 یعموم شیمی 5

6 
 شیمیآزمایشگاه 

 1 یعموم
--- 1 1 --- 32 32 

همزمان با درس 

 1شیمی عمومی 

 1عمومی شیمی  48 --- 48 3 --- 3 2 یعموم شیمی 7

 1شیمی عمومی  48 --- 48 3 --- 3 1یآل یمیش 8

9 
 یآل یمیشآزمایشگاه 

1 
--- 1 1 --- 32 32 

 همزمان با درس 

 1 شیمی آلی

 --- 384 96 288 21 3 18 جمع کل
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 يجانور یشناس ستیرشته ز یدوره کارشناس تخصصیدروس  -3جدول 

 نام درس ردیف

 تعداد ساعت تعداد واحد 

 نیازپیشنیاز/هم

ري
نظ

لی 
عم

مع 
ج

ري 
نظ

لی 
عم

مع 
ج

 
1 

و  مبانی زیست شناسی سلولی 

 مولکولی
 بیوشیمی ساختار 48 --- 48 3 --- 3

2 
مبانی زیست شناسی  مایشگاهآز

 سلولی
--- 1 1 --- 32 32 

همزمان با درس مبانی زیست شناسی 

 و مولکولی سلولی

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

 همزمان با درس بیوشیمی ساختار 32 32 --- 1 1 --- بیوشیمی ساختارآزمایشگاه  4

 بیوشیمی ساختار 48 --- 48 3 --- 3 بیوشیمی متابولیسم 5

 همزمان با درس بیوشیمی متابولیسم 32 32 --- 1 1 --- بیوشیمی متابولیسمآزمایشگاه  6

 48 --- 48 3 --- 3 ژنتیک پایه 7
و  ی سلولیزیست شناسمبانی 

 و آمار زیستی مولکولی

 همزمان با درس ژنتیک پایه 32 32 --- 1 1 --- ژنتیک پایهآزمایشگاه  8

 ژنتیک پایه 48 --- 48 3 --- 3 ژنتیک مولکولی 9

 همزمان با درس ژنتیک مولکولی 32 32 --- 1 1 --- ژنتیک مولکولیآزمایشگاه  10

 ندارد 48 - 48 3 - 3  هیایگ ساختار و تنوع 11

 32 32 --- 1 1 --- یاهیساختار و تنوع گآزمایشگاه  12
ساختار و تنوع همزمان با درس 

 گیاهی

 ندارد 32 --- 32 2 - 2 گیاهی فیزیولوژيمبانی  13

 32 32 --- 1 1 --- مبانی فیزیولوژي گیاهیآزمایشگاه  14
مبانی فیزیولوژي همزمان با درس 

 گیاهی

 ندارد 48 --- 48 3 --- 3 شناسی میکربی زیست 15

 32 32 --- 1 1 --- شناسی میکربی زیستآزمایشگاه  16
همزمان با درس زیست شناسی 

 میکربی

 48 --- 48 3 --- 3 شناسی تکوینی مبانی زیست 17
و  مبانی زیست شناسی سلولی

 مولکولی

 ژنتیک پایه 48 --- 48 3 --- 3 تکامل 18

 ندارد 48 --- 48 3 --- 3 اکولوژي عمومی 19

 ندارد 32 --- 32 2 --- 2 آمار زیستی 20

 همزمان با درس آمار زیستی 32 32 --- 1 1 --- کارگاه آمار زیستی 21

و  یسلول یشناس یستز یمبان 32 --- 32 2 --- 2 فیزیولوژي سلول 22
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 نام درس ردیف

 تعداد ساعت تعداد واحد 

 نیازپیشنیاز/هم

ري
نظ

لی 
عم

مع 
ج

ري 
نظ

لی 
عم

مع 
ج

 

 مولکولی

 فیزیولوژي سلول 48 --- 48 3 --- 3 دستگاههافیزیولوژي  23

 32 32 --- 1 1 --- لوژي دستگاههافیزیوآزمایشگاه  24
همزمان با درس فیزیولوژي 

 دستگاهها

 ندارد 48 --- 48 3 --- 3 فیزیولوژي اعصاب و غدد 25

26 
فیزیولوژي اعصاب و آزمایشگاه 

 غدد
--- 1 1 --- 32 32 

همزمان با درس فیزیولوژي اعصاب 

 و غدد

 هادستگاه فیزیولوژي 32 --- 32 2 --- 2 فیزیولوژي مقایسه اي 27

 ندارد 48 --- 48 3 --- 3 مهرگان جانورشناسی بی 28

 32 32 --- 1 1 --- مهرگان جانورشناسی بیآزمایشگاه  29
همزمان با درس جانورشناسی 

 مهرگان بی

 مهرگانجانورشناسی بی 32 --- 32 2 --- 2 داران ناسی مهرهجانورش 30

 32 32 --- 1 1 --- جانورشناسی مهره دارانآزمایشگاه  31
همزمان با درس جانورشناسی مهره 

 داران

 مهرگانجانورشناسی بی 48 32 16 2 1 1 حشره شناسی 32

 مهرگان جانورشناسی بی 32 --- 32 2 --- 2 ها زیست شناسی انگل 33

 32 32 --- 1 --- 1 ها انگل زیست شناسیآزمایشگاه  34
همزمان با درس زیست شناسی 

 ها انگل

 48 --- 48 3 --- 3 ی جانوريبافت شناس 35
و  مبانی زیست شناسی سلولی

 مولکولی

 32 32 --- 1 1 --- بافت شناسی جانوريآزمایشگاه  36
همزمان با درس بافت شناسی 

 جانوري

 بافت شناسی جانوري 32 --- 32 2 --- 2 جنین شناسی جانوري 37

 32 32 --- 1 1 --- جنین شناسی جانوريآزمایشگاه  38
با درس جنین شناسی  همزمان

 جانوري

 32 --- 32 2 --- 2 زیست شناسی سلولهاي بنیادي 39
و  مبانی زیست شناسی سلولی

 مولکولی

 نیمسال هفتم 32 --- 32 2 --- 2 زیست فناوري جانوريمبانی  40

 --- 1504 512 992 78 16 62 جمع
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 يجانور یشناس ستیرشته ز یدوره کارشناس ياریدروس اخت -4جدول 

 نام درس ردیف
 تعداد ساعت تعداد واحد

 پیشنیاز/ همنیاز
 جمع عملی نظري جمع عملی نظري

 فیزیولوژي اعصاب، اکولوژي عمومی 48 --- 48 3 --- 3 رفتار شناسی جانوري 1

 فیزیولوژي دستگاهها 32 --- 32 2 --- 2 فیزیولوژي ورزش 2

 داران ی مهرهجانورشناس 48 32 16 2 1 1 زیست شناسی ماهیان 3

4 
 روش ها در زیست شناسی

 جانوري
 ندارد 64 64 --- 2 2 ---

 فیزیولوژي دستگاهها 32 --- 32 2 --- 2 فیزیولوژي تغذیه 5

 ندارد 32 --- 32 2 --- 2 کنه شناسی 6

 ندارد 32 --- 32 2 --- 2 اکولوژي حشرات 7

 گانمهر جانورشناسی بی 32 --- 32 2 --- 2 اکولوژي انگل ها 8

 زبان خارجی 32 --- 32 2 --- 2 متون تخصصی  9

10 
زیست شناسی تکوینی و 

 محیط زیست
 زیست شناسی تکوینیمبانی  32 --- 32 2 --- 2

 ندارد 32 --- 32 2 --- 2 تنوع زیستی و حفاظت 11

 ندارد 32 --- 32 2 --- 2 مبانی بیوانفورماتیک 12

 32 --- 32 2 --- 2 مبانی بیوتکنولوژي 13
 یشناس یستز یکربی،م یشناس یستز

 یمولکولسلولی و 

 ساختار یوشیمی، ب1 عمومی یزیکف 32 --- 32 2 --- 2 مبانی نانوبیوتکنولوژي 14

15 
مبانی زیست شناسی 

 سامانه ها
 ندارد 32 --- 32 2 --- 2

 ندارد 32 --- 32 2 --- 2 مبانی بیومیمتیک 16

 ژنتیک مولکولی 32 --- 32 2 --- 2 مهندسی ژنتیکمبانی  17

 و مولکولی سلولی مبانی زیست شناسی 32 - 32 2 --- 2 تمایز سلول هاي جانوري 18

 جنین شناسی 32 --- 32 2 --- 2 جنین شناسی انسان 19

 داران مهره اکولوژي و جانورشناسی 32 --- 32 2 --- 2 يپروري آبها و آبز ياکولوژ 20

 و مولکولیسلولی مبانی زیست شناسی  32 --- 32 2 --- 2 اخالق زیستی 21
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 1ریاضی عمومی 

 1ریاضی عمومی درس:  فارسی نام

 General Mathmatics 1نام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 3 و نوع واحد: تعداد

 48تعداد ساعت: 

 پایهنوع درس: 

 نداردپیشنیاز: 

 داردآموزش تکمیلی: 

 
 توضیحات اولیه :

زیسـت  هـاي زمـین شناسـی،    هـایی متناسـب بـا رشـته    پیشنهاد می شود در ارائه ایـن درس بـه بیـان مثـال     -1
 و شیمی پرداخته شود. شناسی

 درس، از اثبات قضایا خودداري شود. با توجه به اهداف -2
 

 درس: هدف
 مشتق، انتگرال وسري ها.، حد و پیوستگی،توابع ساختمان اعداد، فراگیري دانش مربوط به 
 

 :درسسرفصل 
آشــنایی بــا ســاختمان اعــداد حقیقــی، معرفــی و نمــایش اعــداد مخــتلط،          ســاختمان اعــداد:  -1

 دستگاههاي مختصات.
ــع : -2 ــایی،      تواب ــاریتمی، نم ــه اي، لگ ــع چندجمل ــابع، تواب ــوس ت ــع، معک ــر تواب ــابع، جب ــه، ت مجموع

 مثلثاتی.

ــع، تکنیــک    حــد و پیوســتگی: -3 هــاي مفهــوم حــد، حــد راســت و چــپ، حــد جمــع و ضــرب تواب
ــه     ــاط ناپیوســتگی، دنبال ــه نق ــال و ....، پیوســتگی، مجموع ــام، هوپیت ــع ابه ــد رف محاســباتی حــد مانن

 اعداد و پیوستگی دنباله اي، جبر توابع پیوسته.
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ــع یــک متغیــره، تعبیرهندســی و فیزیکــی مشــتق، قضــایایی ماننــد قضــیه مقــدار    مشــتق: -4 مشــتق تواب
، نقـاط بحرانـی، آزمـون هـاي مشـتق بـراي       میانگین، دستورهاي مشتق گیـري، مشـتق تـابع معکـوس    

 اکسترمم، تقعر منحنی، نقطه عطف.

انتگرال توابع یک متغیـره حقیقـی، تـابع اولیـه، تکنیـک هـاي انتگـرال گیـري ماننـد جـز بـه             انتگرال: -5
 جز و ... ، کاربرد انتگرال در محاسبه مساحت و حجم.

ــه هــا، ســریهاي عــددي، آزمونهــاي همگرایی(آزمــون  ســري هــا: -6 ــی  دنبال نســبت و ریشــه)، همگرای
 مطلق و مشروط، سري توانی، قضیه تیلور.

 
 منابع:

1. Steiner E. (2008) The Chemistry Maths Book, Oxford Uni. Press, 2nd Ed. 2008. 
2. C. Neuhasusev C. (2010) Calculus for Biology and Medicine, Prentice-Hall., 3nd Ed. 2010. 
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 2ریاضی عمومی 

 2ریاضی عمومی درس:  فارسی نام

 General Mathmatics 2نام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 3 و نوع واحد: تعداد

 48تعداد ساعت: 

 پایهنوع درس: 

 )1(ریاضی عمومی  داردپیشنیاز: 

 داردآموزش تکمیلی: 

 

 توضیحات اولیه :
شناسـی، زیسـت   هـاي زمـین  شـته هـایی متناسـب بـا ر   پیشنهاد می شود در ارائـه ایـن درس بـه بیـان مثـال      -1

 شناسی و شیمی پرداخته شود.
 شود. با توجه به اهداف درس، از اثبات قضایا خودداري -2
 

 درس: هدف
ــه توابــع چنــد متغیــره حقیقــی   فراگیــري دانــش مربــوط معــادالت دیفرانســیل و  فراگیــري دانــش مربــوط ب

 مقدماتی
 

 :درسسرفصل 
، مقــدار 3×3ب آنهــا، دترمینــان و وارون مــاتریس هــاي مــاتریس هــا و اعمــال جمــع ضــر  جبــر خطــی :. 1

ویژه و بردار ویژه، ضـرب بردارهـا، دسـتگاه معـادالت خطـی و حـل آنهـا، فضـاي بـرداري، اسـتقالل خطـی،            
 پایه، بعد، ماتریس ها بعنوان تبدیالت خطی.

و، بیــان معرفــی معــادالت دیفرانســیل خطــی بــا ضــرایب ثابــت از مرتبــه یــک و د  معــادالت دیفرانســیل :. 2
 معادالت دیفرانسیل خاص، معرفی معادله دیفرانسیل به عنوان کاربردي از مدل سازي پدیده ها.
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توابـع چنــدمتغیره، توابـع بــرداري، معـادالت پــارامتري، حـد و پیوســتگی و      توابـع چنـدمتغیره و بــرداري :  . 3
ت جزئـی، معرفــی  مشـتق ایـن گونــه توابـع، بررســی حـد ایــن توابـع بــه وسـیله مســیرهاي مختلـف، مشــتقا       

 مشتق بعنوان یک ماتریس، قاعده زنجیره اي، اشاره به رویه ها و صفحه مماس 

بیــان انتگــرال توابــع بــرداري یــک متغیــره، انتگــرال توابــع چنــدمتغیره حقیقــی   انتگــرال هــاي چندگانــه :. 4
 مقدار، روشهاي محاسباتی انتگرالهاي چندگانه و تغییر متغیر، محاسبه حجم.

 قدمه اي بر آمار، نمونه گیري، آمار توصیفی، توزیع ها.آمار : م. 5

 
 منابع:

1. Steiner E. (2008) The Chemistry Maths Book, Oxford Uni. Press, 2nd Ed. 2008. 
2. C. Neuhasusev C. (2010) Calculus for Biology and Medicine, Prentice-Hall., 3nd Ed. 2010. 
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 1 فیزیک عمومی

 1 فیزیک عمومیدرس:  فارسی نام

  General Physics 1نام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 3 تعداد و نوع واحد: 

 48تعداد ساعت: 

 پایهنوع درس: 

 نداردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 درس:هدف 

 آشنایی با مفهوم اندازه گیري، انواع حرکت، دما، الکتریسیته و نور
 

 :سرفصل درس

م انـدازه گیـري، نسـبی بـودن انـدازه گیـري، عـدم قطعیـت، خطاهـا، ارقـام بـا معنـی،             : مفهواندازه گیري -1
 معادالت ابعادي، سیستم آحاد، انواع کمیتها

ــی -2 ــت خط ــرژي، پتانســیل،    حرک ــار، ان ــون، ک ــوانین نیوت ــد)، ق ــک و دو بع ــک (ی : سیســتماتیک و دینامی
 قوانین پایستگی، تکانه و پایستگی، برخورد

هـاي هماهنـگ سـاده، انـرژي سیسـتم نوسـانی، نوسـان واداشـته و میرایـی و           : حرکـت حرکت نوسـانی  -3
 تشدید امواج متحرك، برهمنهی، بازتاب، امواج ساکن، صورت و تداخل

ــا -4 ــرارت و گرم ــت    ح ــه جنبشــی، ظرفی ــانون اول، نظری ــا و ق ــال گرم ــاي دماســنجی، انتق ــا، روش ه : دم
 گرمایی، آنتروپی، قانون دوم

 ، میدان الکتریکی، قانون گوس، پتانسیلماده و بار الکتریکی -5
 جریان، میدان مغناطیسی، قانون آمپر -6
 قانون فاراده، موتور، ژنراتور -7
 اپتیک موجی، بازتاب و شکست، تداخل و پراش -8
 فیزیک کوانتومی، نور کوانتومی، اثر فوتوالکتریک، لیزر -9
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 افت)، واپاشی رادیواکتیوفیزیک هسته اي و اتمی، انرژي هسته اي (همجوشی و شک -10
 منابع:

1. Halliday, D., Resnick, R. and Walker, J. (2005) Fundamentals of Physics, Vol. 1 & 2, 7th 
Edition. John Wiley & Sons, Inc.  
2. Newmann J. (2008) Physics of the Life Sciences, Springer. 
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 1 آزمایشگاه فیزیک عمومی 
 1 آزمایشگاه فیزیک عمومیس: در فارسی نام

  Laboratory of General Physics 1نام انگلیسی درس: 

 عملی واحد 1 و نوع واحد: تعداد

 32تعداد ساعت: 

 پایهنوع درس: 

 )1 درس فیزیک عمومیهمزمان با ( داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 

 درس:هدف 
ـ   آشـنایی دانشـجویان بـا مبـانی عملـی انـدازه       هـاي مـرتبط بــا درس    دهدمان آزمـایش و پـردازش دا  گیـري، چی

 فیزیک عمومی
 

 :سرفصل درس
 گیري، تخمین خطا در آزمایش خطاي اندازه  گیري، وسایل اندازه گیري، اهمیت و مفهوم اندازه -1
 گیري طول، جرم، زمان، چگالی (جامدات، مایعات) اندازه -2
 ت روي سطح شیب دارتحقیق قوانین حرکت در یک بعد: سرعت، شتاب، حرک -3
 مطالعه سقوط آزاد و تعیین شتاب گرانش در آزمایشگاه -4
 تحقیق قانون پایستگی تکانه خطی و مطالعه برخورد -5
 گیري شتاب گرانش در آزمایشگاه بررسی حرکت آونگ ساده و اندازه -6
 گیري ثابت یک فنر ساده و ترکیب (سري و موازي) فنرها اندازه -7
 ورانی ساده و پایستگی تکانه زاویه ايبررسی حرکت د -8
 مطالعه امواج ایستاده در تارهاي مرتعش (مدهاي نوسانی یک نوسانگر ساده) -9

 گیري ظرفیت گرمایی ویژه جامدات کالریمتري و اندازه -10
 گیري ضریب گرمایی ژول (هم ارزي کار و گرما) اندازه -11
 گیري ضریب انبساط طولی جامدات اندازه -12
 گیري کشش سطحی در مایعات اندازه -13
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 تحقیق قوانین مربوط به تشدید در لوله هاي صوتی باز و بسته -14
 

آزمایشـهایی را انتخـاب و     13تـا     2توانـد از ردیفهـاي    مـی  موجـود بنـا بـه امکانـات     اسـتاد درس  توضیح:
 د.جلسه کامل را شامل شو 12ارایه نماید بطوریکه تعداد جلسات آزمایشگاه حداقل 

 
 منابع:

 1370فیزیک عملی ، اسکوایرز، شاهزمانیان و فیض (مترجمان) ، مرکز نشر دانشگاهی ، . 1
 1383هنر فیزیک تجربی، پرستون،  المعی  و حیدري (مترجمان) ، مرکز نشر دانشگاهی ، . 2
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 1شیمی عمومی  

 1شیمی عمومی درس:  فارسی نام

 General Chemistry 1نام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 3 و نوع واحد: دادتع

 48تعداد ساعت: 

 پایهنوع درس: 

 نداردپیشنیاز: 

 )حل تمرین(دارد   آموزش تکمیلی: 
 

 درس:هدف 
ــدهاي شــیمیایی، محلــول هــا و تعــادالت     ــم و ســاختار آن، پیون ــر: ات ــا مفــاهیم شــیمی نظی ــه ب آشــنایی اولی

 شیمیایی
 

 :سرفصل درس
 یت فعلی آن در جهان و ایرانفلسفه علم شیمی و تاریخ آن، وضع -1
 کمیت هاي بنیادي و سیستم هاي واحدي، تعاریف بنیادي شیمی، ماده و خواص آن -2
 ساختار اتم، ترکیبات شیمیایی و واکنش ها –نظریه اتمی  -3
 جدول تناوبی و خواص اتم ها -4
 پیوندهاي شیمیایی -5
 گازها، مایعات و جامدات و نیروهاي بین مولکولی -6
 رموشیمیت -7
 محلول ها و خواص فیزیکی آن ها -8
 سینتیک شیمیایی -9

 تعادالت شیمیایی -10
 

 منابع:
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 1آزمایشگاه شیمی عمومی 

 1آزمایشگاه شیمی عمومی درس:  فارسی نام

 General Chemistry Laboratory 1نام انگلیسی درس: 

 عملی واحد 1 تعداد و نوع واحد:

 32 تعداد ساعت:

 پایهنوع درس: 

 )1شیمی عمومی درس همزمان با ( داردپیشنیاز: 

 آزمایشگاه)( داردآموزش تکمیلی: 

 
 درس:هدف 

 ایی با اصول مقدماتی کارهاي عملی در آزمایشگاه شیمیآشن 
 

 :سرفصل درس
ــوارد     -1 ــوزش م ــري (مخصــوص دانشــجویان شــیمی) و آم ــاه شیشــه گ ــایل عمــومی در کارگ ــی وس معرف

 ایمنی در آزمایشگاه
 اندازه گیري چگالی مایعات -2
 اندازه گیري چگالی جامدات -3
 )PbCl2سنتز یک نمک معدنی (تهیه  -4
 دازه گیري آب هیدراته در نمک هاان -5
 اندازه گیري به روش جمع آوري گاز -6
 باز (تعیین وزن اکیواالن اسید)-تیتراسیون اسید -7
 رنگ سنجی (کالریمتري) -8
 کروماتوگرافی کاغذي (آنالیز کیفی کاتیون ها) -9

 تیتراسیون اکسایش و کاهش (اندازه گیري آهن در یک نمونه سنگ معدن آهن) -10
 اندازه گیري ثابت یونیزاسیون یک اسید -11
 قانون بقاء جرم -12

 

23 
 



 منابع:
1. Slowinski, E.J. and Wolsey, W.C. (1985) Chemical Principles in the Laboratory, 4th Edition. 
Saunders Golden Series. 
2. Lagowski, J.J. (1977) Laboratory Experiments in Chemistry. D. Van Nostrand Co. 
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 2شیمی عمومی 

 2شیمی عمومی درس:  فارسی نام

 General Chemistry 2نام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 3 و نوع واحد: تعداد
 48تعداد ساعت: 

 نظري واحد 3واحد:  نوع

 )1شیمی عمومی درس ( داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 درس:هدف 

ی، اسـیدها و بازهــا، رسـوب و حاللیــت، الکتروشـیمی و شــیمی    آشـنایی بــا مفـاهیم غلظــت، تعـادل شــیمیای    
 هسته اي

 
 :سرفصل درس

محلـول هـا و آحـاد مهـم غلظـت، تبـدیل واحـدهاي غلظـت بـه یکـدیگر،           : روش کمی براي بیان غلظت -1
 طرز تهیه محلول ها

محلـول  واکنش هـاي تعـادلی، انـواع تعـادل هـا (همگـن و غیـرهمگن)، ثابـت تعـادل در          : تعادل شیمیایی -2
 ها و انواع آن، عوامل موثر بر تعادل ها، کاربرد موازنه جرم و بار در حل مسائل تعادلی

تعـاریف اسـید و بـاز آرنیـوس و برونشـتد، اکسـیدهاي اسـیدي و بـازي، مفهـوم          : مفاهیم اسیدها و بازهـا  -3
pH نــد ظرفیتــی، ، قــدرت نســبی اســیدها و بازهــا و ارتبــاط آن بــا ســاختار مولکــولی، اســیدها و بازهــاي چ

 هیدرولیز نمک ها، مفهوم بافر، اسید و باز لوییس، سیستم حاللی
انــواع رســوب هــا و واکنشــگرهاي رســوب دهنــده، انــدازه ذرات رســوب و عوامــل : رســوب و حاللیــت -4

حاللیـت و  -موثر بـر آن، ناخالصـی هـاي رسـوب و روش هـاي کـاهش آن، حاصـل ضـرب انحـالل پـذیري          
 ري با سولفیدعوامل موثر بر آن، رسوب گی

ــیمی -5 ــیمیایی،       : الکتروش ــاي الکتروش ــل ه ــواع پی ــا، ان ــه آنه ــاهش و موازن ــایش و ک ــاي اکس ــنش ه واک
ثابـت تعـادل و نیـروي محرکـه، انـواع بـاتري هـا،        -پتانسیل الکترود و اثـر غلظـت بـر آن، انـرژي آزاد گیـبس     

 آبکاري، خوردگی
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 ترکیبات کوئوردیناسیون -6
تی و پایــداري هســته، ســینتیک واپاشــی رادیواکتیــو، تبــدیل هســته اي، اثــر رادیواکتیــوی: شــیمی هســته اي -7

 تابش هسته اي بر ماده، تبدیل متقابل جرم و انرژي، کاربردهاي شکافت و همجوشی
 

 منابع:
1. Silberberg, M. (2010) Principles of General Chemistry, 2nd Edition. McGraw-Hill. 
2. Mahan, B.H. and Myers, R.J. (1987) University Chemistry, 4th Edition.  Addison-Wesley. 
3. Mortimer, C.E. (1979) Chemistry: A Conceptual Approach, 4th Edition. Van Nostrand. 
4. Petrucci, R.H., Harwood, W.S., Herring, G.E. and Madura, J. (2011) General Chemistry: 
Principles and Modern Applications, 10th Edition. Pearson Education. 
5. Purcell, M.L. and Kotz, K.F. (1991) Chemistry and Chemical Reactivity. Saunders College 
Publishing. 
6. Hill, J.W., Petrucci, R.H., McCreary, T.W. and Perry, S.S. (2005) General Chemistry, 4th 
Edition. Prentice Hall PTR. 
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 1 شیمی آلی 

 1 شیمی آلیدرس:  فارسی نام

 Organic Chemistry 1نام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 3 و نوع واحد: تعداد

 48 تعداد ساعت:

 پایهنوع درس: 

 )1شیمی عمومی درس ( داردپیشنیاز: 

 داردآموزش تکمیلی: 

 
 درس:هدف 

 ار شیمیایی آنهاآشنایی با انواع مختلف ترکیبات آلی و ساخت 
 

 :سرفصل درس
ــی، مقایســه      -1 ــات آل ــان تاریخچــه آن، عناصــر موجــود  در ترکیب ــی و بی ــیمی آل ــم ش ــف عل ــه، تعری مقدم

خواص مواد آلی  با ترکیبـات معـدنی، اهمیـت شـیمی آلـی، تجزیـه کمـی  و کیفـی عنصـري ترکیبـات آلـی،            
ــیمیایی      ــاالت ش ــواع اتص ــی، ان ــات آل ــولی ترکیب ــرم مولک ــري ج ــدازه گی ــدهاي   ان ــی، پیون ــات آل در ترکیب

کوواالنســی، الکترواالنســی، هیــدروژنی، انــرژي پیونــد، الکترونگاتیویتــه، اثــر القــایی، تغییــر مکــان الکترونــی، 
 واالنس کربن

فرمول گسـترده  ترکیبـات آلـی و ایزومریسـم، فرمـول گسـترده، ایزومـري زنجیـري، ایزومـري موضـعی،            -2
ــم و توتومری   ــاملی، متامریس ــري ع ــاء،      ایزوم ــایش و احی ــی، اکس ــري هندس ــوري، ایزوم ــري ن ــم، ایزوم س

ــون هــا، اســیدها و بازهــا و    ــس ی ــدروژن در مولکــول، تعــویض واالن ــذیرش اکســیژن و از دســت دادن هی پ
 تاثیر وضعیت الکترونی در خصوصیات آنها، انرژي و تعادل

 E1هـاي حـذفی   انواع واکنش هاي شـیمی آلـی، واکـنش هـاي رادیکـالی، واکـنش هـاي یـونی، واکـنش           -3
ــا، صــفات   SN2و  SN1، واکــنش هــاي جانشــینی E2و  ــی آنه ــی و صــفات کل ــات آل ــدي ترکیب ، تقســیم بن

 کلی و تقسیم بندي ترکیبات آلی، معرفی هیدروکربن ها
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ــل    -4 ــارافین هــا، آلکی ــان، صــفات عمــومی پ ــري، همولــوگ هــاي مت هیــدروکربن هــاي اشــباع شــده زنجی
ن در ترکیبـات اسـتخالفی آن، طـرز تهیـه و خـواص متـان، پیـدایش اتـان         هاالیدها، طرز تهیه پارافین هـا، متـا  

 در طبیعت، خواص اتان
هیــدروکربن هــاي اشــباع شــده حلقــوي، نامگــذاري، واکــنش هــاي ترکیبــات حلقــوي کوچــک، نظریــه    -5

کششـی بــایر، عوامــل مـوثر در پایــداري بناهــاي فضـایی، پیونــدهاي اســتوایی و محـوري، ایزومــري فضــایی     
 لقوي: ایزومرهاي سیس و ترانس، اترهاي حلقوي، اترهاي تاجیترکیبات ح

ــفات        -6 ــا، ص ــري در آنه ــی و ایزوم ــاي اتیلن ــدروکربن ه ــري، هی ــده زنجی ــباع نش ــاي اش ــدروکربن ه هی
شیمیایی هیدروکربن هاي اتیلنی یـا الفـین هـا، افـزایش هیـدروژن  و هـالوژن هـا، افـزایش آلکیـل هاالیـدها،           

ــیون ــیون، اکسیداس ــونی،    هیدروکسیلوس ــا: آنی ــن ه ــیون آلک ــیون، پلیمریزاس ــک، آلکیالس ــیون آلیلی ، هالوژناس
 کاتیونی، مزومري و رزونانس

دي الفــین هــا، بوتــا دي ان، ایزوپــرن، پلیمریزاســیون دي الفــین هــا، پلــی ان هــا، لیکــوپن، بتــا کــاروتن،   -7
ــه اســتیلن و خــواص     ــدروکربن هــاي اســتیلنی، طــرز تهی ــاوب، هی ــی ان هــاي متن ــگ در پل آن، محاســبه رن

 انرژي حرارتی حاصل از احتراق هیدروکربن ها
ــالیز    -8 ــالیز شــدن اســیدي، هیدروکســیل دار شــدن، گسســتگی کات اپوکســیدها، واکــنش هــا، گسســتگی کات

 شده بازي، جهت گیري گسستگی، تجزیه ترکیبات آلیسیکلی
ــزن    -9 ــداري بن ــول مولکــولی، پای ــزن، فرم ــاختمان بن ــره)، س ــک (معط ــات آروماتی ــزن، ترکیب ، واکنشــهاي بن

، نامگــذاري مشــتقات بنــزن، هیــدروکربن هــاي آروماتیــک n4+2ســاختمان رزونانســی، خصــلت آروماتیــک 
 چند حلقه اي: نفتالن.

جـایگزینی الکتروفیلــی آروماتیـک، اثــر گـروه هــاي اســتخالفی، تعیـین جهــت گیـري، جهــت گیــري از       -10
ــدن، مکا    ــرودار ش ــم نیت ــزن، مکانیس ــتخالفی بن ــتقات دو اس ــل دار   مش ــم آلکی ــیون، مکانیس ــم سولفوناس نیس

 کرافت-شدن فریدلی
ــون      -11 ــم پروت ــیون: مکانیس ــدن، دسولفوناس ــالوژن دار ش ــم ه ــک، مکانیس ــی آروماتی ــایگزینی الکتروفیل ج

دار شدن، مکانیسـم جـایگزینی الکتروفیلـی آروماتیـک، واکـنش پـذیري و جهـت گیـري، الکتـرون دهنـدگی           
 روي جایگزینی، جایگزینی الکتروفیلی در نفتالن. از طریق رزونانس، اثر هالوژن به

ــک -12 ــات آروماتی ــل دار    -ترکیب ــا، آلکی ــزن ه ــل بن ــه آلکی ــاختمان و نامگــذاري، تهی ــا، س ــک، آرن ه آلیفاتی
کرافـت و مکانیسـم آن، واکـنش هـاي آلکیـل بنـزن هـا، جـایگزینی الکتروفیلـی آروماتیـک در           -شدن فریـدل 
 آلکیل بنزن ها
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ــک  -13 ــات آروماتی ــوفیلی در       -ترکیب ــایگزینی نوکلئ ــا، ج ــزن ه ــل بن ــدن آلکی ــالوژن دار ش ــک، ه آلیفاتی
 ترکیبات بنزیلی، آلکنیل و آلکینیل بنزن ها

آریل هالیـدها، سـاختمان و خـواص فیزیکـی، واکـنش هـا، سـاختمان آریـل هالیـدها و وینیـل هالیـدها،             -14
جـــایگزینی نوکلئـــوفیلی جـــایگزینی نوکلئـــوفیلی آروماتیـــک، مکانیســـم جابجـــایی دو مولکـــولی بـــراي 

ــذفی    ــم ح ــک، مکانیس ــوفیلی آروماتی ــایگزینی نوکلئ ــري در ج ــت گی ــک، جه ــایگزینی -آروماتی ــی ج افزایش
 نوکلئوفیلی آروماتیک

آلدئیـدها و کتــون هــا، ســاختمان و نامگــذاري، طــرز تهیـه آلدئیــدها و کتــون هــا، واکــنش هــا: افــزایش    -15
 تقات آمونیاکی، واکنش کانیزارونوکلئوفیلی اکسایش و کاهش، افزایش سیانید و مش

آلدئیــدها و کتــون هــا، افــزایش واکنشــگرهاي گرینیــارد، محصــوالت ســنتز گرینیــارد، تجزیــه آلدئیــدها   -16
 و کتون ها، تست یدوفرم

ــیدهاي     -17 ــاي اسـ ــک هـ ــذاري، نمـ ــی، نامگـ ــواص فیزیکـ ــاختمان و خـ ــیلیک، سـ ــیدهاي کربوکسـ اسـ
 درت اسیديکربوکسیلیک، تهیه واکنش ها، ثابت اسیدي و ق

اثــر اســتخالف بــه روي قــدرت اســیدي، تبــدیل بــه اســترها، تبــدیل بــه آمیــدها، کــاهش بــه آلدئیــدها،   -18
 هالوژن دار شدن، دي کربوکسیلیک اسیدها

مشــتقات عــاملی کربوکســیلیک اســیدها، ســاختمان و نامگــذاري، جــایگزینی نوکلئــوفیلی آســیل: نقــش   -19
 ، تبدیل به مشتقات اسیدهاگروه کربونیل، اسید کلریدها، واکنش ها

 آمیدها، اسیدها، طرز تهیه، واکنش ها، هیدرولیز آمیدها، ایمیدها -20
استرها، طرز تهیـه، واکـنش هـا، هیـدرولیز قلیـایی و اسـیدي اسـترها، آمونـولیز، تبـادل اسـتري، کـاهش             -21

 استرها، مشتقات عاملی اسیدهاي کربوکسیلیک
ــدولی و کال  -22 ــراکم آل ــا: ت ــانیون ه ــاي   کرب ــدروژن ه ــیدي هی ــدرت اس ــزن، ق ــامل  αی ــاي ش ــنش ه ، واک

کاربانیون ها، هالوژن دار شدن کتون ها بـه کمـک بـاز، هـالوژن دار شـدن کتـون هـا بـه کمـک اسـید: انـولی            
 شدن، تراکم آلدولی

آبگیري از محصوالت آلـدولی، کـاربرد تـراکم آلـدولی در سـنتز، تـراکم آلـدولی متقـاطع، واکـنش هـاي            -23
 راکم آلدولیمرتبط با ت

کتواســترها، تــراکم کالیــزن متقــاطع، آمــین هــا، ســاختمان و طبقــه بنــدي،  -βتــراکم کالیــزن، تشــکیل  -24
نامگذاري و خواص فیزیکی، نمک آمـین هـا، شـیمی فضـایی نیتـروژن، طـرز تهیـه، کـاهش ترکیبـات نیتـرو،           

 آمونولیز هالیدها، آمیناسیون کاهشی، تنزل کافمن آمیدها
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ز آمین هـاي نـوع دوم و سـوم، آمـین هـاي هتروسـیکلی، نـوآرایی هـافمن: شـیمی فضـایی           آمین ها، سنت -25
گروه مهـاجر، نـوآرایی هـافمن: ترتیـب زمـانی مراحـل، قـدرت بـازي آمـین هـا و ثابـت بـازي، سـاختمان و              

-Eقدرت بازي، اثر استخالف ها در قـدرت بـازي، نمـک هـاي آمونیـوم چهارتـایی: حـذف هـافمن، حـذف          

 افمنو جهت گیري ه 2
آمین ها، تبـدیل آمـین هـا بـه آمیـدهاي اسـتخالف شـده، جـایگزینی حلقـه در آمـین هـاي آروماتیـک،              -26

سولفوناسیون آمین هاي آروماتیک، سـولفانیل آمیـد و داروهـاي گـوگردي، واکـنش هـاي آمـین هـا بـا اسـید           
 نیترو

ند مـایر، جانشـینی   نمک هاي دي آزونیـوم، تهیـه و واکـنش هـا، جانشـینی توسـط هـالوژن: واکـنش سـ          -27
ــط  ــط  -CNتوس ــینی توس ــط  -OH، جانش ــینی توس ــاي دي    -H، جانش ــک ه ــتفاده از نم ــا اس ــنتز ب ، س

 آزونیوم، جفت شدن نمک هاي دي آزونیوم: سنتز ترکیبات آزو
ــاختمان و       -28 ــا، س ــل ه ــتخالفی، فن ــدهاي اس ــه آمی ــرگ، تجزی ــا تســت هینزب ــین ه ــه آم ــا، تجزی ــین ه آم

اي فنــل هــا، نــوآرایی هــاي هیدروپراکســیدها، طــرز تهیــه فنــل هــا، نامگــذاري، خــواص فیزیکــی، نمــک هــ
 قدرت اسیدي فنل ها، تشکیل استر: نوآرایی فرایز، جایگزینی در حلقه

شـیمن، تشـکیل آریـل اترهـا، واکـنش      -فنل ها، واکـنش کولمـب: سـنتز اسـیدهاي فنلـی، واکـنش ریمـر        -29
 هاي آریل اترها، تجزیه فنل ها

ــا در ســنت -30 ــانیون ه ــا، کربوکســیل   کارب ــون ه ــی، ســنتز اســیدهاي کربوکســیلیک، ســنتز کت ــات آل ز ترکیب
کتواســیدها و مالونیــک اســیدها، آلکیــل دار شــدن مســتقیم و غیرمســتقیم اســترها و کتــون هــا،  -βزدایــی از 

 آلکیل دار شدن ترکیبات کربونیل از طریق انامین ها
ــل اشــباع نشــده   -31 ــات کربونی ــ βو  αترکیب ــاي  ، ســاختمان و خــواص، ط ــروه ه ــل گ ــر متقاب ــه، اث رز تهی

ــل،      ــزایش مایک ــی، اف ــوفیلی و الکتروفیل ــزایش نوکلئ ــوفیلی، اف ــزایش نوکلئ ــی، اف ــزایش الکتروفیل ــاملی، اف ع
 آلدار، کنیون ها-واکنش دي آلز

سیمفوري اثرات گـروه مجـاور، سـیمفوري، اثـرات گـروه مجـاور، شـیمی فضـایی هیـدورژن دار شـدن            -32
 ن دار شدن ناهمگن، فرآیند اکسو، عمل آنزیم هاهمگن، شیمی فضایی هیدروژ

ترکیبــات هتروســیکلی، ســاختمان پیــرون، فــوران و تیــوفن، جــایگزینی الکتروفیلــی دار پرولــی، نــوران   -33
و تیوفن، هتروسیکل هـاي اشـباع شـده پـنج عضـوي، هتروسـیکل هـاي شـش عضـوي، سـاختمان پیریـدین،            

 ر پیریدنی، ایزومري هندسیواکنش هاي پیریدین، جایگزینی نوکلئوفیلی دا
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 منابع:
1. Morrison, R.T., Boyd, R.N. and Boyd, R.K. (1992) Organic Chemistry, 6th Edition. Benjamin 
Cummings. 
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 1 آزمایشگاه شیمی آلی
 1 آزمایشگاه شیمی آلیدرس:  فارسی نام

 Organic Chemistry Laboratory 1نام انگلیسی درس: 

 عملی واحد 1 حد:و نوع وا تعداد

 32 تعداد ساعت:

 پایهنوع درس: 

 )1 شیمی آلیدرس همزمان با ( داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 درس:هدف 

 آشنایی با سنتز، جداسازي و شناسایی مواد آلی 
 

 :سرفصل درس
تعیــین دمــاي ذوب و دمــاي جــوش بــه روش میکــرو بــه همــراه آمــاده کــردن دســتگاه هــاي مربــوط و    -1

 ان کردن دماسنجمیز
 تقطیر ساده، تقطیر جزء به جزء، تقطیر با بخار آب، تقطیر در خالء با استفاده از وسایل مختلف -2
 استخراج در مایعات و جامدات، تصعید. -3
 متبلور کردن تک حاللی و دو حاللی با تعیین نوع حالل و دماي ذوب جسم متبلور شده -4
 یه نازكکروماتوگرافی کاغذي، ستونی و ال -5
 تجزیه کیفی کربن، هیدروژن، هالوژن، نیتروژن و گوگرد در جسم آلی همراه با فنون مختلف -6
بوتیـــل الکـــل، تهیـــه ســـیکلوهگزان از -nبوتیـــل برومیـــد از -nبوتیـــل کلریـــد، تهیـــه -tهیـــدرولیز  -7

 سیکلوهگزانول، تهیه اتیل استات، اندازه گیري وزن مولکولی (به روش کاهش دماي انجماد)
جلسـه آزمایشـگاهی در نظـر گرفتـه شـده اسـت. در آزمـایش هـا هـر جـا کـه مـاده              12* عملیت فوق براي 

 اي سنتز می شود، حتی االمکان آزمایش هاي کیفی و طیفی روي آنها انجام می گیرد.
** مسئول هر آزمایشـگاهی مـی توانـد بـا تکیـه بـر امکانـات، آزمـایش هـاي مناسـب و هـم ارز دیگـري را             

 ند.جایگزین ک
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 منابع:
1. Pavia, D.L. (2007) Introduction to Organic Laboratory Techniques: A Microscale Approach, 
4th Edition. Thomson Brooks/Cole. 
2. Mayo, D.W., Pike, R.M. and Trumper, P.K. (2000) Microscale Organic Laboratory: with 
Multistep and Multiscale Synthesis, 4th Edition. John Wiley and Sons. 
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 و مولکولی مبانی زیست شناسی سلولی

 و مولکولی مبانی زیست شناسی سلولیدرس:  فارسی نام

 Principles of Cell and Molecular Biologyنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 3 و نوع واحد: تعداد

 48تعداد ساعت: 

 تخصصیرس: نوع د

 بیوشیمی ساختار)درس ( داردپیشنیاز: 

 آزمایشگاه)( داردآموزش تکمیلی: 

 
 درس:هدف 

هــدف ایــن درس آشــنائی دانشــجویان دوره کارشناســی رشــته زیســت شناســی بــا مباحــث مختلــف زیســت 
شناســی ســلولی در حــد معرفــی ســاختار و عملکــرد انــدام هــا، پدیــده هــا و فرآینــدهاي مختلــف ســلولی   

 است.
 

 فصل درس: سر
 یاتح یدایشپ -1
 یستیز یمرهايپل یناول یلتشک ي مربوط به نحوه هاي يتئور یمعرف -2
 ها ینبا پروتئ یاسدر ق یمولکول یادو ازد یرها در تکثRNA  يبرتر -3
 ها ینو ساخت پروتئ RNA یايدر دن یمولکول هاي ینماش یناول یدایشپ -4
 یوتیپروکار ي ده سلول زن ینشدن اول یدارغشا و پد یدایشپ -5
 ها یوکاریوتشدن  یدارو پد یدرون سلول ییغشا يها سامانه یدایشپ -6
     ها یوکاریوتگسترده در  یو بروز تنوع شکل یاسکلت سلول یدایشپ -7
 ها یپرسلول یدایشپ -8
 یستیز يساختار و عملکرد غشاها -9

 و عدم تقارن در غشا ییغشا یپیدهايل -10
 یستیز يغشاها یالیتو س ییغشا يها ینپروتئ -11
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 قرمز يها و ساختار غشا در گلبول یکورتکس سلول -12
 ها در سلول  ینپروتئ یريعالمت دهنده و نقش آنها در جهت گ يها یتوال -13
 در آن ها ینپروتئ یريساختار هسته و جهت گ -14
 یستیز يها و نقش آن در  ساخت غشا یاندوپالسم يشبکه  -15
 ییو غشا یترشح يها یندر ساخت پروتئ یدوپالسمان ينقش شبکه  -16
 ها یکوپروتئیندر ساخت گل یاندوپالسم ينقش شبکه  -17
 ها یکوپروتئینو نقش آن در ساخت گل يدستگاه گلژ -18
 یزوزومیل يها یمو نقش آن در ساخت آنز يدستگاه گلژ -19
 ها و نقش آنها در سلول  یزوزومل -20
 ا در سلولزوم ها و نقش آنه یپراکس -21
 و انواع آن  یتوزاندوس -22
 )ینوسیتوز(پ یرندهوابسته به گ یتوزاندوس -23
 و انواع آن یتوزاگزوس -24
 و کنترل شده یوستهپ یتوزاگزوس -25
 یتوزدر اگزوس يو دستگاه گلژ یاندوپالسم ي نقش شبکه -26
 یینقل و انتقاالت غشا -27
 کانال ها -28
 اپمپ ها و پورتره یرها،کار -29
  یارتباطات سلول يو برقرار یسلول یامهايپ یلگس -30
 یسلول یامهايپ یلعناصر الزم در گس -31
 یسلول يها یرندهانواع گ -32
  یاسکلت سلول یمعرف -33
 ها یکروفیالمانم -34
 ها یوکاریوتها و ساختار تاژك و مژك در  یکروتوبولم -35
 در آن یحرکت دوران ادیجو سازوکار ا ها یوتساختار تاژك در پروکار -36
 یسلول یعناصر الزم در اتصاالت و چسبندگ -37
 اتصاالت سخت -38
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 اتصاالت چسبناك -39
 دسموزوم یدسموزوم و هم -40
 ها یکلینو سا  یسلول يچرخه  -41
 یتوزيو ساختار دوك م یريشکل گ -42
 یتوزمراحل مختلف م -43
 یمثل جنس یدو تول یوزمراحل مختلف م -44
 و عوامل مؤثر در آن  یسلول زیتما -45

 
 منابع:

1. Alberts, B. (2008) Molecular Biology of the Cell, 5th Edition. Garland Science, Taylor and Francis 
group, Abingdon, UK. 
2. Becker, W.M., Reece, J.B.  and Poenie, M.F. (1996) The World of The Cell, 3rd Edition. 
Addison Wesley Publishing Company. 
3. Karp, G. (2007)  Cell and Molecular Biology: Concepts and Experiments, 5th Edition. Wiley. 
4. Lodish, H.,  Berk, A.,  Kaiser, C.A.,  Krieger, M.,  Scott, M.P.,  Bretscher, A.,  Ploegh, H. and 
Matsudaira, P.T. (2007) Molecular Cell Biology, 6th Edition. W. H. Freeman and Company. 
Avenue, New York, NY. 
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 آزمایشگاه مبانی زیست شناسی سلولی
 آزمایشگاه مبانی زیست شناسی سلولیدرس:  فارسی نام

 Principles of Cell Biology Laboratoryنام انگلیسی درس: 

 عملی واحد 1 و نوع واحد: تعداد

 32تعداد ساعت: 

 عملی واحد 1واحد:  نوع

 تخصصینوع درس: 

 )و مولکولی سلولی ت شناسیزیسمبانی درس همزمان با ( داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 درس:هدف 

ــدامک هــا و بررســی     ــا ســاختار ســلول، ان ــه ایــن درس در دوره کارشناســی مطالعــه عملــی ب هــدف از ارائ
 فرایندهاي مختلف سلولی است.

 
 :سرفصل درس

ــاربرد       -1 ــتگاه، ک ــاختمانی دس ــات س ــا کلی ــنائی ب ــوري، آش ــکپ ن ــزاي میکروس ــرد واج ــی عملک و  بررس
 عملکرد میکروسکپهاي تحقیقاتی و میکروسکپهاي جدید.

بررسی ساختمان سـلولی و عملکـرد درنمونـه هـائی از تـک سـلولی هـا، سـلول هـاي جـانوري وگیـاهی             -2
 (کار با  میکروسکپ نوري).

 روش ) 3اندازه گیري ابعاد سلول و نمونه هاي میکروسکپی (با  -3
 شمارش سلول ها در محیط سوسپانسیون  -4
 آشنائی با روش تهیه اسمیر  –رنگ آمیزي عمومی سلول هاي خون  -5
 رنگ آمیزي حیاتی میتوکندري ها و لیزوزوم ها درسلول و مقایسه با  رنگ آمیزي غیرحیاتی  -6
 آشنائی با روش اسکواش  -بررسی فرایند میتوز و مشاهده مراحل مختلف آن  -7
ــی از باف  -8 ــه الم دائم ــا مراحــل تهی ــنائی ب ــه   آش ــتوتکنیک تهی ــه اول هیس ــانوري ( جلس ــاهی و ج ــاي گی ته

 بلوکهاي پارافینی حاوي نمونه ) 
 برش گیري و مونتاژ برشهاي پارافینه  -9
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 ائوزین –رنگ آمیزي عمومی هسته و سیتوپالسم با هماتوکسیلین  -10
 تست سیتوشیمیائی پریودیک اسید شیف و مکان یابی پلی ساکاریدها -11
  DNAائی فولگن و مکان یابی تست سیتوشیمی -12

 
 منابع:

1. Abramoff, P.  and Robert, G. (1967) Laboratory outlines in Biology. Thomson. 
2. Becker, W.M., Reece, J.B.  and Poenie, M.F. (1996) The World of The Cell, 3th Edition. 
Addison Wesley Publishing Company. 
3. Christopher, C. (1990) Essential Cell Biology. McGraw-Hill Inc. 
4. Karp, G. (2007)  Cell and Molecular Biology: Concepts and Experiments, 5th Edition. Wiley.
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 بیوشیمی ساختار

 بیوشیمی ساختاردرس:  فارسی نام

 Structural Biochemistryنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 3و نوع واحد:  تعداد

 48تعداد ساعت: 

 تخصصینوع درس: 

 )1 شیمی آلی و 1(شیمی عمومی  داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 درس:هدف 

ــیمیایی         ــاختار ش ــا س ــی ب ــت شناس ــته زیس ــی رش ــجویان دوره کارشناس ــنائی دانش ــن درس آش ــدف ای ه
 ماکرومولکولهاي موجود در سیستم هاي زنده است.

 
  :سرفصل درس

 آب و پیوندهاي ضعیف –ی حیات منطق مولکول -1
 مونوساکاریدها -2
 پلی ساکاریدها -3
 کربوهیدراتهاي مرکب -4
 لیپیدها، اسیدهاي چرب، گلیسرولیپیدها، فسفولیپیدها -5
 اسفنگولیپیدها، لیپیدهاي ایزوپره نی، استروئیدها -6
 آمینواسیدها -7
 ساختار هاي پروتئین ها -8
 ئین هاي کرويتقسیم بندي پروتئین ها، پروت -9

 پروتئین ها رشته اي -10
 پروتئین هاي مرکب -11
 سینتیک آنزیمی -12
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 ساختار و عملکرد آنزیمی -13
 اصول بازدارندگی و تنظیم فعالیت آنزیم ها -14
 بازهاي پورینی و پیریمیدینی، نوکلئوزیدها و نوکلئوتیدها -15
 ساختار اسیدهاي نوکلئیک -16

 
 منابع:

1. Berg, J.M., Tymoezko, J.L. and Stryer, L. (2010) Biochemistry, 7th Edition. W.H. Freeman. 
New York. 
2. Nelson, D.L. and Cox, M.M. (2008) Lehninger Principles of Biochemistry, 5th Edition. W.H. 
Freeman. 
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 آزمایشگاه بیوشیمی ساختار

 آزمایشگاه بیوشیمی ساختاردرس:  فارسی نام

 Structural Biochemistry Laboratoryم انگلیسی درس: نا

 عملی واحد 1 و نوع واحد: تعداد

 32 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 بیوشیمی ساختار)درس همزمان با ( داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 درس:هدف 

ــاي        ــا روش ه ــی ب ــت شناس ــته زیس ــی رش ــجویان دوره کارشناس ــنائی دانش ــن درس آش ــدف ای ــی ه عمل
 بررسی ساختار و تعیین مقدار ماکرومولکولهاي مختلف در سیستم هاي زنده است.

 
 :سرفصل درس

غلظت، نرمالیتـه و موالریتـه و محاسـبات رفـت و تهیـه محلولهـاي نرمـال و مـوالر و محلولهـاي درصـد            -1
شــیمی و اســاس کــار و ســاختمان دســتگاههاي موجــود در بیو -و تبــدیل آنهــا بــه یکــدیگر و محاســبه آنهــا

 کار با آنها و تعیین منحنی هاي استاندارد
ــا  -2 ــرم   – pHبافره ــر ج ــانون ات ــادل  -ق ــت تع ــیون  -ثاب ــیدها و    –تیتراس ــیون اس ــیون و یونیزاس تیتراس

 تهیه تامپون –قدرت یونی  -اندیکاتورها – pKتعیین -بازهاي قوي و ضعیف
ــواص آ      -3 ــدها و خ ــوع قن ــناخت ن ــی و ش ــات کیف ــدراتها: آزمایش ــاء   کربوهی ــیت احی ــم از خاص ــا اع نه

 یک قندي و چند قندي بودن -آلدوزوکتوزها -هگزوزها -پنتوزها -کنندگی
هیـدرولیز سـاکارز و شناسـائی     -تشکیل بلورهـاي اوزازون و شناسـائی قنـد بـا توجـه بـه بلورهـاي آنهـا         -4

ــدة آن   ــکیل دهن ــدهاي تش ــیک    -آن و قن ــید موس ــکیل اس ــتفاده از    –تش ــا اس ــدها ب ــی قن ــات کم  آزمایش
 روشهاي آنزیمی کربوهیدراتها

تعیــین مقــدار و غلظــت کربوهیــدراتها از طریــق روشــهاي اســپکتروفتومتري و نیــز از طریــق تیتراســیون    -5
 بندیکت
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تعیــین  –بررســی اســیدها چــرب اشــباع شــده و اشــباع نشــده   -لیپیــدها، آزمایشــات کیفــی و شناســائی -6
 تشخیص گلیسرول و شناسائی کلسترول -اندیس ید

تعیـین مقـدار چربـی خـون از      -کنش صابونی شدن و تشـکیل بلورهـاي اسـید چـرب و شناسـائی آنهـا      وا -7
 جمله تعیین کلسترول سرم خون

ــائی    -8 ــیدهاي آمینــه: واکنشــهاي شناس ــی، فنلــی، گوانیــدیوم، ایمیــدازول      -اس  -تشــخیص حلقــه بنزن
 ایمنوآزاد در اسیدهاي آمینه αتشخیص  -تشخیص اسیدآمینه گوگرد دار

ــ -9 ــا در      ان ــذب آنه ــپکتروفتومتر و ج ــتفاده از اس ــا اس ــه ب ــیدهاي آمین ــدار اس ــري مق و  280و 260دازه گی
 تعیین مقدار کمی توسط فرسل تیتراسیون

واکـنش در مقابـل    -واکنشـهاي انعقـادي رسـوبی پـروتئین هـا      -پروتئین هـا؛ واکنشـهاي عمـومی بیـوره     -10
 حرارت و امالح فلزات سنگین -اسیدهاي غلیظ و الکل

ــا  -11 ــک پروتئینه ــیت ایزوالکتری ــی خاص ــا -بررس ــیون پروتئینه ــیون  -دناتوراس ــیون و کواالس  –فولیکوالس
 برگشت پذیري و غیر برگشت پذیري انعقاد پروتئین ها

 آزمایشات کمی و تعیین مقدار پروتئین -تیتراسیون اسیدهاي آمینه و پروتئینها -12
ــیدنوکلئیک از م  -13 ــتخراج اس ــک؛ اس ــیدهاي نوکلئی ــازي آن  اس ــالص س ــر و خ ــاط  –خم ــائی و ارتب شناس

 آن با پروتئین ها
ــد و     -14 ــک اســتخراج شــده و تشــخیص واحــدهاي ســازنده اســیدنوکلئیک قن ــدرولیز اســیدهاي نوکلئی هی

 بازآلی و فسفات از طریق واکنشهاي بیوشیمیایی
ــاي   -15 ــی تفاوته ــخیص و بررس ــداز   RNAو DNAتش ــا و ان ــدة آنه ــکیل دهن ــدهاي تش ــق واح ه از طری

 گیري مقدار آنها از طریق اسپکتروفتومتري
 

 منابع:
 ) روشهاي آزمایشگاهی بیوشیمی. مؤسسه انتشارات امید.1378. پناهی، پ. (1
 ) بیوشیمی بالینی. انتشارات فهرست.1383. امیررسولی، ه. (2
 شگاه تهران.) بیوشیمی عمومی (آشنایی با آزمایشگاه). مؤسسه انتشارات و چاپ دان1377. پاساالر، پ. (3

4. Harris, D.C. (2010) Quantitative Chemical Analysis, 8th Edition. W.H. Freeman. 
5. Plummer, M.U. and David, T. (2004) Introduction to Practical Biochemistry. McGraw-Hill 
Education. 
6. Sonnenwirth, A.C. and Jarett, Leonard (1980) Gradwohl's Clinical Laboratory Methods and 
Diagnosis. 8th Edition. Mosby. 
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 بیوشیمی متابولیسم

 بیوشیمی متابولیسمدرس:  فارسی نام

 Metabolism Biochemistryنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 3 و نوع واحد: تعداد

 48 تعداد ساعت:

 نظري واحد 3واحد:  نوع

 تخصصینوع درس: 

 (بیوشیمی ساختار) داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 درس:هدف 

ــنائی د   ــن درس آش ــنتز و   هــدف ای ــا مســیرهاي بیوس ــته زیســت شناســی ب انشــجویان دوره کارشناســی رش
 تجزیه ماکرومولکول هاي مختلف موجود در سیستم هاي زنده است.

 
 :سرفصل درس

 مقدمه و اصول بیوانرژتیک -1
 فرایندهاي گلیکولیز و گلوکونئوژنز –متابولیسم کربوهیدرات ها  -2
 اکسیالتچرخه سیتریک اسید (کربس) و چرخه گلی  -3
 فرایند فسفریالسیون اکسیداتیو –زنجیر انتقال الکترون  -4
 مسیر پنتوز فسفات -5
 متابولیسم دي ساکارید ها و گلیکوژن -6
 فرایند فتوسنتز -7
 اکسایش اسیدهاي چرب -متابولیسم لیپیدها -8
 بیوسنتز اسیدهاي چرب -9

 بیوسنتز گلیسرولیپیدها، فسفولیپیدها و اسفنگولیپیدها -10
 متابولسیم کلسترول -11
 تجزیه آمینواسیدها و چرخه اوره –متابولیسم آمینواسیدها  -12
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 تجزیه آمینواسیدها (ادامه) -13
 بیوسنتز آمینواسیدها -14
 متابولیسم نوکلئوتیدهاي پورینی -15
 متابولیسم نوکلئوتیدهاي پریمیدینی -16

 
 منابع:

1. Berg, J.M., Tymoezko, J.L. and Stryer, L. (2010) Biochemistry, 7th Edition. W.H. Freeman, 
New York. 
2. Nelson, D.L. and Cox, M.M. (2008) Lehninger Principles of Biochemistry, 5th Edition. W.H. 
Freeman. 
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 آزمایشگاه بیوشیمی متابولیسم

 آزمایشگاه بیوشیمی متابولیسمدرس:  فارسی نام

 Metabolism Biochemistry Laboratory نام انگلیسی درس:

 عملی واحد 1 و نوع واحد: تعداد

 32 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 درس بیوشیمی متابولیسم)همزمان با ( داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 

 درس:هدف 
ــی         ــاي عمل ــا روش ه ــی ب ــت شناس ــته زیس ــی رش ــجویان دوره کارشناس ــنائی دانش ــن درس آش ــدف ای ه

 متابولیتهاي اولیه مانند کربوهیدراتها، چربی ها و پروتئینها و واکنشهاي تنفسی است.بررسی 
 

 :سرفصل درس
ــدراتها  -1 ــم کربوهی ــیالز    -متابولیس ــزیم آم ــر آن ــت اث ــته تح ــدرولیز نشاس ــزیم در   -هی ــت آن ــی فعالی بررس

لیز شــرایط مختلــف درجــه حــرارت و تعیــین درجــه حــرارت بهینــه و بدســت آوردن منحنــی زمــان هیــدرو 
 )Transmisionرابطه هیدرولیز و هضم نشاسته با عبور نور ( -نسبت به درجات مختلف حرارت

 -فعالیـت آنـزیم   pHوتعیـین بهتـرین   pHتعیین منحنی هاي زمـان هیـدرولیز نسـبت بـه شـرایط مختلـف       -2
هــاي بررســی اثــر تــراکم آنــزیم و تــراکم سوبســترا روي فعالیــت آنــزیم و تعیــین زمــان هیــدرولیز در تــراکم 

ــزیم  ــف سوبســترا و آن ــا Kmو Vmadبدســت آوردن  -مختل ــا و    -آنه ــده ه ــونی کنن ــر ضــد عف ــه اث مطالع
 مهار کننده هاي آنزیمی.

انــدازه گیــري مقــدار آنهــا بــا  -اســتخراج مونوســاکاریدهاي احیــاء کننــده از بافتهــاي گیــاهی و جــانوري -3
وج مناسـب بـراي انـدازه گیـري     تعیـین بیشـینه طـول مـوج و بهتـرین طـول مـ        –رسم منحنی هـاي مربوطـه   

 مقدار قند
هـاي مربوطـه بـا اسـتفاده      Rfانـدازه گیـري    -شناسائی و تخلیص قنـد از طریـق کرومـاتوگرافی کاغـذي     -4

 از قندهاي معلوم به عنوان شاهد و بررسی قندهاي موجود در بافتها با بکارگیري انواع دو بعدي آن
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ــاهی  -5 ــاي گیـ ــزه هـ ــدها و رنگیـ ــتخراج لیپیـ ــق  جدا -اسـ ــازي از طریـ ــا و مقایســـه جداسـ ــازي آنهـ سـ
تعیــین بهتــرین روش کرومــاتوگرافی بــراي هــر کــدام  -کرومــاتوگرافی الیــه نــازك و کرومــاتوگرافی کاغــذي

 از آنها
ــازك و        -6 ــه ن ــاتوگرافی الی ــق کروم ــا از طری ــواع آنه ــائی ان ــین و شناس ــه و تعی ــیدهاي آمین ــتخراج اس اس

ــین  -کاغــذي ــوع اســید  Rfتعی ــه کمــک و مشــخص نمــودن ن ــه ب ــاتوگرافی دو  Rfآمین ــا کروم و مقایســه ب
 جهته آن

بکارگیري و مقایسـه جداسـازي کرومـاتوگرافی سـتونی بـراي رنگیـزه هـا و اسـیدهاي آمینـه و سـعی در            -7
 بدست آوردن قله هاي (پیک) خالص جهت ثبوت درجه خلوص اجزاي تشکیل دهندة آنها

بدسـت آوردن بـافر مناسـب بـراي خــالص      -و جــانورياسـتخراج پروتئینهـا از بافتهـاي مختلـف گیـاهی       -8
تعیــین مقــدار آن و انتخــاب مقــدار مناســب جهــت تزریــق در ژل الکتروفــورز بــراي بدســت   -ســازي بهتــر

 آوردن باندهاي بیشتر و بهتر
 تهیه ژل پلی آکریالمید و جداسازي پلی پپتیدها از طریق الکتروفورز و تعیین وزن مولکولی آنها -9

اسـتخراج مشـتق متیلـه پـورین انجـام شـده و تعیـین مقـدار در نمونـه           -م پـورین و پیریمیـدین  متابولیس -10
 هاي مختلف

بهینه سازي روش اسـتخراج بـا محاسـبه و تعیـین درصـد خطـاي آزمـایش و ایجـاد یـک منحنـی دقیـق             -11
 استاندارد و با مداخله درصد خطا مقدار واقعی ماده استخراجی

ی از بافتهــاي گیــاهی و جــانوري بــا کمــک و اســتفاده از شــیب و گرادیــان اســتخراج انــدامکهاي ســلول -12
 discontinuousو  Continuousغلظت 

ــک      -13 ــه کم ــان ب ــل از گرادی ــاي حاص ــدامک ه ــازي ان ــدار   Collector Fractionجداس ــین مق و تعی
 جذب و سنجش خلوص فراکشنهاي جداشده از طریق اسپکتروفتومتري یا از طریق میکروسکوپی

نــدازه گیــري تــنفس و فتوســنتز در نمونــه بــافتی گیــاهی و جــانوري و بدســت آوردن کســر تنفســی و  ا -14
 مقایسه این کسر تنفسی در شرایط مختلف زندگی

 
 منابع:

1. Berg, J.M., Tymoezko, J.L. and Stryer, L. (2010) Biochemistry, 7th Edition. W.H. Freeman, 
New York. 
2. Nelson, D.L. and Cox, M.M. (2008) Lehninger Principles of Biochemistry, Fifth Edition. 
W.H. Freeman. 
3. Yohnson, P. (2010) Chromatography Techniques.  
4. Hinton, R. (2008) Density gradient Centrifugation. 
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 ژنتیک پایه

 ژنتیک پایهدرس:  فارسی نام

 Basic Geneticsنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 3 و نوع واحد: تعداد

 48تعداد ساعت: 

 تخصصینوع درس: 

 )و مولکولی سلولی زیست شناسیمبانی درس ( داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 درس:هدف 

ــانی علــم ژنتیــک از     ــا مب هــدف ایــن درس آشــنائی دانشــجویان دوره کارشناســی رشــته زیســت شناســی ب
 وراثت، پیوستگی و نوترکیبی صفات است. جمله اصول مندل، تئوري کروموزومی

 
 :سرفصل درس

 تاریخچه و چشم انداز ژنتیک -1
 اصول ژنتیک مندلی -2

 و تري هیبرید -دي -آزمایشات مونو -تجربیات مندل -
 اساس کروموزومی وراثت -کشف دوبارة قوانین مندل -
 تقسیمات میتوز و میوز -3

 و مادهاهمیت میوز و تشکیل گامت ها در جنس نر  -
 میوز در گیاهان گلدار و جانوران -
 بسط ژنتیک مندلی و استثناهاي آن -4

 بارزیت و نهفتگی، هم بارزیت، بارزیت ناقص یا نسبی -
 آللهاي چندگانه و مفهوم پلی مورفیسم در ژنتیک مندلی -

 آللهاي کشنده -

 صفات محدود به جنس و صفات تحت نفوذ جنس -

 وراثت وابسته به جنس -
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 ثرات متقابل ژنهاا -

 تغییر نسبت هاي مندلی: اپی ستازي و نوترکیبی هاي جدید -

 آزمون هاي تکمیل سازي -

 ایمپرینتینگ -
 پیوستگی، کراسینگ اور و ترسیم ژنی -5

 پیوستگی دو ژن در یک کروموزوم و تعیین فاصله بر پایۀ نوترکیبی میوزي -
 بر پایۀ نوترکیبی میوزي پیوستگی در سه یا چند ژن و تعیین فاصله آنها -

 نوترکیبی میتوزي و نوترکیبی بین کروماتیدهاي خواهري -

 روش هاي نوین ترسیم نقشه ژنی و ترسیم نقشۀ فیزیکی -

 دورگ گیري سلول هاي سومایی و جایابی ژنها -
ــی (   -6 ــوغی، تراریخت ــم ی ــوترکیبی از راه ه ــا و ن ــاکتري ه ــک ب ــا Transformationژنتی ــط فاژه ) و توس
)Transduction( 
 سیتوژنتیک -7

 تهیه کاریوتیپ و ترمینولوژي کروموزومها -
 ناهنجاري هاي کروموزومی -

 ناهنجاري هاي ساختاري -

 ناهنجاري هاي شماره اي -

 پلی پلوئیدي، اتوپلی پلوئیدي، آللو پلی پلوئیدي و اندوپلی پلوئیدي -
 تعیین جنسیت و کروموزوم هاي جنسی -8

 ه هاي زندگیتمایز جنسی و چرخ -
 اهمیت آنها در وراثت وابسته به جنس و تعیین جنسیت -کروموزوم هاي جنسی -
 در تعیین جنسیت نر Yنقش کروموزوم  -
 سندرمهاي ترنر،کالینفلتر -
 XYYو  XXXسندرمهاي  -
 در پستانداران جفت دار دروزوفیال Xجبران کمی ژنها ي پیوسته به  -
 مدل خزندگان -تاثیر محیط بر تعییین جنسیت -
 وراثت برون هسته اي (وراثت اندامکی) -9
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 منابع:

1. Klug, W.S., Cummings, M.R., Spenser, C.A. and Palladino, M.A. (2011) Concepts of 
Genetics, 10th Edition. Benjamin Cummings. 
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 آزمایشگاه ژنتیک پایه

 آزمایشگاه ژنتیک پایهدرس:  فارسی نام

 Basic Genetics Laboratoryرس: نام انگلیسی د

 عملی واحد 1 و نوع واحد: تعداد

 32 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 (همزمان با درس ژنتیک پایه) داردپیشنیاز: 

 آزمایشگاه)( داردآموزش تکمیلی: 

 
 درس:هدف 

ــا     ــا آزمایشــهاي مــرتبط ب هــدف ایــن درس آشــنائی دانشــجویان دوره کارشناســی رشــته زیســت شناســی ب
 احث ژنتیک پایه است.مب
 

 :سرفصل درس
 آشنائی با فنوتیپ مگس سرکه (دروزوفیال) و تشخیص جنسیت آن بر پایه ویژگی هاي فنوتیپی -1
 مونو هیبرید و دي هیبرید در مگس سرکه (mutant)مطالعه چند جهش یافته  -2
 آمیزش دي هیبریدیسم ( ژنهاي پیوسته و مستقل) در مگس سرکه -3
 ت وابسته به جنس در مگس سرکه و آمیزش وابسته به جنس در مگس سرکهمطالعه صفا -4
تهیه ومشـاهده کرومـاتین جنسـی (کرومـوزوم ایکـس غیرفعـال) در سـلولهاي مخـاط دهـان انسـان و در            -5

 ) و تعیین گروه خونیdrumstickگلبولهاي سفید چند هسته اي (ظاهر 
 ود لقاحی و تست کراسآمیزش هاي دي هیبریدیسم و انجام خF1 بررسی نسل -6
 یا ماوراء بنفش xایجاد جهش در مگس سرکه به وسیله مواد جهش زا یا اشعه  -7
وابسـته بـه جـنس و بررسـی رابطـه آلـل هـا بـا هـم (بارزیـت نـاقص و هـم              آمیـزش F1 بررسـی نسـل    -8

 بارزي)
حالـت  آمیـزش هـاي دي هیبریدیسـم وآزمـون مربـع خـی و تعیـین فاصـله دو ژن در          F2 بررسـی نسـل   -9

 (Trans)یا انفصال   Cis)اتصال (
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ــالیز کرومـــوزومی در انســـان (کاریوتایـــپ) و تکنیکهـــاي رنـــگ آمیـــزي و بررســـی    -10 بررســـی و آنـ
 کاریوگرام در بیماریهاي کروموزومی.بررسی اختالالت ساختاري و تعدادي کروموزومی

 نتایج حاصل از القاء جهش در مگس سرکه -12
واینبـرگ  -ی، محاسـبه فرکـانس آلـل هـا ، بررسـی وآنـالیز تعـادل هـاردي        رسم شجره نامـه گـروه خـون    -13

 در جمعیت دانشجوئی
 مشاهده و بررسی مراحل مختلف تقسیم میوز -14

 
 منابع:

 ژنتیک،  راهنماي آزمایشگاه. انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.) 1387. فرازمند، ع.، علیزاده، ز. و فاتحی، م. (1

2. Hartel, D.L. and Jones, E.W. ( 2002) Genetics: Principles and analysis. Jones & Bartlett Pub. 
3. Mertens, T.R. and Hammersmith, R.L. (2001) Genetics: Laboratory Investigations,12th 

Edition. Prentice Hall. 
4. Klug, W.S.,  Cummings, M.R.,  Spencer, C.A.  and Palladino, M.A. (2013) Concepts in 
Genetics, 10th edition. Benjamin Cummings. 
5. Strachan, T. and  Read, A. (2013) Human Molecular Genetics, 4th Edition. Garland Science. 
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 ژنتیک مولکولی

 ژنتیک مولکولیدرس:  فارسی نام

 Molecular Geneticsنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 3 و نوع واحد: تعداد

  48 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 (ژنتیک پایه) داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 درس:هدف 

بـا مباحـث ژنتیـک مولکـولی      هدف ایـن درس آشـنائی دانشـجویان دوره کارشناسـی رشـته زیسـت شناسـی        
 و یوکاریوتها ست. -از جمله همانند سازي و رونویسی دنا، سنتز پروتئین، تنظیم بیان ژنی در پرو

 
 :سرفصل درس

، انــدازه و ترکیــب ژنــوم  DNA (B, Z, A)) بــه عنــوان مــاده ژنتیــک، اشــکال متفــاوت  DNA( دنــا -1
 و تعداد ژنها

یســـتونها، تنـــوع در ماهیـــت و توزیـــع نوکلئوزومهـــا، مفهـــوم ســـاختار کرومـــوزوم، نوکلئوزومهـــا، ه -2
chromatin remodeling تــــا خــــوردن ،DNA ،کروموزومهــــاي پلــــی تــــن ،Lampbrush 

chromosomes 
ــازي   -3 ــد س ــهاي    DNAهمانن ــاظتی، آزمایش ــه حف ــازي نیم ــد س ــات Cairns . همانن ، Okazaki، قطع

 RNA primaseکاربرد 
ــ  -4 ــه چرخ ــه روش حلق ــد ســازي ب ــا،  همانن ــد ســازي در پروکاریوته ــاي  DNAان، تنظــیم همانن پلیمرازه

 پلیمرازهاي یوکاریوتی، ژنوم اندامکها DNAپروکاریوتی،  
 DNA (Excision&Mismatchو جهــــش، عوامــــل جهــــش زا، تــــرمیم  DNAآســــیبهاي  -5

repair) پدیده ترانهش ،(transposition) 
ــوترکیبی  -6 ــک،    (Homologous & Site specific recombination)ن ــی ژنتی ــول مهندس ، اص

 پروژه ژنوم انسان
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کشــف و ماهیــت رمــز ژنتیکــی، رونویســی ژنــوم در پروکاریوتهــا، مراحــل رونویســی (شــروع، ادامــه و    -7
  RNA هــاي پلــی و مونــو سیســترونی، ژنهــاي گسســته (اگزونهــا و اینترونهــا)، پــردازش  RNAپایــان)، 

(Capping, Polyadenylation & Splicing)  پیـــــرایش دگـــــرواره و(Alternative 

splicing)  رونویســــی و پــــردازش ،tRNAs ؛RNA  پلیمرازهــــاي پــــرو و یوکــــاریوتی و عوامــــل
رونویســی. تنظــیم بیــان ژنهــا در پــرو کاریوتهــا (اپــرون الکتــوز، اپــرون تریپتوفــان، اپــرون آرابینــوز). تنظــین 

ــا   ــا در یوکاریوته ــان ژنه  ,Silencers, Enhancers, locus Control Region, miRNAs)بی
Epigenetics) 

ــاختار  -8 ــا،       tRNAsس ــرو و یوکاریوته ــوزوم در پ ــزاي ریب ــذار اج ــاي رمزگ ــوزوم و ژنه ــاختار ریب ، س
مراحل ترجمه شـامل شـروع، ادامـه و پایـان، مقایسـه دسـتگاه ترجمـه در پـرو و یوکاریوتهـا، تغییـرات بعـد            

 ترجمه اي
 (Transformation, Transduction and Conjugation)روشهاي نوترکیبی در باکتریها  -9

 Genomics, Proteomics & Bioinformaticsمفاهیم  -10
 

 منابع:
1. Klug, W.S.,  Cummings, M.R.,  Spencer, C.A.  and Palladino, M.A. (2013) Concepts in 
Genetics, 10th edition. Benjamin Cummings. 
2. Strachan, T. and  Read, A. (2010) Human Molecular Genetics, 4th Edition. Garland Science. 
3. Lodish, H.,  Berk, A.,  Kaiser, C.A.,  Krieger, M.,  Scott, M.P.,  Bretscher, A.,  Ploegh, H. and 
Matsudaira, P.T. (2007) Molecular Cell Biology, 6th edition. W. H. Freeman and Company, 
Avenue, New York, NY. 
4. Lewin, B. (2009) Gene IX. Pearson Prentice Hall. 
5. Cooper, G.M. and Hausman, R.E. (2007) The Cell: A Molecular Approach, 3rd Edition. ASM 
Press. 
6. Marks, F. (2009) Cellular Signal Processing. Garland Science. 
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 آزمایشگاه ژنتیک مولکولی

 آزمایشگاه ژنتیک مولکولیدرس:  فارسی نام

 Molecular Genetics Laboratoryنام انگلیسی درس: 

 عملی واحد 1 و نوع واحد: تعداد

 32 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 (همزمان با درس ژنتیک ملکولی) داردپیشنیاز: 

 دارد   (آزمایشگاه)آموزش تکمیلی: 
 

 درس:هدف 
ــا     ــا آزمایشــهاي مــرتبط ب هــدف ایــن درس آشــنائی دانشــجویان دوره کارشناســی رشــته زیســت شناســی ب

 مباحث ژنتیک مولکولی است.
 

 :سرفصل درس
ــا دســتگاه هــا، ســمپلر و معرفــی واکــنش   -1 هــاي  معرفــی پایگــاه و )cloning( همســانه ســازيآشــنائی ب

 DNA اولیه و ثانویه اطالعاتی
 با الکتروفورزهضم آنزیمی و آشنائی  -2 
ــاروز   -3 ــا ژل آگ ــورز ب ــا روش الکتروف ــی ب ــول آنزیم ــالیز محص ــزي ، آن ــگ آمی ــاروز DNAرن و در ژل آگ

 برش قطعات حاصل از هضم
ــاي محــدودگر   -4 ــا آنزیمه ــده ب ــمید هضــم ش ــتخراج پالس ــتفاده  از  (restriction enzymes)اس ــا اس ب

 ژل آگاروز خالص سازي ازروي روش
 ونوکلئوتیدهاي دو رشته اي به پالسمید خطی شدهالیگ )Ligationاتصال ( -5
 با روش کلرید کلسیمDH5α ساخت سلول هاي صالحیت دار  -6
 با محلول لیگاسیون  DH5αترانسفورماسیون سلول هاي صالحیت دار -7
 با محلول لیگاسیون ترانسفورماسیون سلول هاي صالحیت دار  -8
 ن هاي به دست آمدهغربالگري کلون هاي به دست آمده و کشت کلو -9

 استخراج پالسمید با روش لیز قلیایی -10
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ــورز  -11 ــا روش الکتروفـ ــمید بـ ــالیز پالسـ ــیله    آنـ ــه وسـ ــمید بـ ــوص پالسـ ــت و خلـ ــنجش غلظـ و سـ
 اسپکتروفتومتر

معرفــی روشــهاي و آنــالیز وجــود قطعــه ژن مــورد نظــربــراي هضــم آنزیمــی پالســمید اســتخراج شــده  -12
 ن مورد نظرتایید حضور قطعه ژ گوناگون براي

 
 منابع:

 ژنتیک،  راهنماي آزمایشگاه. انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.) 1387. فرازمند، ع.، علیزاده، ز. و فاتحی، م. (1

2. Hartel, D.L. and Jones, E.W. ( 2002) Genetics: Principles and analysis. Jones & Bartlett Pub. 
3. Mertens, T.R. and Hammersmith, R.L. (2001) Genetics: Laboratory Investigations,12th 

Edition. Prentice Hall. 
4. Klug, W.S.,  Cummings, M.R.,  Spencer, C.A.  and Palladino, M.A. (2013) Concepts in 
Genetics, 10th edition. Benjamin Cummings. 
5. Strachan, T. and  Read, A. (2013) Human Molecular Genetics, 4th Edition. Garland Science. 
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 یاهیساختار و تنوع گ
  یاهیساختار و تنوع گدرس:  فارسی نام

 Plant Structure and Diversityنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 3 و نوع واحد: تعداد

 48 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 نداردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

ــنائی دانشــجویان دوره کارشناســی رشــته    ــن درس آش ــانی گیاهشناســی و   هــدف ای ــا مب زیســت شناســی ب
آشنایی با تنوع گیاهان است. گروههـاي اصـلی گیـاهی بـا دیـدگاهی تکـاملی معرفـی شـده و دانشـجویان بـا           

هاي علمـی مربوطـه آشـنا خواهنـد شـد. در پایـان دانشـجو بـه اهمیـت گیاهـان           اساس ساختاري تنوع و واژه
هبــود زنــدگی بشــر و دیــدگاههاي حفــاظتی آشــنا  ســازگانهاي مختلــف و بو گروههــاي مختلــف آن در بــوم

 خواهند شد.
 

 سرفصل درس:
ــات     -1 ــاملی حی ــان در درخــت تک ــده و جایگــاه گیاه ــاي اصــلی موجــودات زن ــت درس  –گروهه  –اهمی

 مفاهیم کلی 
 هاي اصلی در گیاهشناسی اصول مقدماتی نامگذاري گیاهان و رتبه -2
معرفــی مثالهــاي انتخــابی از جلبکهــا بــا تاکیــد بــر   -گروههــاي اصــلی جلبکهــا و چرخــه زنــدگی آنهــا  -3

 هاي اقتصادي  استفاده
 ویژگیها و چرخه زندگی   –ایها گروههاي اصلی خزه -4
 ویژگیها و چرخه زندگی   –گروههاي اصلی سرخسها  -5
جایگـاه آنهـا در درخـت     –ویژگیهـا   –چگـونگی پیـدایش و تکامـل     –چرخـه زنـدگی   –دار گیاهان دانـه  -6

 املی  تک
 اندامهاي اصلی گیاهی و نقش آنها   –دار گیاهان دانه -7
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 اندامکها   –دیواره سلولی  –یاخته گیاهی، تنوع و تکامل آن  -8
 تنوع و ویژگیهاي هر بافت و جایگاه آن در پیکره گیاه   –بافتهاي گیاهی  -9

 رشد نخستین و پسین در گیاهان   -مریستمها  -10
 ریح ریشه  شناسی و تشریخت -11
 شناسی  واژه –تنوع ساقه  –آذین برگ –شناسی و تشریح ساقه -ریخت -12
 شناسی  واژه –تنوع برگ –شناسی و تشریح برگ -ریخت -13
 بخشهاي مختلف گل   –منشاء گل  –گل آذین و گل و انواع آن  -14
 میوه و انواع آن   -15
 هاي انتخابی  مثال –چرخه زندگی  –گروههاي اصلی بازدانگان  -16
 مثالهاي انتخابی   –چرخه زندگی  –گروههاي اصلی نهاندانگان  -17
 سازي گیاهان زراعی تاریخچه اجمالی بومی –شناسی و تکامل گیاهان بوم -18

 
 منابع:

1. Raven, P.H., Evert, R.F and Eichhorn, S.E. (2013) Biology of Plants. W.H. Freeman and 
Company. 
2. Dickison, W. (2000) Plant Anatomy. Academic Press. 
3. Simpson, M.G. (2010) Plant Systematics. Elsevier Academic Press. 
4. Rudall, P. (2007) Plant Anatomy. Cambridge University Press. 

58 
 



 یاهیساختار و تنوع گ آزمایشگاه
 یاهیساختار و تنوع گ آزمایشگاهدرس:  فارسی نام

 Plant Structure and  Diversity Laboratoryنام انگلیسی درس: 

 عملی واحد 1 و نوع واحد: تعداد

 32تعداد ساعت: 

 تخصصینوع درس: 

 )یاهیساختار و تنوع گ (همزمان با درس داردپیشنیاز: 

 (آزمایشگاه) داردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

ــی ر      ــجویان دوره کارشناس ــنائی دانش ــن درس آش ــدف ای ــی     ه ــوزش عمل ــا آم ــی ب ــت شناس ــته زیس ش
گیاهشناســی مقــدماتی و آشــنایی بــا گروههــاي اصــلی گیاهــان اســت. مثالهــایی از گروههــاي اصــلی گیــاهی 

-شـود و دانشـجویان بـا اسـاس ریختـی سـاختارها در گروههـاي گیـاهی آشـنا مـی          براي دانشجویان ارائه می

مثالهـایی ملمـوس بـه دانشـجویان آمـوزش      هاي علمـی متـداول بـراي توصـیف گیاهـان در قالـب       شوند. واژه
شود. همچنین دانشجو با سـاختار درونـی انـدامها بـا تاکیـد بـر مثالهـایی از گروههـاي اصـلی گیـاهی           داده می

 آشنا خواهد شد.
 

 سرفصل درس:
ســازي گیاهــان بــراي هربــاریوم، خشــک کــردن، پــرس گیــاهی، ثبــت اطالعــات در محــیط،  نحــوه آمــاده -1

 ها هچسباندن و حفظ نمون
ــد شناســایی و     -2 ــاهی، اســتفاده از کلی ــابع اصــلی در شناســایی گروههــاي اصــلی گی ــا برخــی من آشــنایی ب

 منابع براي شناسایی هر گروه گیاهی  
 مثالهایی از جلبکهاي آب شیرین و آشنایی با ساختارهاي اصلی آنها   -3
 آنها   ایها و آشنایی با ساختارهاي اصلیمثالهایی از گروههاي اصلی خزه -4
 مثالهایی از گروههاي اصلی سرخسها و آشنایی با ساختارهاي اصلی آنها   -5
 آشنایی با ساختارهاي اصلی رویشی و زایشی در بازدانگان   -6
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-آذیــن، گــلآشــنایی بــا ســاختارهاي اصــلی رویشــی و زایشــی در نهانــدانگان: انــواع بــرگ، ســاقه، بــرگ -7

 آذین، تمکن، میوه  
 ایها  ایها و دولپهلپهمثالهاي انتخابی از تک تشریح ریشه در -8
 ایها  ایها و دولپهلپهتشریح ساقه در مثالهاي انتخابی از تک -9

 ایها  ایها و دولپهلپهتشریح برگ در مثالهاي انتخابی از بازدانگان، تک -10
ــی گیا      -11 ــاختارهاي اختصاص ــخیص س ــا و تش ــی آنه ــیف علم ــان، توص ــوع گیاه ــا تن ــنایی ب ــان در آش ه

 محیطهاي شهري مانند پارکها  
 روز مطالعه محیطی دارد. 3این درس نیاز به 

 
 منابع:

1. Raven, P.H., Evert, R.F and Eichhorn, S.E. (2013) Biology of Plants. W.H. Freeman and 
Company. 
2. Dickison, W. (2000) Plant Anatomy. Academic Press. 
3. Simpson, M.G. (2010) Plant Systematics. Elsevier Academic Press. 
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 مبانی فیزیولوژي گیاهی

 مبانی فیزیولوژي گیاهیدرس:  فارسی نام

 Principles of Plant Physiology نام انگلیسی درس:

 واحد نظري 2 تعداد و نوع واحد:

 32 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 نداردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 دف درس:ه
هـدف ایـن درس آشـنائی دانشـجویان دوره کارشناسـی رشــته زیسـت شناسـی بـا اصـول و برخـی مباحــث            

 فیزیولوژي گیاهی است.
 

 سرفصل درس:
ــاك:  -1 ــیمیائی  آب و خ ــی و ش ــواص فیزیک ــاه  ؛ آب و خ ــاي آن در گی ــش ه ــت آب و  نق ــکال ؛ اهمی اش

ــاك  ــاه و خ ــور آب در گی ــزاي آن (پت ؛ حض ــف و اج ــیل آب، تعری ــار،   پتانس ــیل فش ــمزي، پتانس ــیل اس انس
 پتانسیل ثقل، پتانسیل  ماتریک) وعوامل موثر بر آن، خواص کولیگاتیو

خاك، انواع آن ،اهمیـت و فـاز هـاي آن، بافـت خـاك، انـواع بافـت و سـاختار خـاك، اهمیـت تهویـه در             -2
ــاك،   ــه اي  نخ ــت مزرع ــاك  :ظرفی ــیلی در  خ ــم پتانس ــاط مه ــم FC( ق ــی دائ ــه پژمردگ ) و PWP(  )، نقط

ــاه   ــط گی ــتخراج توس ــل اس ــوقتی،آب قاب ــراهمCEW( م ــول )AW( )، آب ف ــهل الوص و  )RAW( ، آب س
 .    تنش کمبود آب وسازوکارهاي مقاومت ؛)MAD( حداکثر تخلیه مجاز

تقســیم بنــدي عناصــر (میکروالمانهــا و ماکروالمانهــا) و  تعریــف عناصــر ضــروري و  تغذیــه و جــذب:   -3
عالئــم کمبــود عناصــر و روش هــاي برطــرف کــردن ؛ مــومی و اختصاصــی)نقــش عناصــر در گیــاه (ع؛ مفیــد
؛ اهمیـت تعـادل عناصـر در گیـاه، اشـکال مختلـف عناصـر پـس         نحوه مطالعه مقـدار عناصـر در گیـاه   ؛ کمبود

ــز؛ تقســیم    از جــذب، پدیــده انباشــتگی، معرفــی گیاهــان انباشــته گر،گیاهــان کلســیم دوســت و کلســیم گری
بــرهم کــنش عناصــر ( پدیــده هــاي ســدیم، گیاهــان ناتروفیــل و نــاتروفوب؛  بنــدي گیاهــان از نظــر نیــاز بــه

؛ هماننـد سـازي فسـفات، هماننـد سـازي      )بـرهم کـنش عناصـر    همیاري ، ناسـازگاري و حالـت هـاي دیگـر    
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ــازي      ــد سـ ــه اي آن، هماننـ ــاه یاختـ ــل و جایگـ ــرات  و مراحـ ــازي نیتـ ــد سـ ــه ازت، هماننـ ازت، چرخـ
ــواع آن، میکر  ــت ازت و ان ــولی،    آمونیوم،تثبی ــت ازت ملک ــازوکار تثبی ــده ازت، س ــت کنن ــمهاي تثبی وارگانیس

 . همانند سازي اکسیژن  ساختار ملکولی آنزیم نیتروژناز و
ــاي      -4 ــواره و غش ــواد (دی ــذب م ــر ج ــود در براب ــف موج ــع مختل ــه، موان ــرغذائی از راه ریش جــذب عناص

معرفــی کانــال هــاي پالســمائی)، جــذب دیــواره اي و جــذب واقعــی، جــذب غیــر فعــال و جــذب فعــال؛:  
یــونی، تلمبــه ها(پمــپ هــا) و انــواع آنهــا و وظــایف آنهــا (در شــرایط فیزیولــوژیکی و تــنش)، انتقــال فعــال 
ــتن)،     ــدل مکــائیلیس و منت ــون (م ــه همــراه مثال،ســینتیک جــذب ی ــا) ب ــا و پادبره ــر ه ــه (همب ــه و ثانوی اولی

اختار ریشــه در جــذب ، ) عناصــر مختلــف، اهمیــت ســ  Vmaxو  Kmمقایســه اطالعــات ســینتیکی جــذب( 
مسـیر هـاي آپوپالسـتی ، سمپالسـتی ، ترایاختـه اي و وریـن راهـی، نقـاط مختلـف جـذب عناصـر مختلــف            
ــان،      ــادل دون ــخیص آن، تع ــوه تش ــاهري ونح ــاي آزاد ظ ــذب، فض ــه آزاد ج ــه ؛: منطق ــور ریش ــول مح در ط

فیزیولژیـک جـذب،   انتقال فعـال، رابطـه نرنسـت، نحـوه تشـخیص انتقـال فعـال و غیـر فعـال،  اختصاصـات           
انتخاب در جـذب مـواد، عوامـل مـوثر بـر جـذب و سـرعت آن، دفـع و خـروج مـواد از گیـاه؛ نیـاز گیاهـان              
ــدي       ــیم بن ــان، تقس ــرژي در گیاه ــذب ان ــاي ج ــاه و راهه ــرژي از گی ــروج ان ــف خ ــرژي، صــور مختل ــه ان ب

ــاتروف،  ــده از نظــر قــدرت ســنتز(اتوتروف، فتــوتروف، هتروتــروف، مزوتــروف، مت ــاز  …موجــودات زن )،نی
گیاهــان مختلــف بــه مــواد غــذائی؛ معرفــی و آشــنائی بــا منحنیهــاي رشــد گیــاه نســبت بــه غلظــت عناصــر،  
معرفــی منــاطق کمبــود، بحرانــی، لــوکس وســمی،نظریه میچــرلیخ، روابــط مطــرح و اثبــات آنهــا، اثــر غلظــت 

ــ    ــانون کمین ــره وو)، ق ــارده و پ ــد گ ــا در گیاه(آزمایشــهاي لون ــر غلظــت آنه ــل عناصــر در محــیط ب ه و عوام
ــیم   ــده؛ نحــوه تنظ ــه  pHمحــدود کنن ــه (نظری ــرات،  pH-statیاخت ــاي نیت ــنتز و احی ــنفس، فتوس ــه ت )، رابط

 ، تاثیر نوع کود ازتی بر رشد رویشی و زایشی.C4و  C3احیاي نیترات در گیاهان 
اه در ســازوکار هــاي ترابــري مــواد در گیــ ؛ اهمیــت پدیــده ترابــري مــوادگیــاه: انتقــال(ترابري) مــواد در  -5

ــده    ــف موجــودات زن ــاي مختل ــروه ه ــل در گ ــاه کام ــلولی و گی ــد  ؛ ســطح س ــافت و بلن ــاه مس ــري کوت تراب
ــافت ــائی؛ مس ــتی،   ) Translocation( تراج ــتی، سیمپالس ــیر آپوپالس ــاي آن، مس ــیر ه ــاه و مس ــواد در گی م

ــه اي( ــی Transcellularترایاخت ــن راه ــه     ؛ (Bypass))، و وری ــرورده و مقایس ــام و پ ــیره خ ــب ش ترکی
ــف  آ ــاد مختل ــا از ابع ــام (  ؛ نه ــیره خ ــعود ش ــازوکارهاي ص ــار    س ــوئینگی، فش ــه اي، م ــار ریش ــرق، فش تع

بـر   ABAتعرق و عوامل موثر بـر آن، سـازوکارهاي بـاز وبسـته شـدن روزنـه هـا، سـازوکار اثـر          ؛ اتمسفري)
فشـار  ؛ )Signal transduction( بسته شـدن روزنـه هـا بـه عنـوان یـک مثـال از مسـیر ترارسـانی عالمـت          

ــت آن ر ــق و اهمی ــمی،   ؛ یشــه اي، تعری ــان سیتوپالس ــار، جری ــرورده ( انتش ــیره پ ــت ش ــاي حرک ــاز وکاره س

62 
 



چگـونگی مطالعـه ترابـري شـیره خـام و شـیره پـرورده و        ؛ فشار اسـمزي) و فرضـیه جریـان فشـاري مـونش     
 درجه حاللیت عناصر مختلف در شیره خام و پرورده ؛ تکنیک هاي مورد استفاده

رنگیـزه هـاي فتوسـنتزي،    ؛  نیـروي رانـش فتوسـنتز   -نـور ؛ واکنش هـاي نـوري فتوسـنتز   : فتوسنتز و تنفس -6
سـازمان جـذب و جمـع آوري نـور ، انـواع فتوسیسـتم       ؛ کلروپالسـت، سـاختار وانـواع آن   ؛ ساختار وبیوسـنتز 

ــا  ــولی آنه ــاختار ملک ــا)     ؛ و س ــاریوت ه ــا و یوک ــاریوت ه ــنتز پروک ــنتزي (فتوس ــتگاه فتوس ــاري دس ؛ معم
ژنــوم ؛ : فتوفسفریالســیون ، ســازوکار و انــواع آن  ATPســنتز ؛ الکتــرون و پروتــون  ســازوکار ترابــري 

ــت ــاي  ؛ کلروپالس ــنش ه ــربن؛ واک ــالوین)    ک ــه ک ــفات احیائی(چرخ ــوز فس ــیر پنت ــنتز و مس ــیمی فتوس ؛ ش
ــاي فتوســنتزي  ــراورده ه ــنتز ؛ متابولیســم ف ــوري؛ CAMو  C4فتوس ــنفس ن ــان ؛ ت ــنفس در گیاه مراحــل ؛ ت

ــوازي تنفس  ــوازي و ه ــی ه ــنفس در     ب ــا ت ــاي آن ب ــاوت ه ــان و تف ــربس) در گیاه ــه ک ــولیز و چرخ (گلیک
 تنفس در گیاهان (Alternative)جایگزینمسیر هاي ؛ چرخه گلی اکساالت؛ جانوران

ــف رشــد و نمــو   :رشــد و نمــو -7 ــف؛ تعری ــون و تعری ــرات  ؛ هورم ــو، اث ــاي رشــد و نم ــده ه تنظــیم کنن
؛ آبســیزیک اســید  ؛اتیلن؛ژیبرلین ها؛ســیتوکینین هــا ؛اکســین ها ؛فیزیولــوژیکی، ســازوکار عمــل و بیوسنتز  

پلی آمـین  جدیـد (براسـینولید ها،ژاسـمونات هـا، سالیسـیلیک اسـید، سیسـتمین هـا،         نسـبتاً  تنظیم کننده هـاي 
 گلدهی و فتوپریودیسم؛ فیتوکروم و فتومرفوژنز؛ تروپیسم ها و ناستی ها؛ )ها
 

 منابع:
1. Raven, P.H. and Eichhorn, S.E. (2013) Biology of Plants. W.H. Freeman and Company. 
2. Taiz, L. and Zeiger, E. (2010) Plant Physiology. Sinauer Associates, Inc. Publisher. 
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 آزمایشگاه مبانی فیزیولوژي گیاهی

 آزمایشگاه مبانی فیزیولوژي گیاهیدرس:  فارسی نام

 Principles of Plant Physiology Laboratoryنام انگلیسی درس: 

 واحد عملی 1 تعداد و نوع واحد:
 32تعداد ساعت: 

 تخصصی نوع درس: 

 دارد (همزمان با درس مبانی فیزیولوژي گیاهی)پیشنیاز: 

 (آزمایشگاه) داردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

هدف این درس آشـنائی دانشـجویان دوره کارشناسـی رشـته زیسـت شناسـی بـا انـواع محـیط هـاي کشـت،            
ــد     چگــو ــوژیکی مانن ــاي فیزیول ــد ه ــان، بررســی برخــی فراین ــاي کشــت، کشــت گیاه ــه محــیط ه نگی تهی

ــري     ــدازه گی ــري پتانســیل آب و اجــزاي آن و روش هــاي ان ــدازه گی ــنفس، تعــرق، چگــونگی ان فتوســنتز، ت
 عناصر و برخی ماکرومولکول ها در بافت هاي گیاهی است.

 
 سرفصل درس:

  تکنیک هاي کمی آزمایشگاهی و آمار -1
 کشت سلول و بافت گیاهی -2

 سازوکار باز و بسته شدن روزنه ها  -3

 تعیین میزان اکسیژن مصرف شده در تنفس -4

 ساختار برگ و فتوسنتز  -5

 مطالعه اندازه گیري پتانسیل آبی و قدرت مکش در سلول هاي گیاهی -6

 تجزیه عناصر گیاهی براي سنجش عناصر کم مصرف و پر مصرف -7

 یري سدیم و پتاسیم به روش فلیم فتومترياندازه گ -8

 مطالعه امالح معدنی (بلور ها) در گیاهان -9

 تغذیه گیاهی و کمبود عناصر معدنی -10

 قابلیت نفوذ سلول ها نسبت به آب و مواد محلول -11
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 منابع:
1. Jones, A., Reed, R. and Weyerers, J. (1998) Practical Skills in Biology. Prentice Hall. 
2. Steren, K.R. (1999) Lab Manual, Introductory plant Biology, 8th Edition. Mc Graw-Hill 
Science/Engineering/Math. 
3. Kochert, G. (1978) Carbohydrate determination by the phenol sulfaric acid method, In: 
Helebust, J.A. and Craig, J.S. (ed): Handbook of phytological methods. Cambridge Univ. Press. 
Cambridge. 
4. Saini, R.S,  Sharma, K.D.,  Dhankhar, O.P. and Kaushik, R.A. (2001)  Laboratory Manual of 
Analytical Techniques in Horticulture. Agrobios (India). 
5. Moore, T.C. (1981) Research Experiences in Plant Physiology: A Laboratory Manual, 2nd 
Edition. Springer-Verlag. 
6. Moore, V. (2008) Biology Laboratory Mannual, 8th Edition. Mc Graw–Hill Higher  Education. 
7. Bajracharya, D. (1998) Experiments in Plant Physiology. Narosa Publishing House. 
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 اسی میکربیزیست شن

 زیست شناسی میکروبیدرس:  فارسی نام

 Microbiologyدرس:  انگلیسی نام

 واحد نظري 3 تعداد و نوع واحد:

 48 تعداد ساعت:

 صصیتخدرس:  نوع

 اردندپیشنیاز: 

 (آزمایشگاه)  دارد  تکمیلی: آموزش
 

 هدف درس:
ــا     ــن درس آشــنائی دانشــجویان دوره کارشناســی رشــته زیســت شناســی ب ســاختار و فراســاختار هــدف ای

میکروارگانیسم هـا، سیسـتم هـاي طبقـه بنـدي در دنیـاي میکربـی، تنـوع زیسـتی میکربـی، عوامـل مـوثر بـر              
 رشد میکربها و سازوکار اثر آنتی بیوتیکها ست.

 

 سرفصل درس:
 تاریخچه میکربیولوژي و معرفی شاخه هاي مختلف میکربیولوژي -1
 ژيکاربردهاي میکروسکوپ در میکربیولو -2
 ساختمان میکروارگانیسم ها -3
 غشا سیتوپالسمی، تنوع غشا سیتوپالسمی در باکتریها -4
 آرکی ها، مایکوپالسما، اشکال فاقد دیواره سلولی، سیستمهاي انتقال مواد در باکتریها -5
 دیواره سلولی و تنوع آن در پروکاریوت ها، ساختار و عملکرد -6
 اریوت هاساختار ژنوم و تنوع آن در پروک -7
 پالسمیدهاي یوکاریوتیک (مخمري)، تبادالت ژنتیکی در پروکاریوت ها -8
 انتقال ژنتیکی بی واسطه، انتقال ژنتیکی با واسطه فاژ، هم یوغی -9

 ساختار، تنوع و نقش اگزوپلی مرهاي خارج سلولی (کپسول) در باکتریها -10
 اکتریهاساختار اندامک هاي حرکتی و سازوکار هاي حرکت در ب -11
 شیمیوتاکسی و سازوکار آن -12
 ساختار و نقش پیلی و فیمبریه -13
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 ساختارهاي مقاوم در باکتریها: کیست، اگزوسپور و اندوسپور -14
 مواد ذخیره اي در باکتریها و پیگمانهاي باکتریایی -15
 یوکاریوت-جایگاه میکروارگانیسم ها در عالم حیات: تقسیم بندي سنتی پروکاریوت -16
تقســیم بنــدي مــدرن مبنــی بــر نامتجــانس بــودن پروکــاریوت هــا و یوکاریوتهــا ( باکتریهــا، آرکــی هــا،   -17

 آرکی زوا و متازوا)
 سیستم هاي طبقه بندي باکتریها و گروههاي مهم باکتري ها -18
رشد و تکثیـر میکروارگانیسـم هـا: چرخـه رشـد یـک بـاکتري، چرخـه رشـد جمعیـت بـاکتري، کشـت              -19

 مداوم بسته و کشت
 نیازهاي غذایی میکروارگانیسم ها، تقسیمم بندي باکتریها بر اساس چگونگی تهیه منابع کربن -20

 تقسیم بندي باکتریها بر اساس منبع کربن، انرژي و الکترون، فرم هاي ذخیره انرژي در سلول -21
 تنوع متابولیسم در عالم پروکاریوتی -22
 هاي فتوسنتتیک و سیانوباکترها، باکتریهاي شیمیولیتوتروفمتابولیسم در اتوتروفها: باکتری - 23
ــا  - 24 ــروف ه ــم در هتروت ــدراتها،      -متابولیس ــربن دار (کربوهی ــابع ک ــرف من ــیرهاي مص ــر مس ــروري ب م

 اسیدهاي آمینه و چربی)
 اصول کشت میکروارگانیسم ها در محیط هاي مصنوعی، انواع محیط کشت -21
 ، پتانسیل اکسید و احیاpHنیسم ها شامل دما، اثر عوامل محیطی بر میکروارگا -22
ــاي      -23 ــاکن در محــیط ه ــاي س ــال میکروارگانیســم ه ــر مث ــا ذک ــتاتیک و فشــار اســمزي ب فشــار هیدروس

 سخت
ــا   -25 ــم ه ــد میکروارگانیس ــرل رش ــک و     -کنت ــاي خش ــیون، گرم ــرما، لیوفلیزاس ــی: س ــاي فیزیک روش ه

 ، روش هاي شیمیایی گرماي مرطوب
 ها و  آنتی بیوتیک ها ضد عفونی کننده -27
 رابطه انگل و میزبان -28
 بیماریزایی میکروارگانیسم ها: فاکتورهاي ویروالنس -29
 مراحل عفونت زایی میکربی، فرار از دفاع ایمنی غیر اختصاصی میزبان، توکسین هاي میکربی -30
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 منابع:
1. Madigan, M.T.,  Martinko, J.M., Bender, K.S.,  Daniel, H., Buckley, D.H. and Stahl, D.A. 
(2014) Brock Biology of Microorganisms,  14th Edition. Benjamin Cummings. 
2. Willey, J.,  Sherwood, L. and  Woolverton, C. (2013) Prescott's Microbiology, 9th Edition. 
McGraw-Hill Scienc. 
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 آزمایشگاه زیست شناسی میکربی

 آزمایشگاه زیست شناسی میکربیدرس:  فارسی نام

 Microbiology Laboratoryنام انگلیسی درس: 

 عملی واحد 1 و نوع واحد: تعداد

 32 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 )زیست شناسی میکربیدارد (همزمان با درس پیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

بــا انــواع روشــهاي کشــت،  آشــنائی دانشــجویان دوره کارشناســی رشــته زیســت شناســییــن درس هــدف ا 
چگونگی تهیه محیطهاي کشـت میکربـی، جداسـازي ، خـالص سـازي و رنـگ آمیـزي گـروه هـاي مختلـف           

 میکروارگانیسم ها ست.  
 

 سرفصل درس:
ایل و دسـتگاه هـا ، توضـیح    آزمایشـگاه میکربیولـوژي ، معرفـی وسـ     آشنایی با مقـررات و ایمنـی کـار در    -1

 انواع روش هاي استریلیزاسیون و سطوح ایمنی زیستی
آشنایی با انواع محیط هاي کشـت و طـرز تهیـه آنهـا ، سـاختن چنـد محـیط کشـت جامـد ، نیمـه جامـد             -2

 و مابع و استریل کردن آن ها
 امد و مابعآشنایی با انواع روش هاي کشت ، انجام کشت در محیط هاي کشت جامد ، نیمه ج -3
ــا        -4 ــنایی ب ــا ، آش ــزه در آن ه ــد رنگی ــی تولی ــا و بررس ــم ه ــی میکروارگانیس ــات کلن ــا مشخص ــنایی ب آش

 عملکرد انواع بیواندیکاتور اتوکالو
)، آشــنایی بــا تهیــه ه و مطالعــه حرکــت (خیســانده یونجــهمشــاهده میکروارگانیســم هــا بــه صــورت زنــد -5

 گسترش میکربی
 ر عملکرد آنها ، انجام رنگ آمیزي ساده و منفیآشنایی با رنگ ها و سازوکا -6
 KOHرنگ آمیزي گرم از چند میکروارگانیسم  ، تعیین واکنش گرم با آزمون  -7
 رنگ آمیزي اسپور با دو روش شافر فولتون و مولر -8
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 رنگ آمیزي کپسول با دو روش نگروزین ویوله و جین -9
 رنگ آمیزي تاژه با روش نیترات نقره -10
 )ي ذخیره اي (متاکروماتیک و چربیآمیزي دانه ها رنگ -11
آشــنایی بــا محــیط کشــت هــاي اختصاصــی و افتراقــی ، رنــگ آمیــزي گــرم از سوسپانســیون مخلــوط    -12

 میکربی و کشت بر روي محیط هاي نامبرده
 ها آمیزي گرم نمونه ارزیابی نتایج جلسه قبل ، نمونه برداري از محیط دهانی و دندان ها و رنگ -13

 
 منابع:

1. Brown, A.E. (2012) Benson's Microbiological Applications Laboratory manual, 12th Edition. 
McGraw-Hill Company. 
2. Leboffe, M.J. and Pierce, B.E. (2011) A Photographic Atlas for the Microbiology Laboratory, 
4th Edition. Morton publishing company. 
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 مبانی زیست شناسی تکوینی

 مبانی زیست شناسی تکوینیدرس:  فارسی نام

 Principles of Developmental Biologyنام انگلیسی درس: 

 واحد نظري 3تعداد و نوع واحد: 

 48 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 دارد (درس مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی)پیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 
 

 درس:هدف 
بــا مراحــل و ســازوکارهاي  آشــنائی دانشــجویان دوره کارشناســی رشــته زیســت شناســیهــدف ایــن درس  

 تکوین جانوري قبل و پس از تولد است.
 

 سرفصل درس:
 تاریخچه و سئواالت اساسی تکوین -1
 مفاهیم کلیدي تکوین -2
 مراحل اساسی تکوین : تکثیر، تمایز، ریخت زائی، رشد و الگوسازي -3
 ررسی مراحل اولیه تکوین (کلیواژ و گاستروالسیون)ب -4
 جنین شناسی و طراحی بدن دروزوفیال -5
 جنین شناسی دوزیستان و جوجه -6
 روشهاي مطالعه تکوین مهره اران -7
 داران طراحی نقشه بدن مهره -8
 اي جنینی) : الگوسازي الیه ه3هاي جنینی ( ) : منشأ و تعیین الیه2) : تعیین محورهاي جنینی (1(
 ریخت زائی -9
 تمایز سلولی و سلولهاي بنیادي -10 

 ریخت زائی،  تکوین اندام حرکتی -11
 تکوین سلولهاي جنسی، لقاح و تعیین جنسیت -12
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 رشد و تکوین پس از تولد -13
 کاربردهاي پزشکی  تکوین -14
ین در گیاهــان، هــاي مختلــف گیــاهی، مرحلــه رویــانی، مقایســه الگوهــاي تکــو چرخــه زنــدگی گــروه -15

 جانوران و باکتریها

 بندي، موقعیت و عملکردهاي گیاهی: طبقهمریستم -16
 دیواره سلولی گیاهی و نقش آن در تکوین: بیوژنز، ساختار و تنوع -17
 زایی در گیاهان، میکروسپوروژنز، مگاسپوروژنز و تنوع آنجنین -18
ــوري (   -19 ــازماندهی مح ــان، س ــت در گیاه ــعاعی ( axial patterningقطبی ــازماندهی ش  radial)، س

patterning( 
 هاي مربوطهو ژن ABCزایی در نهاندانگان، مدل گل -20
 هاي دخیل در آنزایی و ژنبافت -21

 
 منابع:

1. Wolpert, L., Beddington, R., Jessel, T., Lawrence, P., Meyerowitz, E. and Smith, J. (2011) 
Principles of development. 4th Edition. Oxford University Press. New York. 
2. Gilbert, S.C. (2010) Developmental Biology, 9th Edition. Sinauer Associates, Inc. Sunderland. 
3. Taiz, L., and Zeiger, E., Moller, I.M., and Murphy, A. (2014) Plant physiology and 
development. 6th edition. Sinauer Associates Inc. Sunderland, MA. 
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 تکامل

 تکاملدرس:  فارسی نام

 Evolutionنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 3 و نوع واحد: تعداد

 48 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 دارد (ژنتیک پایه)پیشنیاز: 

  (سفر علمی)  داردآموزش تکمیلی: 

 هدف درس:
تغییــر و هــدف ایــن درس آشــنائی دانشــجویان دوره کارشناســی رشــته زیســت شناســی بــا ســازوکار هــاي  

 تحول موجودات زنده، فرایند تشکیل زمین و مولکولهاي آلی است.
 

 سرفصل درس:
مقدمه اي بر تکامل، تعریـف فرضـیه و تئـوري، تکامـل فرضـیه یـا تئـوري، فلسـفه تکامـل، اهمیـت علـم             -1

 تکامل
ــیات      -2 ــات و خصوص ــف حی ــات، تعری ــاء حی ــین، منش ــدایش زم ــگ، پی ــگ بن ــه بی ــان، نظری ــدایش جه پی

 زنده موجودات
تاریخچــه علــم تکامــل از زمــان افالطــون و ارســطو تــا بــه حــال، نظریــه کوویــه (ثبــات گونــه )، نظریــه   -3

ــه وراثتــی منــدل، نظریــه تکــاملی نــوین (تلفیــق    المــارك (ترانسفورمیســم) و نظریــه تکــاملی دارویــن، نظری
 تئوري انتخاب طبیعی داروین و نظریه وراثتی مندل).

ــاملی:   -4 ــواهد تک ــل درش ــک  تکام ــاس کوچ ــولی،   ،مقی ــواهد مولک ــاب   ش ــق انتخ ــل از طری ــاد تکام ایج
 شواهد فسیلی، گونه هاي حلقه(ساختارهاي همولوگ)،  شواهد ریخت شناسی، مصنوعی

ــش و     -5 ــات (جه ــاء تنوع ــالوژي، منش ــوژي و آن ــی، همول ــات درون جمعیت ــی، تنوع ــوري انتخــاب طبیع تئ
 وترکیبی). انواع انتخاب طبیعی (جهت دار، سرکوبگر و تثبیت کننده)ن

ــف          -6 ــی، تعری ــاب طبیع ــت و انتخ ــک جمعی ــه ژنتی ــرگ، رابط ــاردي ـ واینب ــل ه ــت، اص ــک جمعی ژنتی
 شایستگی
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ــر بنیانگــذار  -7 ــا (Founder Effect)رانــش ژنتیکــی، اث ــر تنگن ــان (Bottle Neck Effect)، اث ، جری
ــی  ، رابطــه (Gene Flow)ژنــی   Neutral Theory)انتخــاب طبیعــی و رانــش ژنتیکــی، انتخــاب خنث

of Molecular Evolution)جمعیت موثر ، 
ــاي     -8 ــه و مزای ــارتوژنی، هزین ــاي پ ــدمثل جنســی و غیرجنســی، مزای ــافع تولی ــا و من تکامــل جنســیت، مزای

 تولیدمثل جنسی، انتخاب جنسی، نسبت جنسی
ایی بــراي تکامــل، اشــتقاق قــاره هــا، الگوهــاي اصــلی در  جغرافیــاي زیســتی و تکامــل، شــواهد جغرافیــ -9

 پراکنش گونه ها  
گونـه و گونــه زایــی، تعــاریف ارائـه شــده بــراي گونــه،  مــدلهاي گونـه زایــی، پــولی پاوئیــدي و گونــه     -10

 زایی، هیبرید
ــارزایی  -11 ــی    Cladistic، (Phylogeny)تبـ ــهاي بررسـ ــالی از روشـ ــارزایی، مثـ ــاي تبـ ــیه هـ ، فرضـ

 ساعت هاي مولکولیتبارزایی، 
ــان   -12 ــل همزم ــاه      (Coevolution)تکام ــاه و گی ــکارچی، گی ــکار و ش ــان ش ــل همزم ــالی از تکام ، مث

 Evolutionaryخــواران، گیاهــان و حشــرات گــرده افشــان، تکامــل همزمــان در موجــودات همزیســت،  
Game Theory 

ــا      -13 ــیرهاي تک ــارزایی، مس ــیلها و تب ــیلها، فس ــکیل فس ــرایط تش ــی، ش ــیل شناس ــردن  فس ــالیبره ک ملی، ک
 درختهاي تکاملی با استفاده از فسیلها

 تاریخچه حیات: تاریخ تکاملی جانوران -14
 تاریخچه حیات: تاریخ تکاملی گیاهان -15
 علم تکامل و جامعه، نظریات ادیان مختلف در رابطه با تکامل -16

 روز مطالعه محیطی دارد. 3این درس نیاز به 
 

 منابع:
 .تبریز  دانشگاه  انتشارات . زنده  در موجودات  تحول  مکانیزمهاي )1373( .ا ع. ، نیشابوري. 1
 .تبریز  دانشگاه  انتشارات .زنده  موجودات  تکامل )1373( .ا ع. ، نیشابوري. 2

3. Ftuyama, D. (2013)  Evolution, 3rd Edition. Sinauer Associates, INC Publishers. Sunderland, 
Massachusetts, U.S.A.  
4. Ridley, M. (2004) Evolution, 3rd Edition. Blackwell Publishing. 
5. Goldsmith, T.H. and Zimmerman, W.F. (2001) Biology, Evolution and Human Nature. Wiley. 
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 عمومی اکولوژي

 عمومی اکولوژي درس: فارسی نام

 General Ecologyنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 3 ع واحد:و نو تعداد

 48 تعداد ساعت:

 تخصصی نوع درس:

 نداردپیشنیاز: 

 سمینار)(سفر علمی +  داردآموزش تکمیلی: 
 

 هدف درس:
ــه اي    ــاهیم پای ــا مف ــته زیســت شناســی ب ــنائی دانشــجویان دوره کارشناســی رش ــن درس آش ــم  هــدف ای عل

ــا  هــاي بــین موجــودات مختلــف و اهمیــت آنهــا در اکولــوژي ، انــواع بــرهمکنش زیســت کــره و آشــنایی ب
 مسایل کاربردي این علم است.

 

 سرفصل درس:
 اي بر علم اکولوژيمقدمه -1
 زایی و انقراضژنتیک جمعیت، انتخاب طبیعی و سازگاري، گونه -2
 هاي تجزیه و تحلیل توزیع)مساله توزیع (روش -3
 عوامل محدود کننده توزیع (دما) -4
 هاکنندهگیاهان و مصرف -گیاهان و آب -و مواد مغذي) عوامل محدود کننده توزیع (آب  -5
 اکولوژي جمعیت -6
 هاي جمعیت نگاري:آمار حیاتیروش -7
 رشد جمعیت -8
 ها (رقابت)برهمکنش گونه -9

 ها (شکارگري)برهمکنش گونه -10
 ها (گیاهخواري و همیاري)برهمکنش گونه -11
 ها (گیاهخواري و همیاري)برهمکنش گونه -12
 ها (بیماري و انگلی)برهمکنش گونه -13
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 تنظیم جمعیت -14
 مسائل کاربردي (کنترل آفات) -15
 مسائل کاربردي (زیست شناسی حفاظت) -16
 اکولوژي جوامع -17
 هاتنوع گونه -18
 توالی و اهمیت آن -19
 جغرافیاي زیستی جزایر -20
 هاي خشکیزیست بوم (بیوم) -21
 یاییهاي  درزیست بوم (بیوم) -22
 هاي شیرینهاي آبزیست بوم (بیوم) -23
 هاي غذایی و جریان انرژيشبکه -24
 هاي غذایی و جریان انرژيادامه شبکه -25
 هاکنندهتوده، عملکرد تجزیهتولید زیست -26
 متابولیسم اکوسیستم (تولید اولیه) -27
 متابولیسم اکوسیستم (تولید ثانویه) -28
 چرخه عناصر) متابولیسم اکوسیستم ( -29
 ادامه متابولیسم اکوسیستم ( چرخه عناصر) -30
 سالمت اکوسیستم (اثرات انسان) -31

 باشد.**برنامه آموزشی این درس شامل سه تا پنج روز عملیات محیطی می
 

 منابع:
 تهران.  دانشگاه  ) اکولوژي. انتشارات1383. اردکانی، م.ر. (1

2. Begon, M.,  Harper, J.L. and Townsend, C.R. (2006) Ecology: From Individuals to 
Ecosystems, 4th Editon. Blakwell Publishing. 
3. Molles, M.C. (2009) Ecology: Concept and Application, 5th Edition. McGraw-Hill.   
4. Ricklefs, R.E. and Miller, G.L. (1999) Ecology, 4th Edition. W. H. Freeman. 
5. Stiling, P.D. (2001) Ecology: Theories and Applications, 4th Editon. Prentice-Hall. 
6. Southwood, T.R.E. and Handerson, P.A. (2000) Ecological methods. Blackwell Science Ltd. 
7. Townsend, C.R., Harper, J.L. and Begon, M. (2008) Essentials of  Ecology, 3rd Edition. 
Blakwell Publishing.    
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 آمار زیستی

 آمار زیستیدرس:  فارسی نام

 Biostatisticsنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 2 و نوع واحد: تعداد

 32 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 نداردپیشنیاز: 

 داردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

ف زیسـت شناسـی اسـت، بـه طوریکـه دانشـجویان       هدف از این درس فراگیـري آمـار در گرایشـهاي مختلـ     
با مباحث آماري توصیفی و تجریـه و تحلیـل هـاي آمـاري آشـنا شـده و مسـائل زیسـتی را تجزیـه و تحلیـل           

 می نمایند. 
 

 سرفصل درس:
 مفاهیم نمونه برداري و اندازه گیریها اهمیت آمار و محدودیتهاي آن، -1
ي مرکــزي شــامل: میــانگین (ریاضــی، هندســی و     جــدول فراوانــی و فراوانــی تجمعــی، شاخصــها     -2

 هارمونیک)
میانه، مد؛ ارتباط میـانگین، میانـه و مـد؛ شاخصـهاي پـراکنش شـامل: دامنـه، انحـراف معیـار، واریـانس و            -3

 ضریب تغییرات
نمــایش داده هــا: نمودارهــاي نقطــه اي، خطــی، ســتونی، دایــره اي، هیســتوگرام و پــراکنش ،مقدمــه اي از  -4

 توزیعهاي دوجمله اياحتماالت، 
 توزیعهاي پوآسن، دوجمله اي منفی، احتمال بحرانی -5
 شاخص توزیع، انتخاب مدل پراکنش، مدل دوجمله اي، مدل پوآسن، مدل دوجمله اي منفی -6
 tنمونه هاي کوچک:  توزیع  توزیع نرمال، توزیع نرمال استاندارد، یک دنباله یا دو دنباله، -7
 اده ها و تبدیل داده هاي غیر نرمال به داده هاي نرمالبررسی نرمال بودن د -8
 خطاي نمونه برداري، توزیع میانگین نمونه ها، خطاي معیار میانگین -9
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حدود اطمینـان میـانگین یـک نمونـه، تفـاوت بـین دو میـانگین، بـرآورد تعـداد افـراد جمعیـت، بـرآورد              -10
 شاخص تنوعات

ی و فرضــیه هــاي آمــاري، تســتهاي آمــاري یــک دنبالــه و اســاس تســتهاي آمــاري، فرضــیه هــاي تجربــ -11
 ، آمار پارامتریک و ناپارامتریک، قدرت یک تستIIو    Iدودنباله، خطاي نوع

 تست همبستگی، ضریب همبستگی، ضریب تعیین و کاربرد همبستگی -12
 مقدمه اي از رگرسیون، مدلها در رگرسیون، معادله رگرسیون خطی و تست آن -13
 ، آنالیز واریانس  t، تست z ، تستFپارامتریک:  تست  تستهاي -14
 تست مربع کاي و موارد کاربرد و استفاده آن   :تست ناپارامتریک -15
 ادامه تست مربع کاي و موارد کاربرد و استفاده آن -16
 اسمیرنوف -تستهاي من ویتنی، کروسکال والیس و کولموگروف -17

 
 منابع:

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

2. Fowler, J., Cohen, L. and Jarvis, P. (1998) Practical statistics for field biology. John Wiley and 
sons. Chichester. 
3. Fry, J.C. (1993) Biological data analysis: A practica approach. IRL Press. Oxford. 
4. Sokal, R.R. and Rohlf, F.J. (1995) Biometry. Freeman. NewYork. 
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 کارگاه آمار زیستی
 آمار زیستی کارگاهدرس:  فارسی نام

 Practical Biostatisticsنام انگلیسی درس: 

 عملی واحد 1 و نوع واحد: تعداد

 32 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 ی)(همزمان با درس آمار زیست داردپیشنیاز: 

 دارد (کارگاه)آموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

ــرم افــزار آمــاري    ــري آمــار و ن در گرایشــهاي مختلــف زیســت شناســی  SPSSهــدف از ایــن درس فراگی
در مباحـث آمـاري توصـیفی و تجریـه تحلیـل       SPSSاست، بـه طوریکـه دانشـجویان بـا کـاربرد نـرم افـزار        

خـود را بـا اسـتفاده از مثالهـاي زیسـتی تحلیـل       و مسـائل مربـوط بـه رشـته تحصـیلی      هاي آماري آشنا شـده  
 می نمایند.

 
 سرفصل درس:

 SPSSآشنایی با نرم افزار  -1
 شامل کد دادن، ایجاد ستون جدید، مرتب کردن SPSSوارد کردن داده ها در برنامه  -2
عیـار،  جدول فراوانی، میانگین، میانـه، مـد، دامنـه، انحـراف معیـار، واریـانس، ضـریب تغییـرات، خطـاي م          -3

 حدود اطمینان
ــا و ایجــاد     -4 ــدي، محاســبات در داده ه ــر، جســتجو، دســته بن ــک متغی ــا در ی ــک ســري از داده ه ــر ی تغیی

 ستون جدید، رسم هیستوگرام
و آشـنایی بـا انـواع      Select caseانتخـاب یـک گـروه خـاص در یـک سـتون ( بـا اسـتفاده از دسـتور           -5

 Split file ، استفاده از دستور   )کاربردهاي این دستور
 ,Bar, Line, Area, pie, Histogram  فایــل بــا یکــدیگر، رســم انــواع نمودارهــاي 2ترکیــب  -6

Error bar, Scatter             آشنایی بـا حالتهـاي مختلـف هـر یـک از نمودارهـا، کـاربرد آنهـا و ایجـاد تغییـرات
 الزم در آنها
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 ها به نرمال استاندارد بررسی نرمال بودن داده ها، نرمال کردن داده ها، تبدیل داده -7
 موارد مختلف کاربرد آزمون مربع کاي -8
 و من ویتنی، آنالیز واریانس و تست دانکن  tتست   -9

 اسمیرنوف، آزمون کروسکال والیس-تست کولموگروف -10
 همبستگی، ضریب همبستگی، ضریب تعیین و تست همبستگی -11
 آن مدلها در رگرسیون، معادله رگرسیون خطی و تست -12

 
 منابع:

. مرکز آموزشهاي الکترونیک SPSS) درس الکترونیک تجزیه تحلیل هاي آماري به کمک نرم افزار آماري 1384. ملک، م. (1
 دانشگاه تهران.
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 فیزیولوژي سلول

 فیزیولوژي سلولدرس:  فارسی نام

 Cell Physiologyنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 2 و نوع واحد: تعداد

 32 تعداد ساعت:

 تخصصی نوع درس: 

 )و مولکولی دارد (درس مبانی زیست شناسی سلولیپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

ــا    عملکــرد ســلول هــاي  هــدف ایــن درس آشــنائی دانشــجویان دوره کارشناســی رشــته زیســت شناســی ب
 جانوري با تاکید بر مسیرهاي ترارسانی عالمت (سیگنالینگ) است.

 
 سرفصل درس:

قدمــه اي براصـــول فیزیولـــوژي: فیزیولـــوژي گذشــته و حـــال، خالصـــه اي از تـــاریخ فیزیولـــوژي   م -1
 جانوري، زیرشاخه هاي تحقیقات فیزیولوژي

تنظــیم فیزیولوژیــک (هومئوســتازي و حلقــه هــاي فیــدبکی)، فنوتیــپ، ژنوتیــپ و محــیط، اقلــیم پــذیري  -2
 آزمایشگاهی و اقلیم پذیري طبیعی

، انتقــال از عــرض غشــاهاي ســلولی بــا ذکــر مثــال هــاي جــانوري، تــنش  غشــاء ســلول هــاي جــانوري -3
محیطی و تغییـر سـیالیت غشـاء، پتانسـیل غشـاء، تغییـرات در نفوذپـذیري غشـاء، سـازماندهی درون سـلولی           
(نگــرش بــر عملکــرد انــدامک هــا در جــانوران)، میــانجی گــري مــاتریکس خــارج ســلولی در بــرهم کــنش  

 هاي بین سلولی
ی سـیگنال رسـانی سـلولی، پیـک هـاي پپتیـدي، پیـک هـاي اسـتروئیدي (هورمـون هـاي            ویژگی هاي کل -4

اســتروئیدي در مهــره داران و بــی مهرگــان)، آمــین هــاي بیوژنیــک، دیگــر انــواع پیــک هــا (ایکوزانوئیــدها،   
ــد     ــنش هــاي لیگان ــرهم ک ــه ســلول هــدف، ب ــت ب ــال عالم ــا)، انتق ــورین ه ــک اکســاید و پ ــده، -نیتری پذیرن

ــال ع ــیرهاي انتق ــرد     مس ــوع عملک ــلولی)، تن ــایی و درون س ــانوران (غش ــا در ج ــده ه ــواع پذیرن ــت و ان الم
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پذیرنده ها در بـی مهرگـان و مهـره داران، پاسـخ بـه تـنش در مهـره داران و تغییـرات در ترارسـانی عالمـت،           
 تغییرات ساختاري و عملکردي پذیرنده ها در القاء حساسیت و حساسیت زدایی سلولی

ون هــا، ســیگنال رســانی در نـورون حرکتــی مهــره داران، ســیگنال هــاي الکتریکــی  تنـوع ســاختاري  نــور  -5
ــونی و     ــاي ی ــال ه ــدمن و پتانســیل اســتراحت، کان ــه گل ــان، معادل ــی مهرگ ــره داران و ب ــاي مه ــورون ه در ن
پتانسیل غشاء، سـیگنال در دنـدریت هـا و جسـم سـلولی، انـواع پتانسـیل هـاي مـدرج و عمـل، عالمـت هـا             

 ف هاي میلینی و هدایت جهشیدر آکسون، تنوع غال
انتقال عالمت در عرض سـیناپس هـاي الکتریکـی و شـیمیایی، ویژگـی هـاي نـورون هـاي پـیش و پـس            -6

سیناپســی، تنــوع در ترارســانی عالمــت نــورونی و انــواع نوروترانســمیترها، انــواع هــدایت عالمــت،          
 پالستیسیته سیناپسی

ختار، عملکــرد و عصــب دهــی، انقبــاض و شــل طبقــه بنــدي انــواع ســلول هــاي عضــالنی براســاس ســا -7
ــرات ســاختاري و    ــازك در جــانوران، تغیی ــان هــاي ضــخیم و ن ــوع فیالم شــدن در عضــالت مهــره داران، تن

 عملکردي فیبرهاي عضالنی در دوره هاي مختلف زیستی
انقبــاض در مهــره داران، ســلول هــاي عضــالنی میوژنیــک و -اکسیتاســیون و مــزدوج شــدن اکسیتاســیون -8

انقبــاض، تغییــر نــوع فیبــر براســاس تغییــرات -ژنیــک، ســازوکار هــاي ســلولی و مولکــولی اکسیتاســیوننورو
محیط، ویژگی هاي عضـالت صـوتی، انـدام هـاي حرکتـی و انـدام هـاي الکتریکـی کـه انـواعی از عضـالت            

 تغییر یافته هستند، عضالت در بی مهرگان
 

 منابع:
ــولت، پ.م. ( 1 ــویز، ك.د. و ش ــانی فیز )1390. م ــیرازي     مب ــاهوکی، آ.، ش ــایوف، آ.، زارع چ ــه رض ــانوري، ترجم ــوژي ج یول

 زند، ز. و مقدسی، س.پ.، جلد اول. انتشارات فاطمی.
ــال، ج.ا. ( 2 ــایتون، آ.س. و ه ــمی، ك..     1388. گ ــرج زاده، ع. و قاس ــتگار ف ــپهري، ح.، راس ــه س ــکی، ترجم ــوژي پزش ) فیزیول

 انتشارات اندیشه رفیع.
3. Barret, K.E., Barman, S.M. and Boitano, S. (2012) Ganong’s Review of Medical Physiology. 
24th Edition. McGraw-Hill Companies, Inc. 
4. Kandel, E.R., Schwartz, J.H., Jessell, T.M., Siegelbaum, S.A. and Hudspeth, A.J. (2012) 
Principles of Neural Science, 5th Edition. McGraw-Hill Professional. 
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 فیزیولوژي دستگاهها

 لوژي دستگاههافیزیودرس:  فارسی نام

 Physiology of Organsنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 3 و نوع واحد: تعداد

 48 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 (درس فیزیولوژي سلول) داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

هـاي   هدف ایـن درس آشـنائی دانشـجویان دوره کارشناسـی رشـته زیسـت شناسـی بـا فیزیولـوژي دسـتگاه           
 بدن در رده هاي مختلف جانوران است.

 
 سرفصل درس:

هـاي گـردش   هـاي گـردش خـون، اجـزاي دسـتگاه     هـاي انـواع دسـتگاه   هاي گردش خون: ویژگـی دستگاه -1
هــاي گــردش داران، فیزیــک دســتگاههــاي گــردش خــون، الگــوي گــردش خــون مهــرهخــون، تنــوع دســتگاه

قلبــی، کنتــرل انقبــاض، تنظــیم فشــار و جریــان خــون، داران، ســیکل هــاي بــی مهرگــان و مهــرهخــون، قلــب
 دستگاه لنفاوي، خون، ترکیب خون، انعقاد خون، سیستم ایمنی

هــاي تنفســی هــاي تــنفس، انــواع دســتگاههــاي تنفســی، فیزیــک دســتگاههــاي تــنفس: اســتراتژيدســتگاه -2
هـا،  انتقـال گـاز بـه بافـت    (آبشش، تراکه  و شش)، تهویه و تبـادل گـاز در آب، تهویـه و تبـادل گـاز درهـوا،       

داران، هــاي تــنفس مهــرهاکســید ، انــواع رنگدانــه هــاي تنفســی، تنظــیم دســتگاهانتقــال اکســیژن و کــربن دي
  تنظیم تهویه، هیپوکسی محیط ، سرکوب متابولیسم ناشی از هیپوکسی، فیزیولوژي غواصی

ــون: اســتراتژي دســتگاه -3 ــ هــاي دفعــی وتعــادل آب و ی ــونی و اس مزي در جــانوران، نقــش هــاي تنظــیم ی
هاي اپیتلیـال، دفـع نیتـروژن، انـواع کلیـه، سـاختار و عملکـرد کلیـه در جـانوران، تنظـیم عملکـرد کلیـه            بافت

ــی،        ــتگاه دفع ــرد دس ــاختار و عملک ــاملی در س ــوع تک ــر آن، تن ــوثر ب ــل م ــومرولی و عوام ــاالیش گل ــا، پ ه
 pHو  هاي قلبی ـ عروقی و دفعی در تنظیم فشار خونکنش دستگاه برهم

83 
 



هــاي گــوارش: ماهیــت و دریافــت مــواد غــذایی، مــواد غــذایی و انــواع رژیــم هــاي غــذایی در   دســتگاه -4
ــا متابولیســم، تنــوع دســتگاه هــاي گــوارش، تنظــیم    جــانوران، یــافتن و مصــرف غــذا، همــاهنگی گــوارش ب

ــبی ــذایی و     -عص ــاي غ ــت ه ــوارش در محرومی ــتگاه گ ــاي دس ــتراتژي ه ــوارش، اس ــه و گ ــونی  تغذی هورم
 تان خوابی  زمس

ــتگاه -5 ــتگاه  دس ــرد دس ــاختاري و عملک ــوع س ــدمثل: تن ــاي تولی ــدمثل   ه ــاده، تولی ــر و م ــدمثل ن ــاي تولی ه
هــاي تولیــدمثلی، تکــوین گنــاد و تعیــین جنســیت، اووژنــز، اســپرماتوژنز و لقــاح، چرخــۀ  جنســی، هورمــون

 ن ورفتار والدینیهورمونی، غدد پستانی و شیردهی، پروالکتی-تولیدمثلی پستانداران، تنظیم عصبی
 

 منابع:
ــولت، پ.م. ( 1 ــویز، ك.د. و ش ــیرازي      1390. م ــاهوکی، آ.، ش ــایوف، آ.، زارع چ ــه رض ــانوري، ترجم ــوژي ج ــانی فیزیول ) مب

 زند، ز. و مقدسی، س.پ.، جلد اول. انتشارات فاطمی.
ــال، ج.ا. ( 2 ــایتون، آ.س. و ه ــرج زا    1388. گ ــتگار ف ــپهري، ح.، راس ــه س ــکی، ترجم ــوژي پزش ــمی، ك.. ) فیزیول ده، ع. و قاس

 انتشارات اندیشه رفیع.
3. Barret, K.E., Barman, S.M. and Boitano, S. (2012) Ganong's Review of Medical Physiology, 
24th Edition. McGraw-Hill Companies, Inc. 
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 آزمایشگاه فیزیولوژي دستگاهها

 فیزیولوژي دستگاه هاآزمایشگاه درس:  فارسی نام

 Physiology of Organs Laboratoryنگلیسی درس: نام ا

 عملی واحد 1 و نوع واحد: تعداد

 32 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 ها)دستگاهدارد (همزمان با درس فیزیولوژي پیشنیاز: 

 (آزمایشگاه) داردآموزش تکمیلی: 
 

 هدف درس:
رت عملــی بـا عملکــرد  هـدف ایـن درس آشــنائی دانشـجویان دوره کارشناســی رشـته زیسـت شناســی بصـو      

 دستگاه هاي حیاتی بدن است.
 

 سرفصل درس:
 نحوه تهیه محلول هاي فیزیولوژیکی براي مطالعه فیزیولوژي سیستم هاي بدن -1
فیزیولــوژي خــون: همــولیز و آهــن خــون، شــمارش گلبــولی، تهیــه بلورهــاي تایشــمن از نمونــه خــون،   -2

 مشاهده طیف خون
بــر عملکـرد قلــب، بررســی عملکــرد بافــت   pHب، اثــر حــرارت و فیزیولـوژي قلــب: ثبــت حرکــات قلـ   -3

 پیس میکر قلب و گره هاي قلبی، و مشاهده گردش خون
 فیزیولوژي گوارش:  شناسایی ترکیبات شیر، تجزیه کیفی بزاق، شناسایی ترکیبات بزاق -4
ــر د     -5 ــدار کل ــنجش مق ــات ادراري، س ــایی ترکیب ــی ادرار و شناس ــه کیف ــی: تجزی ــوژي دفع ــه فیزیول ر نمون

 ادرار
 

 منابع:
ــولت، پ.م. ( 1 ــویز، ك.د. و ش ــیرازي      )1390. م ــاهوکی، آ.، ش ــایوف، آ.، زارع چ ــه رض ــانوري، ترجم ــوژي ج ــانی فیزیول مب

 زند، ز. و مقدسی، س.پ.، جلد اول. انتشارات فاطمی.
ــال، ج.ا. ( 2 ــایتون، آ.س. و ه ــرج زاده،    1388. گ ــتگار ف ــپهري، ح.، راس ــه س ــکی، ترجم ــوژي پزش ــمی، ك..  ) فیزیول ع. و قاس

 انتشارات اندیشه رفیع.
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3. Barret, K.E., Barman, S.M. and Boitano, S. (2012) Ganong's Review of Medical Physiology, 
24th Edition. McGraw-Hill Companies, Inc. 
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 فیزیولوژي اعصاب و غدد

 فیزیولوژي اعصاب و غدددرس:  فارسی نام

 Neurophysiology and Endocrinologyنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 3 و نوع واحد: تعداد

 48 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 نداردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 
 

 هدف درس:
 محیطی و بررسی عملکرد غدد درون ریز -مطالعه دستگاه عصبی مرکزي  
 

 سرفصل درس:
ــین    -1  ــاط ب ــاد ارتب ــز در ایج ــدد درون ری ــاب و غ ــش اعص ــی    نق ــیط داخل ــات مح ــظ ثب ــا و حف ــدام ه ان

 بدن،تعاریف دستگاه عصبی محیطی و مرکزي و نباتی و ارتباطی،هورمون ها و رسپتورهاي آنها
فنــون و روش هــاي تحقیــق در علــوم اعصــاب، استرئوتاکســی، الکتروفیزیولــوژي، تصــویرگیري و         -2

 روش هاي بیوشیمیایی بررسی کارکرد مغز
لیسم سـلول هـاي عصـبی، سـد بـین خـون و مغـز، یاختـه هـاي بافـت همبنـد            گردش خون در مغز، متابو -3

عصــبی، یــادآوري پتانســیل هــاي آرامــش وعمــل تارهــاي عصــبی، نوروترانســمیترها و طــرز کــار ســیناپس   
 هاي مرکز

ــاي     -4 ــاب ه ــره داران، سرنوشــت حب ــزي در مه ــري دســتگاه عصــبی مرک ــوروژنز و شــکل گی چگــونگی ن
 رح کلی ساختمان دستگاه عصبی مرکزي در انسان اولیه عصبی و مشتقات آنها، ط

ــاي        -5  ــورون ه ــش ن ــاع، نق ــران نخ ــاي آوران و واب ــاعی، راهه ــاب نخ ــاع و اعص ــاتوموفیزیولوژي نخ آن
 ارتباطی نخاع

ــاتی،      -6 ــد اسپاســم، نب ــاي نخــاعی کششــی عضــالت، محــافظتی، تولی ــت نخــاع، رفلکــس ه ــش مرکزی نق
 پوستی و جنسی

 پل مغزي و راهها و انعکاس هاي مربوط به آنها فیزیولوژي بصل النخاع و  -7
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مخچه و حفظ تعـادل، آورانهـا و وابرانهـاي مخچـه وارتبـاط مخچـه بـا گـوش و گیرنـده هـاي عضـالنی             -8
 و پوستی، مکانیسم عمل مخچه و عوارض ناشی از آسیب مخچه

 اي تنه مغزيژي مزانسفال و رفلکس هاي مربوط به مغز میانی، نقش تشکیالت تورینه  فیزیولو -9
 نیمکره هاي مخ، فیزیولوژي تاالموس، هیپوتاالموس و سیستم لیمبیک، عقده هاي قاعده اي مغز -10
قشــر مــخ، لوبهــا و شــیار هــا، ســاختمان بــافتی آرکئوکــورتکس و نئــو کــورتکس، شــرح فعالیــت هــاي  -11

ــورتکس،   ــی ک ــی و حرکت ــبی،      حس ــتگاه عص ــالی دس ــال ع ــخ، اعم ــاي م ــره ه ــاي نیمک ــاوت ه ــم، ت تف کل
 فیزیولوژي حافظه و یادگیري

ــا و اعصــاب ســمپاتیک و پاراســمپاتیک و عملکــرد سیســتم     -12 ــده ه ــز، عق ــوم، مراک سیســتم عصــبی اتون
 عصبی نباتی

ــدام هــاي هــدف    -13 ــواع هورمــون هــا و ان ــز، تعریــف هورمــون  و چکــونگی عمــل آن، ان غــدد درون ری
 مون ها نوروآندوکرینولوژي آنها، ارتباط متقابل غدد درون ریز و اعصاب، نورو هور

ــین آنهــا، هورمــون رشــد و اعمــال    -14 ــوفیز و ارتبــاط عصــبی و شــیمیایی ب ــاالموس و هیپ مجموعــه هیپوت
آن، عوامــل مــؤثر بــر افــزایش و کــاهش هورمــون رشــد، پــروالکتین و اعمــال آن و چگــونگی تنظــیم ترشــح 

 آن
ــروپین     -15 ــو ت ــروپین، آدرنوکورتیک ــرو ت ــدد، تی ــرك غ ــاي مح ــال و   هورمونه ــا و اعم ــادو تروپینه و گون

تنظــیم ترشــح آنهــا، هورمــون محــرك مالنوســیت هــا و هورمــون هــاي نوروهیپــوفیز، غــده پینــه آل و نقــش 
 مالتونین

تیروئید و هورمون هاي آن، کـم کـاري و پرکـاري تیروئیـد، غـدد پاراتیروئیـد، غـدد فـوق کلیـه، بخـش            -16
 درون ریز لوزالمعده، غدد جنسی

 

 منابع:
 .فیزیولوژي اعصاب و غدد درون ریز. انتشارات سمت )1390( .ع ،ري روحانیحائ. 1
ــولت، پ.م. ( 2 ــویز، ك.د. و ش ــیرازي      )1390. م ــاهوکی، آ.، ش ــایوف، آ.، زارع چ ــه رض ــانوري، ترجم ــوژي ج ــانی فیزیول مب

 زند، ز. و مقدسی، س.پ.، جلد اول. انتشارات فاطمی.

ــال، ج.ا. ( 3 ــایتون، آ.س. و ه ــ1388. گ ــمی، ك..     ) فیزیول ــرج زاده، ع. و قاس ــتگار ف ــپهري، ح.، راس ــه س ــکی، ترجم وژي پزش
 انتشارات اندیشه رفیع.

4. Barret, K.E., Barman, S.M. and Boitano, S. (2012) Ganong’s Review of Medical Physiology. 
24th Edition. McGraw-Hill Companies, Inc. 
5. Koeppen, B.M. and Stanton, B.A. (2009) Berne & Levy Physiology. Elsevier Health Sciences. 
6. Brook, C.G.D. and Marshall, N.J. (2001) Essentials endocrinology, Blackwell Science. 
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 آزمایشگاه فیزیولوژي اعصاب و غدد

 آزمایشگاه فیزیولوژي اعصاب و غدددرس:  فارسی نام

 Neurophysiology and Endocrinology Laboratoryنام انگلیسی درس: 

 عملی واحد 1 و نوع واحد: تعداد

 32 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 دارد (همزمان با درس فیزیولوژي اعصاب و غدد)پیشنیاز: 

 (آزمایشگاه) داردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

 آشنایی با عملکرد سیستمهاي عصبی 

 
 سرفصل درس:

 از سلول هاي قابل تحریکثبت خارج سلولی  -1 
 انقباض-ثبت فعالیت انقباضی عضالت اسکلتی و مشاهده فرایند مزدوج شدن اکسیتاسیون -2 
 رفلکس هاي نخاعی، مسمومیت پوستی و کاهش آستانه تحریک -3 
 بررسی و شناسایی نواحی مختلف مغز گوسفند و موش آزمایشگاهی -4 
 فیزیولوژي حواس  -5 
 یترها بر قلباثر نوروترانسم -6 
 تحریک قلب در حالت سکون، ثبت قانون همه یا هیچ در قلب -7 
 بر حرکات قلب pHاثر یون ها و  -8 
 سنجش گلوکز در نمونه زیستی -9

 انتقال فعال از غشا هاي زیستی -10
 عملکرد انزیمها در شرایط مختلف فیزیولوژیکی -11
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 منابع:
 .عصاب و غدد درون ریز. انتشارات سمتفیزیولوژي ا )1390( .ع ،حائري روحانی. 1
ــولت، پ.م. ( 2 ــویز، ك.د. و ش ــیرازي      )1390. م ــاهوکی، آ.، ش ــایوف، آ.، زارع چ ــه رض ــانوري، ترجم ــوژي ج ــانی فیزیول مب

 زند، ز. و مقدسی، س.پ.، جلد اول. انتشارات فاطمی.

ــال، ج.ا. ( 3 ــایتون، آ.س. و ه ــت   1388. گ ــپهري، ح.، راس ــه س ــکی، ترجم ــوژي پزش ــمی، ك..  ) فیزیول ــرج زاده، ع. و قاس گار ف
 انتشارات اندیشه رفیع.

4. Barret, K.E., Barman, S.M. and Boitano, S. (2012) Ganong’s Review of Medical Physiology. 
24th Edition. McGraw-Hill Companies, Inc. 
5. Koeppen, B.M. and Stanton, B.A. (2009) Berne & Levy Physiology. Elsevier Health Sciences. 
6. Brook, C.G.D. and Marshall, N.J. (2001) Essentials endocrinology, Blackwell Science. 
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 فیزیولوژي مقایسه اي

 فیزیولوژي مقایسه ايدرس:  فارسی نام

 Comparative Physiologyنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 2 و نوع واحد: تعداد

 32 اعت:تعداد س

 تخصصینوع درس: 

 )دستگاههادارد (درس فیزیولوژي پیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

آشنایی با فرآیند همئوسـتازي، تنظـیم درجـه حـرارت، و مقایسـه عملکـرد دسـتگاه هـاي مختلـف در گـروه            
 هاي شاخص جانوري.

 
 سرفصل درس:

 هموستازي در جانوران آبزي و خشکی زي -1
 درجه حرارت در جانوران آبزي و خشکی زيتنظیم  -2
 مقایسه فیزیولوژي دستگاه عصبی و حواس در بی مهرگان و مهره داران -3
مقایسه فیزیولـوژي دسـتگاه گـردش خـون در بـی مهرگـان و مهـره داران،انـواع پمپهـا (قلـب) و رگهـاي             -4

 خونی
 مقایسه فیزیولوژي دستگاه تنفس در موجودات آبزي و هوازي -5
 زهاي تنفسی،طرح عمومی دستگاه تنفس در بی مهرگان و مهره دارانگا -6
 مقایسه خون و ترکیب آن،انواع رنگدانه هاي تنفسی و انتقال گازهاي تنفسی در جانوران -7
 مقایسه فیزیولوژي دستگاه گوارش در بی مهرگان و مهره داران، روش هاي تغذیه -8
 فشار اسمزي در بی مهرگان و مهره داران مقایسه فیزیولوژي سیتم هاي دفعی و تنظیم -9

 مقایسه مکانیسم هاي ترشحی و انواع غدد درون زا در بی مهرگان و مهره داران -10
 مقایسه سیستم هاي ایمنی در بی مهرگان و مهره داران -11
 مقایسه فیزیولوژي سیستم هاي تولید مثلی در بی مهرگان و مهره داران -12
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 نسی در بی مهرگان و مهره دارانغدد و هورمون هاي ج -13
 

 منابع:
ــولت، پ.م. ( 1 ــویز، ك.د. و ش ــیرازي      )1390. م ــاهوکی، آ.، ش ــایوف، آ.، زارع چ ــه رض ــانوري، ترجم ــوژي ج ــانی فیزیول مب

 زند، ز. و مقدسی، س.پ.، جلد اول. انتشارات فاطمی.
2. Barret, K.E., Barman, S.M. and Boitano, S. (2012) Ganong’s Review of Medical Physiology. 
24th Edition. McGraw-Hill Companies, Inc. 
3. Schmidt-Nielsen, K. (1997) Animal Physiology: Adaptation and Environment. Cambridge 
University Press. 
4. Eckert, R. and Randall, D.J. (2002) Eckert's Animal Physiology. W.H. Freeman & Co Ltd. 
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 جانورشناسی بی مهرگان

 جانورشناسی بی مهرگاندرس:  فارسی نام

 Invertebrate Zoologyنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 3 و نوع واحد: تعداد

 48 تعداد ساعت:

 خصصیتنوع درس: 

 نداردپیشنیاز: 

 (سفر علمی + سمینار) داردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

 هدف آشنایی دانشجویان با تنوع بسیار زیاد بی مهرگان در محیط هاي آبی و خشکی می باشد.
 

 سرفصل درس:
ــوژي،         -1 ــر فیزیول ــا ب ــیط ه ــن مح ــاملی ای ــرات تک ــکی و اث ــی و خش ــاي آب ــیط ه ــه مح ــه، مقایس مقدم

 ار جانورانمورفولوژي و رفت
 تکامل، فیلوژنی و طبقه بندي بی مهرگان -2
 ارتباط متازواها و پروتوزواها -3
 Porifera و  Placozoaشاخه هاي  -4
 مقدمه اي براسکلت هیدرواستاتیک -5
 Ctenophoraشاخه  Cnidariaشاخه  -6
 مقدمه اي بر تقارن دوجانبی و سرزایی -7
 Nemerteaو   Platyhelminthesشاخه هاي  -8
 Molluscaشاخه  -9

 مقدمه اي بر متامریسم -10
 Annelidaشاخه  -11
 Sipunculansو   Echiuransگروههاي  -12
 و شاخه هاي مرتبط Rotifera, Acanthocephalaشامل شاخه هاي  Gnathifersگروه  -13
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ــاخه  -14 ــا    Arthropodaشـــ ــاملی آنهـــ ــاوندان تکـــ  Tardigrades and) و خویشـــ
Onychophorans) 

ــا (    -15 ــالی آنه ــاوندان احتم ــا و خویش  ,Nematodes, Nematomorphes, Priapulidaنماتوده

Kinorhynches( 
 Phoronida, Brachiopoda, Bryozoaشامل شاخه هاي  Lophophoratesگروه  -16
 Echinodermsشاخه  -17
ــتومها.    -18 ــه اي بــر دوتروس ــوی   Xenoturbellidsمقدم ــه اي تولیــدمثل و تک ن در بــی ، نمــاي مقایس

 مهرگان
جایگـاه تکـاملی بـی مهرگـان. ارتبـاط فیلوژنتیـک بیمهرگـان بـا یکـدیگر و بـا مهـره             -جمع بندي کلـی  -19

 داران
 سفر علمی، عملیات محیطی -20

 باشد.**برنامه آموزشی این درس شامل سه تا ده روز عملیات محیطی می

 

 منابع:
1. Pechenik, J.A. (2010) Biology of the Invertebrates, 6th Edition. Mc Graw Hill. Boston, 606 P. 
2. Hickman, C.P.Jr., Roberts, L., Keen, S., Larson, A., I'Anson, H. and Eisenbour, D. (2007) 
Integrated principles of zoology, 14th Edition. Mc Graw Hill. Boston, 928 P.  
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 مهرگان آزمایشگاه جانورشناسی بی

 مهرگانآزمایشگاه جانورشناسی بیدرس:  فارسی نام

 Invertebrate Zoology Laboratoryنام انگلیسی درس: 

 عملی واحد 1 و نوع واحد: تعداد

 32 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 مهرگان)دارد (همزمان با درس جانورشناسی بیپیشنیاز: 

 (سفر علمی + آزمایشگاه) داردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

هدف این درس شامل معرفی نمونه هـاي شـاخص گـروه هـاي مختلـف تـک یاختگـان و شـاخه هـاي بـی            
 و آشنایی با اندام ها و دستگاه هاي سازنده بدن برخی از آنها می باشد.مهرگان 

 
 سرفصل درس:

 روش کار با میکروسکوپ، تک یاخته هاي زنده (نگاهی به تنوع در موجودات میکروسکوپی) -1
 مهاي میکروسکوپی تک یاخته هاي آزاد و انگلیبررسی ال -2
 اسفنج ها: ساختار ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک سه ساختمان اصلی -3
شــامل: مورفولــوژي و هیســتولوژي هیــدرهاي منفــرد و کلنیــال، مرجانهــا و عروســهاي         مرجانیــان -4

 دریایی
 کرمهاي پهن انگلی و آزاد

 تو سفالها)اشلمینت ها (مورفولوژي روتیفرها، آکان -5
 مطالعه المهاي میکروسکوپی و تشریح کرمهاي حلقوي -6
 مطالعه مورفولوژي و شناسایی نرمتنان -7
 مطالعه مورفولوژي و شناسایی بندپایان -8
 مطالعه مورفولوژي و شناسایی خارپوستان -9
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 منابع:
1. Patterson, D.G. and Hedley, S. (1992) Free-living Freshwater Protozoa: A colour guide.Wolfe 
publishing Ltd.. Aylesbury, 223pp. 
2. Rowett, H.G.Q. (1998) Dissection guides (V. Invertebrates). Colorcraft Ltd.. Hongkong, 59pp. 
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 جانورشناسی مهره داران

 جانورشناسی مهره داراندرس:  فارسی نام

 Vertebrate Zoologyنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 2 و نوع واحد: دتعدا

 32 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 دارد (جانورشناسی بی مهرگان)پیشنیاز: 

 (سفر علمی) داردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس: 

آشنایی با اجـداد مهـره داران و طنابـداران اولیـه، مطالعـه تاکسـونومی، مورفولـوژي و زیسـت شناسـی مـاهی           
 و پستانداران  ها، دوزیستان، خزندگان، پرندگان

 
 سرفصل درس:

عصـبی  -دفـع -تـنفس -گـردش خـون   –دسـتگاههاي تغدیـه   -مطالعـه ریخـت شناسـی    -مقدمه طنابـداران  -1
 و تولید مثل

 Larvacea, Thaliacea, Ascidaceaو سه راسته  Tunicataرده  -2

عصــبی و تولیــد مثــل رده -دفــع-تــنفس-گــردش خــون –دســتگاههاي تغدیــه -مطالعــه ریخــت شناســی -3
Hemichordata  وCephalochordata 

ــاط -4 ــد     Hemichordata ارتب ــه ج ــده در زمین ــرح ش ــاي مط ــیه ه ــی فرض ــداران و بررس ــایر طناب ــا س ب
 طنابداران

مقدمه ماهیهـا، رده بنـدي ماهیهـا، مقایسـه دسـتگاههاي اسـکلتی، ماهیچـه اي و گـردش خـون، گـوارش،            -5
 تنفس ماهیهاي استخوانی، غضروفی و دهان گردان

تناسـلی و عصـبی و انـدامهاي حسـی (جوانـه هـاي چشـایی، بینـی، چشـم          -سه دسـتگاههاي  ادراري مقای -6
ــاي         ــا، ویژگیه ــانبی ماهیه ــط ج ــتم خ ــردان، سیس ــان گ ــروفی و ده ــتخوانی، غض ــاي اس ــوش ) ماهیه و گ
اختصاصــی مــاهی هــا شــامل فلــس، رنــگ، انــدامهاي حرکتــی، ماهیهــاي ســمی گزنــده و ماهیهــاي مســموم  

 کننده
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ــابی ز -7 ــاي        نورت ــونومیک ماهیه ــی تاکس ــم در بررس ــفات مه ــرق زا، ص ــدامهاي ب ــا، ان ــتی در ماهیه یس
 استخوانی، غضروفی و دهان گردان

مقدمــه دوزیســتان، رده بنــدي دوزیســتان، دســتگاههاي اســکلتی، ماهیجــه اي، گــردش خــون، گــوارش،    -8
 تناسلی و عصبی دوزیستان-تنفسی، ادراري

،  چشــم، اپــی فیــز و جســم vomeronasalچشــایی، انــدام  انــدامهاي حســی دوزیســتان (جوانــه هــاي -9
ــز، ویژگیهــاي اختصاصــی شــامل پوســت و غــدد،    صــنوبري، گــوش، خــط جــانبی در الرو)، غــدد درون ری

 رنگ آمیزي، پوست اندازي، اندامهاي حرکتی، صفات مهم در بررسی تاکسونومیک دوزیستان
تی، ماهیجــه اي، گــردش خــون، گــوارش، مقدمــه خزنــدگان، رده بنــدي خزنــدگان، دســتگاههاي اســکل -10

 تناسلی و عصبی-تنفسی، ادراري
انــدامهاي حســی (غــدد چشــایی، بینــی، چشــم، گــوش)، ویژگیهــاي اختصاصــی (فلســهاي بشــره اي و   -11

 جلدي، رنگ، غدد پوستی، دندانها)، اندامهاي حرکتی و اندامهاي گیرنده پرتوهاي حرکتی
ــ  -12 ــم در بررســی تاکســونومیک خزن ــتگاههاي اســکلتی، ماهیچــه  صــفات مه ــدگان، دس ــه پرن دگان، مقدم

 اي، گردش خون، گوارش و تنفس پرندگان
گــوش)، ویژگیهــاي اختصاصــی -چشــم-تناســلی، عصــبی، انــدامهاي حســی (بینــی-دســتگاههاي ادراري -13

 (ساختار پر، رنگ آمیزي، طرز قرار گرفتن پر، پر ریزي
ــ    -14 ــواع آن در پرن ــار و ان ــاختار منق ــر، س ــایف پ ــاي   وظ ــدگان، ویژگیه ــا در پرن ــا، چنگاله ــواع پ دگان، ان

 تاکسونومیک  مورد استفاده در شناسایی پرندگان
مقدمــه پســتانداران، رده بنــدي پســتانداران، دســتگاههاي اســکلتی، ماهیچــه اي، گــردش خــون،          -15

 تناسلی-گوارش، تنفس، ادراري
بویــایی، چشــم، گــوش)، غــدد دســتگاههاي عصــبی، انــدامهاي حســی (جوانــه هــاي چشــایی، لوبهــاي  -16

 درون ریز، ویژگیهاي اختصاصی (پوست، غدد پستانی) پستانداران
ــدامهاي      -17 ــالی، ان ــدان، شــاخهاي منشــعب و توخ ــو)، دن ــتی، م ــدد پوس ــاي اختصاصــی (غ ــه ویژگیه ادام

 حرکتی پستانداران، صفات تاکسونومیک در شناسایی پستانداران
 باشد.روز عملیات محیطی می **برنامه آموزشی این درس شامل سه تا ده
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 منابع:
 .) زیست شناسی مهره داران. انتشارات مرکز نشر1384. ابراهیم نژاد، م. (1

 .) جانورشناسی مهره داران. انتشارات محقق مشهد1376. درویش، ج. (2
3. Kardong, k. 2011 Vertebrates: Comparative Anatomy, Function, Evolution. McGraw-Hill 
College. 
4. Yong, J. Z. 1984 The life of Vertebrates. Oxrord University Press. UK 
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 آزمایشگاه جانورشناسی مهره داران

 آزمایشگاه جانورشناسی مهره داراندرس:  فارسی نام

 Vertebrate Zoology Laboratoryنام انگلیسی درس: 

 عملی واحد 1 و نوع واحد: تعداد

 32 تعداد ساعت:

 تخصصیع درس: نو

 داران) (همزمان با درس جانورشناسی مهره داردپیشنیاز: 

 (سفر علمی + کارگاه) داردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

و آشـنایی بـا انـدام    هدف این درس شـامل معرفـی نمونـه هـاي شـاخص گـروه هـاي مختلـف مهـره داران           
 ها و دستگاه هاي سازنده بدن برخی از آنها می باشد.

 
 :سرفصل درس

ــانی،     -1 ــاي زب ــدگانی از کرمه ــه نماین ــالیدهاي   Tunicataو  Cephalochordataمطالع ــاهده اس و مش
 میکروسکوپی و برشهاي بافتی آنها

 تشریح ماهی حوض یا کپور -2
 مطالعه تاکسونومیک نمونه هایی از ماهیان خلیج فارس، دریاي عمان و خزر -3
 تشریح قورباغه -4
 تان ایرانمطالعه تاکسونومیک دوزیس -5
 تشریح مار -6
 مطالعه تاکسونومیک خزندگان ایران (مار، سوسمار و الك پشت) -7
 تشریح کبوتر -8
 مطالعه تاکسونومیک پرندگان -9

 تشریح موش -10
 رنگ آمیزي اسالیدهاي خون مهره داران و تهیه اسکلت -11
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 منابع:

ــش، ج. (1 ــگا    1377. دروی ــره داران آزمایش ــریح مه ــی تش ــس رنگ ــریح.      ) اطل ــاي تش ــل و راهنم ــرح کام ــا ش ــراه ب هی هم
 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

2. Lytle, C.F. (2000) General Zoology: Laboratory guide. McGrow Hill. Boston. 
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 حشره شناسی

 حشره شناسیدرس:  فارسی نام

 Entomologyنام انگلیسی درس: 

 واحد عملی 1واحد نظري و  1 و نوع واحد: تعداد

 48 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 (جانورشناسی بی مهرگان) داردپیشنیاز: 

 (سفر علمی + آزمایشگاه + سمینار) ددارآموزش تکمیلی: 
 

 هدف درس:
هـاي اصـلی حشـرات مشـتمل بـر مورفولـوژي،        شناسـی و مـرور تمـام راسـته    علـم حشـره   آشنایی با مفاهیم 

 ها تکوین،  رفتار، اکولوژي و تکامل این تاکسون
 

 سرفصل درس:
 اهمیت، تنوع و حفاظت از حشرات -1

 آناتومی خارجی (ساختار جلد) -2
 آناتومی خارجی (سر، سینه و شکم) -3
 آناتومی داخلی ( دستگاه گوارش و تنوعات آن) -4
 هاي گردش خون و تنفس)آناتومی داخلی (دستگاه -5
 آناتومی داخلی (دستگاه دفع) -6
 د مثل در حشرات و تکوین)آناتومی داخلی ( تولی -7
 هاي عصبی و حسیسیستم -8
 بنديسیستماتیک حشرات، فیلوژنی و طبقه -9

 ) Protura ،Diplura ،Collembolaپایان (آشنایی با خصوصیات شش -10

 هاي متعلق به نوباالنآشنایی با خصوصیات و شناسایی راسته -13
 تکامل و تنوع زیستی در حشرات  -14
 اربرد حشرات در مدیریت آفاتاهمیت و ک -15
 آوري حشرات (بازدید میدانی) آشنایی با روشهاي مختلف جمع -16
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 عملی:
  آشنایی با لوازم آزمایشگاهی، روش هاي جمع آوري و نگهداري حشرات  -17
 آشنایی با بندپایان و تمایز حشرات از بندپایان -18
 اتصال سر در بدن حشرات اشکال مختلف شاخک، اقسام نحوه -19
 و بالاشکال مختلف پا  -20
 ختلف قطعات دهانی و چشم در حشرات مقایسه اقسام و اشکال م -21
 آشنایی با نحوه شمارش حلقه هاي شکمی و مشاهده پیوستهاي مختلف شکم در حشرات -22
 زي، تشخیص نر و ماده بودن در حشراتانواع مختلف تنفس در حشرات خشکی -23
 فیره انواع مختلف دگردیسی در حشرات، مشاهده اشکال مختلف الرو و ش -24
 بررسی روشهاي پرورش حشرات شکارگر و انگل -25
 آناتومی داخلی حشرات -26
 آشنایی با نحوه کلید کردن حشرات در حد راسته -27
 Protura ،Diplura ،Collembola کار با کلید شناسایی -28
 باالنهاي متعلق به باستانراسته کار با کلید شناسایی -29
 هاي متعلق به نوباالنراسته کار با کلید شناسایی -30
 هاي متعلق به نوباالنراسته کار با کلید شناسایی -31

 باشد.**برنامه آموزشی این درس شامل سه تا پنج روز عملیات محیطی می
 

 منابع:
1. Gullan, P.J. and Cranston, P.S. (2010) The Insects: An outline of Entomology, 4th  Edition. 
Blackwell publishing. 
2. Gillott, C. (2005) Entomology, 3rd Edition. Springer. 
3. Grimaldi, D. and Engel, M.S. (2005) Evolution of the insects. Cambridge University Press. 
4. Gibb, T.J. and Oseto, C.Y. (2006) Arthropoda collection and Idetification, Laboratory and 
field techniques. Elsevier. 
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 زیست شناسی انگل ها

 زیست شناسی انگل هادرس:  فارسی نام

 Biology of Parasitesنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 2 و نوع واحد: تعداد

 32 تعداد ساعت:

 تخصصیدرس:  نوع

 دارد (جانورشناسی بی مهرگان)پیشنیاز: 

 (سفر علمی) دارد آموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

آشنایی با گروههاي اصـلی انگلهـاي جـانوري، آشـنایی بـا سارشـهاي زنـدگی انگلـی و اکولـوژي، تکامـل و            
میزبـان در برابـر   آشـنایی بـا فیزیولـوژي انگلهـا و مکانیرمهـاي دفـاعی         تکامل همـراه انگلهـا بصـورت کلـی،    

 انگها، آسیب شناسی انگلها
 

 سرفصل درس:
 مقدمه اي بر زیست شناسی انگلها، تعاریف مورد استفاده در زیست شناسی انگلها -1
 و تکامل ، استراتژي هاي تولیدمثلی انگلهامفاهیم پایه اي: اکولوژي انگلها  -2
 یب شناسیمفاهیم پایه اي: ایمنی شناسی و آس -3
 نگلهافواید ا -4
 ساختار، عمل و طبقه بندي  آغازیان انگلی، -5
آســـیب زایـــی و   گروههـــاي منتخـــب آغازیـــان (شـــامل بیولـــوژي، مورفولـــوژي، چرخـــه زنـــدگی،  -6

 اپیدمیولوژي
 ترماتودهاي دیژن (ساختار، عمل و طبقه بندي و گروههاي منتخب) -7
 ترماتودهاي دیژن (ادامه گروهها منتخب) -8
 )ر، عمل مورفولوژي، سیکل زندگی و گروههاي منتخبمونوژنها (ساختا -9

 )سستودها (ساختار، عمل مورفولوژي، سیکل زندگی و گروههاي منتخب -10
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نماتودهــاي انگلــی (ســاختار، عمــل مورفولــوژي، ســیکل زنــدگی و گروههــاي منتخــب) و آکانتوســفاال   -11
 و زالوها

 ی و گروههاي منتخب)شاخه بندپایان (ساختار، عمل مورفولوژي، سیکل زندگ -12
 باشد.**برنامه آموزشی این درس شامل سه تا پنج روز عملیات محیطی می

 
 منابع:

1. Roberts, L.S. and Janouy, J.Jr. (2012) Foundation of parasitology, 9th Edition. McGraw Hill. 
2. Rohde, K. (1993) Ecology of marine parasites 2nd Edition. CAB International.   Wallingford. 
3. Poulin, R. (1998) Evolutionary ecology of parasites, from individuals to communities. 
Chapman & Hall. London. 

105 
 



 آزمایشگاه زیست شناسی انگل ها
 آزمایشگاه زیست شناسی انگل هادرس:  فارسی نام

 Biology of Parasites Laboratoryنام انگلیسی درس: 

 عملی واحد 1 و نوع واحد: تعداد

 32 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 دارد (همزمان با درس زیست شناسی انگل ها)پیشنیاز: 

 (سفر علمی) داردآموزش تکمیلی: 
 

 هدف درس: 
شــامل تــک یاختــه هــا، کرمهــاي لولــه اي، کرمهــاي پهــن،  آشــنایی بــا گروههــاي اصــلی انگلهــاي جــانوري

 پوستان و تهیه اسالید میکروسکوپی از انگلهابندپایان و سخت 
  

 سرفصل درس:
 آشنایی با روش نمونه برداري، جداسازي و آماده سازي اسالید نمونه هاي انگلی -1
 گروههاي منتخب آغازیانمطالعه میکروسکوپی اسالیدهاي  -2
 ترماتودهاي دیژن منتخب مطالعه میکروسکوپی اسالیدهاي گروههاي -3
 مونوژنها و سستودها منتخب کروسکوپی اسالیدهاي گروههايمطالعه می -4
 نماتودها، آکانتوسفاال و زالوها منتخب مطالعه میکروسکوپی اسالیدهاي گروههاي -5
   بندپایان  منتخب مطالعه میکروسکوپی اسالیدهاي گروههاي -6
 

 منابع:
1. Roberts, L.S. and Janouy, J.Jr. (2008) Foundation of parasitology, 8th Edition.  McGraw Hill 
2. Rohde, K. (1993) Ecology of marine parasites, 2nd Edition. CAB International.  Wallingford, 
Uk. 
3. Poulin, R. (1998) Evolutionary ecology of parasites, from individuals to communities. 
Chapman & Hall. London. 
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 جانوري بافت شناسی

 بافت شناسی جانوري درس: فارسی نام

 Animal Histologyنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 3 و نوع واحد: تعداد

 48 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 )و مولکولی (مبانی زیست شناسی سلولی داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

 بدن در سطح سلولی و بافتی آشنایی با بافت هاي اصلی و ساختار اندامهاي 
 

 سرفصل درس:
 روشها و تکنیک هاي مورد استفاده در بافت شناسی -1
 بافت پوششی -2
 بافت پیوندي (شامل بافت هاي چربی، غضروفی و استخوانی) -3
 بافت عصبی و سیستم عصبی -4
 بافت عضالنی -5
 سیستم جریان خون -6
 بافت خونساز -7
 اندام هاي لنفوئید -8
 تگاه گوارش و غدد ضمیمه (کبد، پانکراس و بزاقی)دس -9

 سیستم تنفسی -10
 پوست -11
 سیستم ادراري -12
 غدد اندوکرین -13
 سیستم تناسلی -14
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 چشم و گوش -15
 

 منابع:
1. Mescher, A.L. (2010) Junqueira’s Basic Histology, 12th Edition. McGraw Hill. Toronto. 
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 انوريآزمایشگاه بافت شناسی ج

 آزمایشگاه بافت شناسی جانوريدرس:  فارسی نام

 Animal Histology Laboratoryنام انگلیسی درس: 

 عملی واحد 1 و نوع واحد: تعداد

 32 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 دارد (همزمان با درس بافت شناسی جانوري)پیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

 و ساختار اندامهاي بدن در سطح سلولی و بافتی آشنایی با بافت هاي اصلی 

 
 سرفصل درس:

 بافت پوششی -1
 بافت پیوندي (شامل بافت هاي چربی، غضروفی و استخوانی) -2
 بافت عصبی و سیستم عصبی -3
 بافت عضالنی -4
 سیستم جریان خون -5
 اندام هاي لنفوئید -6
 )دستگاه گوارش و غدد ضمیمه (کبد ، پانکراس و بزاقی -7
 سیستم تنفسی -8
 پوست -9

 سیستم ادراري -10
 سیستم تناسلی -11
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 منابع:

1. Mescher, A.L. (2010) Junqueira’s Basic Histology, 12th editioin. Mc Graw Hill, Torento. 
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 جنین شناسی جانوري

 جنین شناسی جانوريدرس:  فارسی نام

 Animal Embryologyنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 2 ع واحد:و نو تعداد

 32 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 (بافت شناسی جانوري) داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

آشنایی با مراحل ایجاد و شـکل گیـري جنـین بـا تکیـه بـر مراحـل مورفولـوژي جنـین زایـی در چنـد مـدل              
 از جانوران بی مهره و مهره دار

 
 سرفصل درس:

 ریف، تاریخچه، خصوصیات تکوین متازوآهامقدمه: تعا -1
 تسهیم و گاستروالسیون لقاح،، مروري بر مراحل اولیه جنینی در جانوران: گامتوژنز -2
 (Caenorhabditis elegans)بررسی مراحل جنین زایی در نماتودا  -3
 (Drosophila) حشرات بررسی مراحل جنین زایی در  -4
 (sea urchin)پوستان بررسی مراحل جنین زایی در خار -5
 (amphioxus)بررسی مراحل جنین زایی در سفالوکورداتا  -6
ــتان    -7 ــی در دوزیس ــین زای ــل جن ــی مراح ــان    1: (  (Xenopus)بررس ــا پای ــه ت ــل اولی ــی مراح ) بررس

 نوروالسیون
 زایی ) اندام2: ( (Xenopus)بررسی مراحل جنین زایی در دوزیستان  -8
 ) بررسی مراحل اولیه تا پایان نوروالسیون1: ( (chick)پرندگان بررسی مراحل جنین زایی در  -9

) تشــکیل پــرده هــاي خــارج جنینــی و انــدام  2: ( (chick)بررســی مراحــل جنــین زایــی در پرنــدگان  -10
 زایی
 ) تا پایان هفتۀ سوم1بررسی مراحل جنین زایی درپستانداران (انسان) : ( -11
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 ) اندام زایی2ران (انسان) : (بررسی مراحل جنین زایی درپستاندا -12
 کنترل هورمونی تکوین : دگردیسی در دوزیستان -13
 تنظیم محیطی تکوین، عوامل محیطی مختل کنندة تکوین طبیعی :محیط زیست و تکوین -14

 
 منابع:

1. Gilbert, S.C. (2010) Developmental Biology, 9th Edition. Sinauer Associates, Inc. Sunderland. 
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 آزمایشگاه جنین شناسی جانوري

 آزمایشگاه جنین شناسی جانوريدرس:  فارسی نام

 Animal Embryology Laboratoryنام انگلیسی درس: 

 عملی واحد 1 و نوع واحد: تعداد

 32 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 دارد (همزمان با درس جنین شناسی جانوري)پیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 

 هدف درس:
آشنایی با مراحل ایجاد و شکل گیري جنین با تکیه بر مراحل مورفولوژي جنین زایی در چند مدل از جانوران 

 بی مهره و مهره دار
 

 سرفصل درس:
 اووژنز در دوزیستان و پستانداران -1
 اسپرماتوژنز در دوزیستان و پستانداران -2
 لقاح و مراحل اولیه جنینی در ستاره دریایی -3
 میلیمتري 10جنین زایی در دوزیستان از لقاح تا ایجاد الرو  مراحل -4
 ساعته 96ساعته تا  18مراحل جنین زایی در پرندگان از جنین  -5
 

 منابع:
1. Gilbert, S.C. (2010) Developmental Biology. 9th Edition. Sinauer Associates, 
Inc. Sunderland. 
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 مبانی فناوري سلول هاي بنیادي
 سلول هاي بنیادي مبانی فناوريدرس:  ارسیف نام

 Principles of Stem Cell Technologyنام انگلیسی درس: 

 واحد نظري 2تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 )مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی( داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

ل سـلول هـاي بنیـادي و اسـاس سـازوکارهاي سـلولی و مولکـولی خـود         هدف ایـن درس آشـنایی بـا اصـو     
ــا کاربردهــاي آن در پزشــکی و صــنعت    ــوزایی و نحــوه تمــایز ســلول هــاي بنیــادي و همچنــین آشــنایی ب ن

 است.
 

 سرفصل درس:
 ه، تاریخچه سلول هاي بنیادي، کاربردها در پزشکی، تحقیقات و صنعتمقدم -1
 سه سلول هاي بنیادي موشی و جنینیسلول هاي بنیادي جنینی، مقای -2
 القا پرتوانی در سلول ها، مکانیسم مولکولی، شناخت نشانگرها و عوامل آن -3
 خصوصیات و انواع سلول هاي بنیادي -4
 سلول هاي بنیادي و ترمیم در جانوران -5
 ) سلول هاي بنیاديnicheریز محیط ( -6
 ی آنتمایز سلول هاي بنیادي و بررسی اصول مولکول -7
 )transdifferentiation) و دگر تمایزي (reprogrammingباز برنامه ریزي ( -8
 روش هاي جداسازي و کشت سلول هاي بنیادي -9

 سلول هاي بنیادي سرطانی: شاخص ها و نشانگرهاي اختصاصی -10
 پیوند سلول هاي بنیادي و مروري بر سلول درمانی -11
 DC ،NK cell ،car T cellایمنو تراپی  -12
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 اصول مهندسی بافت و کاربرد سلول هاي بنیادي در آن -13
 )Drug screeningسلول هاي بنیادي به عنوان مدل مطالعاتی ( -14
 اخالق و سیاستگذاریها -15

 
 منابع:

1. Battler, A. (2006) Stem Cell and Gene-Based Therapy. Springer. 
2. Turksen, E.K. (2009) Adult Stem Cells. Springer (India) Pvt. Ltd. 
3. Turksen, E.K. (2006) Embryonic Stem Cells, Methods and Protocols. Humana Press. 
4. Mummery, C., Wilmut, I.S., Van De Stolpe, A., Roelen, B. (2010) Stem Cells: Scientific Facts 
and Fiction. Academic Press. 
5. Hogan, B., Melton, D., Pedersen, R. (2009) Essentials of Stem Cell Biology. Academic Press. 
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 مبانی زیست فناوري جانوري
 مبانی زیست فناوري جانوريدرس:  فارسی نام

 Principles of Animal Biotechnologyنام انگلیسی درس: 

 واحد نظري 2تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 )ژنتیک مولکولی( داردشنیاز: پی

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

هدف از این درس آشنایی دانشـجویان رشـته زیسـت شناسـی جـانوري بـا اصـول و مبـانی زیسـت فنـاوري           
 و کاربردهاي آن در پزشکی، غذا و دارو، محیط زیست و دیگر کاربردها است.

 
 سرفصل درس:

 ه و کلیات زیست فناوري جانوريمقدم -1
حــوزه هــاي امــروزي زیســت فنــاوري (زیســت فنــاوري قرمــز، ســفید، ســبز، خاکســتري، زرد، طالیــی،   -2

 آبی، قهوه ایی، بنفش و سیاه)
 فرایندهاي فرادست -3
سـویه هــاي صـنعتی، روش هــاي تنـوع بخشــی بـه محصــوالت زیسـت فنــاوري و افـزایش تــوان        - 

 ژنتیک تولید محصوالت کنونی به روش هاي مختلف از جمله مهندسی
 فرایند تخمیر، ساختار فرمانتور - 
 فرایندهاي فرودست -4
 جداسازي زیتوده - 
 جداسازي محصول - 
 تخلیص محصول - 
 بسته بندي و کنترل کیفی محصول - 
 زیست فناوري و صنعت -5
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 زیست فناوري و پزشکی (تولید پروتئین هاي نوترکیب، واکسن ها، مونوکلونال آنتی بادي) -6
 ناوري و غذازیست ف -7
ــی      -8 ــاي پروتئین ــاذب ه ــد ج ــده، تولی ــات آالین ــاالیی ترکیب ــت پ ــت: زیس ــیط زیس ــاوري و مح ــت فن زیس

 دستکاري شده
 زیست فناوري دریاها و بیابان ها -9

 نانو زیست فناوري و بیوانفورماتیک -10
ــا     -11 ــه ی ــدل کن ــا م ــرورش ب ــر و پ ــک تکثی ــدمثل در جــانوران (بیوتکنی ــاي تولی ــا روش ه ــرم آشــنایی ب ک

 خاکی)
 آشنایی با روش هاي پرورش حشرات و کنه هاي شکارگر -12
 مبانی کار با سلول هاي بنیادي و سلول هاي بدنی (سوماتیک) -13
آشنایی با مبانی تهیه غذاي زنـده در گـروه هـاي مختلـف جـانوري بـه جـزء آبزیـان: آشـنایی بـا اصـول             -14

 محیط و شرایط کشت آبزیانطراحی 
ــول  -15 ــانی و اص ــو،        مب ــاکی، زال ــرم خ ــرمگس، ک ــی از خ ــات داروی ــال (ترکیب ــات فع ــتخراج ترکیب اس

 ت، مار، عقرب، صدپا)استخراج سموم مختلف از عنکبو
 مبانی تولید جانوران تراریخت -16
 معرفی انواع شکارگرها و انگل ها -17
 بررسی اثرات عوامل مختلف کنترل زیستی بر یکدیگر -18
 هی در کنترل آفاتاستفاده از عصاره هاي گیا -19
 ژنومی از گروه هاي مختلف جانوري DNAاصول جداسازي  -20
 زیست فناوري و اخالق: جنبه هاي اخالقی اقدامات پژوهشی زیست فناورانه -21
ــاي     -22 ــروژه ه ــرآورد اقتصــادي پ ــی، ب ــش فن ــدوین دان ــاتی در مباحــث ت ــاوري و اقتصــاد: کلی زیســت فن

 زیست فناوري و سهم پژوهشگران
 

 :منابع
1. Clark, D.P., Pazdernik, N.J. (2015) Biotechnology. 
2. Jervise, M. (2005) Insects as natural enemies: a practical perspective. Springer. 
3. Gerson, U., Smiley, R.L., Ochoa, R. (2003) MITES (Acari) for pest control. Blackwell 
Science. 
4. Gilbert, L.I. (2012) Insect molecular biology and biochemistry. Elsevier. 
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5. Holmer, M. et al. (2008) Aquaculture in the Ecosystem. Springer Science + Business Media 
B.V. 326. 
6. Lavens, P., Sorgeloos, P. (1996) Manual on the production and use of live food for 
aquaculture. FAO Fisheries technical paper. No 361, Rome, FAO. 295 p. 
7. Matthews, R.W., Matthews, J.R. (2010) Insect Behavior. Springer. 
8. Patniak, B.K., Kara, T.C., Ghish, S.N., Dalai, A.K. (2012) Textbook of Biotechnology. 
McGraw-Hill Education. 
9. Stickney, R.R. (2005) Aquaculture: an introductory text. CABI Publishing, Oxfordshire. 
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 رفتار شناسی جانوري

 رفتار شناسی جانوريدرس:  فارسی نام

 Animal Behaviorنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 3 و نوع واحد: تعداد

 48 تعداد ساعت:

 اختیارينوع درس: 

 دارد (فیزیولوژي اعصاب، اکولوژي عمومی)یشنیاز: پ

 )(سفر علمی + سمینار داردآموزش تکمیلی: 
 

 هدف درس:
 آشنایی دانشجویان با مباحث روز در زمینه فیزیولوژي، اکولوژي و تکامل رفتار جانوران می باشد. 
 

 سرفصل درس:
 مقدمه اي بر رفتار شناسی -1
 تاریخچه مطالعات رفتارشناسی -2
 روشها و متدها در رفتار شناسی -3
 ادامه  روشها و متدها در رفتار شناسی -4
 ژن، رفتار و رفتار شناسی ژنتیکی -5
 الگوهاي تکاملی رفتار -6
 سیستم عصبی و رفتار -7
 هورمونها و رفتار -8
 ایمونولوژي  و رفتار -9

 ساعتهاي زیستی -10
 تکوین رفتار -11
 یادگیري -12
 ارتباطات -13
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 هاجرت، جهت گیري و جهت یابیم -14
 انتخاب زیستگاه -15
 رفتارهاي تغذیه اي -16
 درگیري و خشونت -17
 رفتارهاي تولیدمثلی و مراقبت والدینی -18
 رفتارهاي جفت یابی -19
 رفتارهاي گروهی زیستن -20
 رفتارهاي اجتماعی -21
 مباحث ویژه -22

 
 منابع:

1. Alcock, J. (2013) Animal behavior: An Evolutionary Approach. Sinauer Associate, Inc.. 
Massachusetts. 
2. Drickamer, L.C., Vessey, S.H. and Jakob, E.M. (2003) Animal behavior: mechanisms, 
ecology, evolution. McGraw Hill. New York. 
3. Krebs, J.R. and Davies, N.B. (1993) An introduction to behavioral ecology. Blackwell. 
Oxford. 
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 فیزیولوژي ورزش

 فیزیولوژي ورزشدرس:  فارسی نام

 Exercise Physiologyنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 2 و نوع واحد: تعداد

 32 تعداد ساعت:

 اختیاري: درس نوع

 )درس فیزیولوژي دستگاههادارد (پیشنیاز: 

 ندارد: تکمیلی آموزش

 
 هدف درس:

 ت ورزش بر عملکرد دستگاه هاي بدنتاثیرا 
 

 سرفصل درس:
ــابع       -1 ــرژي، من ــاي ان ــدن، حامله ــاي ب ــت ه ــراي فعالی ــرژي الزم ب ــه، ان ــم، تغذی ــرژي، متابولیس ورزش، ان

 ذخیره انرژي در بدن
 میزان انرژي مصرفی در حالت استراحت و ورزش -2
 ادالت یونیسیستم آزادسازي انرژي، تبادالت گازي (اکسیژن، کربوهیدرات)، تب -3
 سیستم قلبی عروقی و همآهنگی آنها در ورزش -4
 عضالت، ساختمان و عمل فیزیولوژي ورزش عملی، فرایند انقباض، انرژي الزم براي انقباض -5
 آموزش و تمرین براي قدرت هوازي و غیرهوازي -6
 قدرت عضالنی و تمرین هاي توانمندساز -7
 متوسط و ارتفاع زیادورزش و عوامل محیطی ورزش در ارتفاع  -8
 تمرینات ورزش و تنظیم درجه حرارت در هواي گرم و سرد -9

 ورزش و غواصی -10
 کنترل وزن و  انجام فعالیت هاي ورزشی -11
 عوامل تقویتی در تمرینات ورزش -12
 تفاوت هاي زنان و مردان در ورزش -13
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 منابع:

1. McArdle, W.D., Katch, F.I. and Katch, V.L. (2009) Exercise Physiology: Nutrition, Energy, 
and Human Performance, 7th Edition. LWW. 
2. Astrand, P.O., Rodahl, K., Dahl, H.A. and Stromme, S.B. (2003) Textbook of Work 
Physiology: Physiological Bases of Exercise, 4th Edition. Champaign, Illinois: Human Kinetics 
publishers. 
3. Tipton, C. (2006) ACSM’s Advanced Exercise Physiology. Lippincott Williams & Wilkins. 
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 زیست شناسی ماهیان

 زیست شناسی ماهیاندرس:  فارسی نام

 Fish Biologyنام انگلیسی درس: 

 واحد عملی 1نظري و  واحد 1 و نوع واحد:  تعداد

 48 تعداد ساعت:

 اختیاري نوع درس:

 (جانورشناسی مهره داران) داردپیشنیاز: 

 (سفر علمی + آزمایشگاه + سمینار) ددارآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

هــدف آشــنایی دانشــجویان بــا بزرگتــرین رده مهــره داران از جنبــه هــاي زیســتی، تاکســونومیک، تبارشناســی 
 و کاربردي می باشد.

 
 سرفصل درس:

 تکامل ماهیها –ي ماهیها مقدمه:  مروري بر طبقه بند -1
 انواع ماهیها از نظر فضاي زیستی و سازشهاي خاص -2
 مکانیزم شنا و شناوري در ماهیها -3
 تبادالت گازي، گردش خون، تنظیم اسمزي -4
 تغذیه در ماهیها -5
 تولید مثل و چرخه زندگی ماهیها -6
 سیستم هاي حسی و ارتباط در ماهی و دستگاههاي حسی ویژه -7
 وشهاي صید ماهیهار -8
 روشهاي مربوط به شناسایی و رده بندي ماهیها -9

 دینامیک جمعیت ماهیها -10
 تاکسونومی گروههاي منتخب ماهیان آب شیرین ایران -11
 مطالعه محیطی گروههاي منتخب ماهیان آب شیرین ایران در محیط رودخانه و دریاچه -12
 ایران تاکسونومی گروههاي منتخب ماهیان دریایی -13
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 روز مطالعه محیطی دارد. 5-3** این درس نیاز به 
 

 منابع:
 ) ماهیان خلیج فارس. انتشارات دانشگاه تهران.1369. اعتماد، ا. و مخیر، ب. (1

2. Nelson, J.S. (1984) Fishes of the world. John Wiley and Sons. New York. 
3. Moyle, P.B. and Cech Jr., J.J. (1999) Fishes: An introduction to Ichthyology, 4th Edition. 
Prentice Hall. 
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 در زیست شناسی جانوري روش ها 
 در زیست شناسی جانوريروش ها درس:  فارسی نام

 Methods in Animal Biologyنام انگلیسی درس: 

 عملی واحد 2 و نوع واحد: تعداد
 64تعداد ساعت: 

 اختیارينوع درس: 

 ندارداز: پیشنی

 (سفر علمی + کارگاه + آزمایشگاه) ددارآموزش تکمیلی: 
 

 هدف درس:
آشنایی دانشـجویان بـا روش هـاي عملـی، میـدانی و آزمایشـگاهی در رابطـه بـا فعالیـت هـاي پژوهشـی در             

 زمینه جانوران می باشد.
 
 

 سرفصل درس:
 هاي عکاسی آشنایی با انواع دوربین -1
 میکروسکوپ و عکس هاي علمی عکس برداري در محیط، با -2
 آماده سازي نمونه ها و تصویربرداري الکترومیکروسکوپی -3
طراحـی بـا لولـه ترســیم و آشـنایی بـا نــرم افزارهـاي طراحـی و بهبـود کیفیــت تصـاویر و ترسـیم هــا از            -4

 جانوران
 روشهاي جمع آوري و تثبیت و نگهداري حشرات -5
 ر موزهتثبیت انواع جانوران جهت نگهداري د -6
 تاکسیدرمی پرنده جهت مطالعه علمی -7
 تاکسیدرمی پرنده جهت نمایش -8
 روشهاي عمومی مطالعات میدانی (عملیات صحرایی) -9

 روشهاي جمع آوري جانوران در طبیعت -10
 کاربرد رزین هاي تزریقی و قالب گیري در جانورشناسی -11
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 اسکلت سازي -12
 ریوم و ویواریومروشهاي تهیه و نگهداري از آکوا -13
 و تکثیر قطعات ژنی DNAآشنایی با روش هاي استخراج  -14
 آشنایی با نرم افزارهاي آنالیز تبارشناسی -15
 تهیه مقاله علمی و ارائه نتایج بصورت سمینار -16
 آشنایی با نرم افزارهاي آنالیز داده هاي محیطی و جغرافیایی -17

 باشد.نج روز عملیات محیطی می**برنامه آموزشی این درس شامل سه تا پ
 

 منابع:
 ) روشهاي جمع آوري و نگهداري حشرات. انتشارات امیرکبیر.1382. حسینی، ح. (1

 ، چاپ چهارم. انتشارات عابد. تهران.ArcGIS10) راهنماي کاربردي 1392. سنجري، س. (2
3. Knudsen, J.W. (1972) Collecting and preserving plants and animals. Harper and Row. 
4. Kodak (1987) How to take a good pictures. Collins. 
5. Bartlett, J.M.S. and Stirling, D. (2003) 5. PCR protocols. Humana Press Inc. 

6. Bozzola, J.J. and Russell, D.L. (1999) 6. Electron Microscopy. Jones and Bartlett Publishers, 
Inc. 
7. Lemey, P., Salemi, M. and Vandamme, A.M. (2009) The Phylogenetic Handbook: A Practical 
Approach to Phylogenetic Analysis and Hypothesis Testing. Cambridge University Press. 
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 فیزیولوژي تغذیه

 فیزیولوژي تغذیهدرس:  فارسی نام

 Physiology of Nutritionنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 2 و نوع واحد: تعداد

 32 تعداد ساعت:

 اختیارينوع درس: 

 )فیزیولوژي دستگاههادارد (پیشنیاز: 

 (سمینار) داردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

هـاي مختلـف غـذایی در جـانوران، چگـونگی دریافـت غـذا و گـوارش مـواد غـذایی مختلـف            مطالعه رژیم 
 د فراورده هاي حیوانیو استفاده از مواد حاصل در تولی

 
 سرفصل درس:

ــامین طبقــه بنــدي رژیــم -1 ــواع غــذا، نیازهــاي غــذایی ، ویت هــا، مــواد معــدنی و عناصــر هــاي غــذایی و ان
هـاي مـورد نیـاز    هـا و چربـی  کمیاب نیازهاي غذایی و انرژي، آنـالیز محتـواي انـرژي مـواد غـذایی، پـروتئین      

 جوندگان و نشخوار کنندگان
 کموتاکسی، ترموتاکسی، لیپوستاتی، گرفتن داوطلبانه غذا، شکار -غذا هاي دریافتروش -2
خــوار، گیــاه -هــاي گوارشــیاجــزاي سیســتم گوارشــی، آنــاتومی  لولــه گــوارش، تقســیم بنــدي سیســتم  -3

 هاي سیستم گوارشی در جانورانتفاوتها و شباهت -چیز خوارگوشتخوار و همه
فاکتورهــاي مـوثر بــر مصـرف آب، تعیــین محتــواي آب    -بعتوزیــع، عملکـرد، منــا  -نفـش و نیــاز بـه آب   -4

 مواد غذایی، مواد غذایی مورد نیاز در تولید گوشت، شیر و تخم مرغ در جانوران
 فعالیت حرکتی لوله گوارش، جویدن، بلع، حرکات روده و معده، رفلکس استفراغ -5
 حات کبد و پانکراسهورمونی لوله گوارش، ترشحات بزاق، ترشحات مري، ترش -کنترل عصبی -6
 تولید میکربی مواد غذایی، تخمیر مواد غذایی در لوله گوارش، گوارش چوب و سلولز -7
چربـی،   -کبـد  -روده -عملکرد روده بـزرگ در جـذب مـواد غـذایی، نقـل و انتقـال چربـی، محـور مغـز          -8

 هادفع، ترشح و جذب آب و الکترولیت
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 دوران باروري و شیردهیسرعت متابولیسم، ذخیره انرژي، تغذیه در  -9
 سیر تکاملی لوله گوارش -10

 
 منابع:

1. Niranjan, P.S.,  Singh, C.U., Vikas, S. and Sanjay, K. (2002) Handbook Of Applied Animal 
Nutrition. International Book Distributing Company. 
2. Reddy, D.V. (2001) Principles of Animal Nutrition and Feed Technology. Oxford & IBH 
Publishing Company. 
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 کنه شناسی

 کنه شناسیدرس:  فارسی نام

 Acarologyنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 2 و نوع واحد: تعداد

 32 تعداد ساعت:

 اختیاري: درس نوع

 نداردپیشنیاز: 

 (سفر علمی + آزمایشگاه) دارد آموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

نهــا در اکوسیســتم و کنتــرل هــا و اهمیــت آآشــنایی بــا مفــاهیم، اصــول و روش هــاي شناســایی انــواع کنــه  
 بیولوژیک

 
 سرفصل درس:

 ، منشاء و روابط فیلوژنتیکها اهمیت کنه، مقدمه -1
 مشخصات عمومی کنه ها و در رده بندي وضعیت کنه ها -2
 اندامهاي حسی کنه هاو دستگاه تنفسی ، ساختمان جلد -3
 (Internal morphology)اندام شناسی درونی  -4
 رشد جنین در کنه ها تولید مثل وو انتقال اسپرم ، روشهاي جفتگیري -5
 رفتارکنه ها   طرز زندگی و -6
ــتیگمایان    -7 ــت اسـ ــته پشـ ــتیگمایان  و   (Opilioacarida= Notostigmata)راسـ ــته چهاراسـ راسـ

(Holothyrida= Tetrastigmata) 
 (Gamasida= Mesostigmata)راسته میان استیگمایان  -8
 (Metastigmata= Ixodida) راسته پس استیگمایان -9

 (Prostigmata= Actinedida)راسته پیش استیگمایان  -10
 (Astigmata= Acaridida) راسته بی استیگمایان -11
 ) Oribatidaیا Cryptostigmataراسته نهان استیگمایان ( -12
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 و کاربرد آنها در کنترل بیولوژیک هاي مختلفراستههاي  کنهاکولوژیک  اهمیت -13
 و آماده نمودن کنه ها براي مطالعه و پرورش روشهاي جمع آوري ، نگاهداري -14
  هاتهیه اسالیدهاي میکروسکپی از کنه روشهاي نگاهداري و -15
 هاکار با کلید شناسایی کنه -16

 روز مطالعه محیطی نیاز دارد. 5- 3** این درس به 
 

 منابع:
1. Krantz, G.W. and Walter, D.E. (2009) A Manual of Acarology, 3rd Edition. 1. Texas Tech 
University Press. 
2. Gerson, U., Smiley, R.L. & Ochoa, R. (2003) Mites (Acari) for pest control. Iowa State Press. 
539 PP. 
3. De Moraes, G.J., McMurtry, J.A., Denmark, H.A. and Campos, C.B. (2004) A revised catalog 
of the family Phytoseiidae. Zootaxa, 434: 1-494. 
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 اکولوژي حشرات

 اکولوژي حشراتدرس:  فارسی نام

 Insect Ecologyنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 2 و نوع واحد: تعداد

 32 تعداد ساعت:

 اختیارينوع درس: 

 نداردپیشنیاز: 

 (سفر علمی + سمینار) داردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

هـاي  کننـده و تغییـر دهنـده   آشنایی با مفاهیم علـم اکولـوژي، آشـنایی بـا اهمیـت حشـرات بـه عنـوان تنظـیم          
 فرایندهاي موجود در اکوسیستم

 
 سرفصل درس:

 اهمیت آشنایی با اکولوژي حشرات -1
 رفتار، سیستمهاي جفتگیري و انتخاب جنسی -2
 اجتماعی حشرات اجتماعی: تکامل و پیامدهاي اکولوژیکی زندگی -3
 برهمکنش گیاه و حشرات گیاهخوار  -4
 بررسی رقابت و همزیستی در حشرات -5
 برهمکنش شکار و شکارگر در حشرات -6
 برهمکنش پارازیت و میزبان -7
 اکولوژي جمعیت (رشد جمعیت و جداول زندگی) -8
 هاي مفهومی)دینامیسم جمعیت (جنبه -9

 دینامیسم جمعیت (مدلینگ) -10
 اريگیاهخو -11

 افشانهااکولوژي گرده -12 
 هاي غذا و جوامعشبکه -13

132 
 



 کننده فرایندهاي موجود در اکوسیستمحشرات به عنوان تنظیم -14
 تکامل -تنوع زیستی  -جغرافیاي زیستی  -15
 هاي اکولوژیک به منظور مدیریت آفات کشاورزي و بهداشتی تاکتیک -16

 باشد.روز عملیات محیطی می **برنامه آموزشی این درس شامل سه تا پنج
 

 منابع:
1. Schowalter, T.D. (2011) Insect Ecology, an ecosystem approach, 3rd Edition. Elsevier. 
2. Freeland, J.R. (2005) Molecular Ecology. John Wiley and Sons, Ltd. 
3. Ricklefs, R.E. (2008) The economy of nature. W.H.  Freeman and Company. 
4. Southwood, T.R.E. and Handerson, P.A. (2000) Ecological methods. Blackwell Science Ltd., 
575pp. 
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 اکولوژي انگل ها
 اکولوژي انگل هادرس:  فارسی نام

 Parasite Ecologyنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 2 و نوع واحد: تعداد

 32 تعداد ساعت:

 اختیارينوع درس: 

 دارد (جانورشناسی بی مهرگان)پیشنیاز: 

 سفر علمی)دارد  (آموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

آشنایی با گروههاي اصـلی انگلهـاي جـانوري، آشـنایی بـا سارشـهاي زنـدگی انگلـی و اکولـوژي، تکامـل و            
ابـر  آشـنایی بـا فیزیولـوژي انگلهـا و مکانیرمهـاي دفـاعی میزبـان در بر         تکامل همـراه انگلهـا بصـورت کلـی،    

 انگها، آسیب شناسی انگلها
 

 سرفصل درس:
 منشا زندگی انگلی و چرخه هاي زندگی پیچیده -1

 اختصاصی بودن میزبان و شاخصهاي مورد استفاده در بررسی جوامع انگلی -2

 تکامل استراتژیهاي چرخه هاي زندگی انگلی -3

 استراتژیهاي استثمار میزبانها توسط انگلها -4

 ل و پیامدهاتجمع انگلها: عل -5

 پویایی جمعیت انگلها -6

 ارتباط بین گونه هاي مختلف انگلی -7

 ساختار دون جمعیتی انگلها -8

 اجزاء جمعیتها و  فون هاي انگلی -9

 تکامل همراه انگل و میزبان  -10

 انگلها بعنوان نشانگر هاي زیستی -11
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 منابع:
1. Roberts, L.S. and Janouy, Jr.J. (1997) Foundation of parasitology, 5th Edition. Wm. C. Brown 
Publication. 
2. Rohde, K. (1993) Ecology of marine parasites, 2nd Ed. CAB International. 2. Wallingford, Uk. 
3. Poulin, R. (1998) Evolutionary ecology of parasites, from individuals to communities. 
Chapman & Hall. London. 
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 متون تخصصی

 متون تخصصینام فارسی درس: 

 Specialized Textsنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 2 و نوع واحد: تعداد

 32 تعداد ساعت:

 اختیارينوع درس: 

 (زبان خارجی) داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

 خود آشنا می شوند.دانشجویان با اصطالحات و تعاریف تخصصی رشته و گرایش 
 

 سرفصل درس:
 مطالب درسی با صالحدید استاد درس، تعیین می شود. -1
 

 منابع:
 با صالحدید استاد درس تعیین می شود.
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 زیست شناسی تکوینی و محیط زیست
 ستیز طیو مح ینیتکو یشناس ستیزنام فارسی درس: 

 Environmental Developmental Biologyنام انگلیسی درس: 

 واحد نظري 2اد و نوع واحد: تعد

 32 تعداد ساعت:

 اختیارينوع درس: 

 (مبانی زیست شناسی تکوینی) داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

در  یطـ یمح یبـا نقـش عـوامل    یشناسـ  سـت یرشـته ز  یدوره کارشناسـ  انیدانشـجو  یدرس آشـنائ  نیـ هدف ا
 .و پس از تولد است ینیجن نیتکو

 
 سرفصل درس:

 : پیکننده فنوت جادیبه عنوان عامل ا ستیز طیمح -1
 و الك پشت هایدر ماه تیجنس نییتع سمیمکان

 شوند:  یم نیدر تکو یمولکول راتییچگونه باعث تغ یطیعوامل مح -2
 و ورزش سمیمتابول لهیبوس نیحالت کرومات رییتغ
 ارکد کننده هورمون ها و کنترل کننده رفت يژنها انیدر ب یطیعوامل مح اثر

 :ینیتکو یستیهمز -3
 نیها در تکو يهمز تیاهم
 یمنیو ا یعصب ستمیس نیدر تکو رییروده در تغ يها يباکتر اثر

 ينسخه بردار يها و القاء فاکتور ها يهمز
 :ییزایو ناهنجار یطیعوامل مح -4

 هایماه نیو تکو نیسنگ فلزات
  زایعملکرد عوامل ناهنجار سمیمکان

 FASدر  یعصب يها ریو مس نورونها
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 ییزایسامانه ها و ناهنجار یشناس ستیز
 ):Endocrine disrupter( ینیاندوکر يمختل کننده ها -5

 یاستروژن ها و اختالالت هورمون تویف
 یعصب ستمیو س يو نقش آنها در سرطان، نابارور ینیمختل کننده اندوکر عوامل

 هایماریب ینیعلل تکو -6
 

 منابع:
1. Gilbert, S.C., Epel, D. 2015.  Ecological developmental biology, Second Edition. Sinauer 
Associates, Inc. 
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 حفاظتو  یستیتنوع ز
 حفاظت و یستیتنوع زدرس:  فارسی نام

 Biodiversity and Conservationنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 2 و نوع واحد: تعداد

 32 تعداد ساعت:

 اختیاري :درس نوع

 نداردپیشنیاز: 

 ندارد: تکمیلی آموزش
 

 :هدف درس
ــن هــدف ــوع   رشــته کارشناســی دوره دانشــجویان آشــنائی درس ای ــانی تن ــا مب ــف دانشــگاهی ب هــاي مختل

 زیستی و حفاظت زیست شناسی است. 
 

 :سرفصل درس
 تنوع زیستی چیست؟ -1
 ارزشهاي تنوع زیستی -2
 تهدید هاي تنوع زیستی -3

 حفاظت جمعیت ها و گونه ها -4
 مناطق حفاظت شده -5
 کنوانسیون هاي تنوع زیستی و حفظ محیط زیست -6
 چالشها و تهدیدات جهانی و منطقه اي محیط زیست و تنوع زیستی -7
 کنوانسیون هاي تنوع زیستی و حفظ محیط زیست -8
 حفاظت در خارج از مناطق حفاظت شده -9

 هاي توسعه پایدار چالش -10
 ایران لیم و اقمعرفی جغرافیاي طبیعی  -11
 تاالبها و دریاها -تهدیدها و چالشهاي محیط زیست در ایران -12
 جنگلها، مراتع، بیابانها -تهدیدها و چالشهاي محیط زیست در ایران -13
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 سفر علمی به یکی از مناطق حفاظت شده ایران -14-16
 

 :منابع
  جهاد دانشگاهی . مبانی زیست شناسی حفاظت. انتشارات1393ملکیان، م. همامی، م.ر. . ۱

2. Primack, R. 2012. Conservation Biology. Sinauer. 
3. Primack, R. B. 2014. Essentials of Conservation Biology. Sianuer Associates. 
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 مبانی بیوانفورماتیک

 مبانی بیوانفورماتیکدرس:  فارسی نام

 Principles of Bioinformaticsنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 2 و نوع واحد: تعداد

 32 تعداد ساعت:

 اختیاري :درس نوع

 نداردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

هدف کلـی ایـن درس آشـنایی دانشـجویان دوره کارشناسـی علـوم گیـاهی بـا روشـهاي تحلیـل و اسـتنباط             
ــت   ــا را در زیس ــدیریت آنه ــات و م ــات   از اطالع ــابع اطالع ــعه من ــت.    توس ــی اس ــتشناس ــی ی زیس شناس

ــل و     ــه روشــهاي تحلی ــرم ب ــاز مب ــومیکس، نی ــومیکس و پروتئ ــه ژن ــوط ب ــژه اطالعــات مرب ــه وی مولکــولی ب
شناســی موجــب شــده اســت. نتــایج علمــی مهمــی کــه اســتنباط از اطالعــات و مــدیریت آنهــا را در زیســت

ماتیـک میسـر   شـود، بـدون آشـنایی بـا علـم بیوانفور     شناسـی مولکـولی حاصـل مـی    امروزه از مطالعات زیست
نیســت. خوشــبختانه امــروزه بانکهــاي اطالعــاتی سرشــار از اطالعــات مفیــدي هســتند کــه بســته بــه زمینــه   

هــا، تحقیقــاتی محققــین تولیــد شــده، در اختیــار عمــوم قــرار گرفتــه و قابلیــت اســتفاده در پــردازش فرضــیه 
توانـد  شناسـی مـی  ي زیسـت هـاي جدیـد را دارنـد. ایـن درس بـراي کلیـه گرایشـها       آزمون آنها و ارائه فرضیه

 مفید واقع شود.
 

 سرفصل درس:
 اي بر درس، اهداف، تعاریف مقدماتی، ساختار درس، بانکهاي اطالعاتی، کاربردها مقدمه -1
  Blastو   Entrezو نحوه استفاده از منابع مختلف آن،  NCBIآشنایی با  -2
، پـروژه ژنـوم انسـانی، بانکهـاي     DNAی استخراج اطالعات مربـوط بـه ژنـوم و تحلیـل آن: تعیـین تـوال       -3

 ها ESTها، و GOG ،STSها، SNPاطالعاتی 
ــا ابزارهــاي    -4 ــوالی پارامتریــک، آشــنایی ب ــل ت ــی: تحلی  Expasy/Protscaleاســتخراج اطالعــات پروتئین
 )EBI/SignalP ،PSI-Blastو 
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پروتئینـــی و  ) ســـاختارهايvisualizationســـازي ()، دیـــداريProteomicsشناســـی (پروتئومگـــان -5
اي سـاختاري (آمینـو اسـیدها)، سـاختار ثـانوي، نیروهـاي       محاسبه ویژگیهـاي سـاختاري آنهـا، بلوکهـاي پایـه     

)، دیــداري domainsهــا () یــا ســا ســاختارهاي ابرثانویــه، حــوزهmotifsهــا (مایــهرانــش تــاخوردگی، بــن
 نی هاي بانکهاي اطالعاتی پروتئی، ویرایش پرونده VMDسازي مولکولها با 

ــیه         -6 ــاختاري، فرض ــک س ــوالی: بیوانفورماتی ــتفاده از ت ــا اس ــرد ب ــی و عملک ــاختار پروتئین ــگویی س پیش
 homologyســــازي همســــاخت (، مــــدلEVAو  CASPترمودینــــامیکی آنفینســــن، ارزیــــابی 

modeling ( 
 globalخــوانی کلــی (خــوانی دوتــایی، کــاوش در بانکهــاي اطالعــاتی، ردیــفتحلیــل توالیهــا، ردیــف -7

alignmentخوانی توالیها ()، پارامترهاي ردیفGap penaltyگذاري پروتئین) ، ماتریسهاي ارزش 
هــا، افزارهــاي تحلیــل ریزآرایــه): مفــاهیم تکنیــک ریزآرایــه، نــرمmicroarraysهــا (اي بــر ریزآرایــهمقدمــه

 مثالهاي انتخابی 
 ) Phylogenetic analysisمروري بر تحلیلهاي تبارزایشی ( -8
 
 ابع:من

1. Campbell, A.M. and Heyer, L.J. (2006) Discovering genomics, proteomics, & bioinformatics. 
Pearson Higher Education. USA. 
2. Jambeck, A.P. and Gibas, C. (2001) Developing bioinformatics computer skills. O’Reilly 
series. 
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 مبانی بیوتکنولوژي
 مبانی بیوتکنولوژيدرس:  فارسی نام

 Principle of Biotechnologyنام انگلیسی درس: 

 واحد نظري 2تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 : اختیاريدرس نوع

 ت شناسی میکربی، زیست شناسی سلولی و مولکولی)دارد (زیسپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

هدف اصلی ارائه این واحـد درسـی آشـنایی دانشـجویان بـا اصـول و مبـانی زیسـت فنـاوري اسـت، در ایـن            
ــه کشــاورزي، محــیط    ــده در صــنایع مختلــف از جمل ــا کاربردهــاي موجــودات زن واحــد درســی دانشــجو ب

 . آشنا می شود.زیست، پزشکی و ..
 

 سرفصل درس:
 مقدمه اي بر زیست فناوري  -1
 اهمیت و جایگاه اقتصادي موجودات زنده تولید محصوالت و خدمات مختلف  -2
 اهمیت میکرارگانیسم هاي در تولید محصوالت مختلف  و حوزه زیست فناوري میکربی -3
 زیست فناوري میکربیاهمیت میکرارگانیسم هاي در تولید محصوالت مختلف  و حوزه  -4
 اهمیت و جایگاه موجودات زنده در زیست فناوري پزشکی و حوزه سالمت  -5
 اهمیت و جایگاه موجودات زنده در زیست فناوري پزشکی و حوزه سالمت  -6
 اهمیت اهمیت و جایگاه موجودات زنده در زیست فناوري گیاهی و حوزه کشاورزي  -7
 زنده در زیست فناوري جانوري  اهمیت اهمیت و جایگاه موجودات -8
 اهمیت اهمیت و جایگاه موجودات زنده در زیست فناوري سلول هاي بنیادي  -9

 اهمیت اهمیت و جایگاه موجودات زنده در زیست فناوري محیطی و تولید سوخت هاي پاك  -10
 جایگاه و اهمیت موجودات زنده در صنعت و حوزه زیست فناروي صنعتی  -11
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ــی ر -12 ــی     معرف ــا، مهندس ــم ه ــالگري میکروارگانیس ــاوري (غرب ــت فن ــم در زیس ــاي مه ــا و ابزاره وش ه
 ژنتیک، فناوري تخمیر، مهندسی متابولیک، متاژنومیکس، ترانس کریپتومیکس، پروتئومیکس)

 
 منابع:

1. Clark, DP. (July 9, 2015) Biotechnology, Second Edition 2nd Edition Academic Cell; 2 
edition 
2. Microbial Biotechnology: Energy and Environment by Rajesh Arora (Jan 2013), CABI 
publisher 
3. Thieman, Wj. Palladino MA. (January 23, 2012)Introduction to Biotechnology (3rd 
Edition) 3rd Edition Benjamin Cummings; 3 edition  
4. Microbial Biotechnology: Methods and Applications by H.N. Thatoi (Dec 12, 2011), Alpha 
Science Int'l Ltd 
5. Microbial Biotechnology: Energy and Environment by Rajesh Arora (Jan 2013), CABI 
publisher 
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http://www.amazon.com/Microbial-Biotechnology-Environment-Rajesh-Arora/dp/1845939565/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1366444444&sr=1-3&keywords=microbial+biotechnology


 بیوتکنولوژيمبانی نانو
 نوبیوتکنولوژيمبانی نادرس:  فارسی نام

 Principles of Nano-Biotechnologyنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 2 و نوع واحد: تعداد

 32 تعداد ساعت:

 اختیاري :درس نوع

 )، بیوشیمی ساختار1 عمومیدارد (فیزیک پیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 :هدف درس

 .است آشنائی دانشجویان با مباحث بین رشته اي در عرصه نانو زیست فناوري درس این هدف
 

 :سرفصل درس
 نانو زیست فناوري چیست؟ -1
 خصوصیات وابسته به اندازه -2
 ه به گاف الکترونیخصوصیات وابست -3
 خصوصیات وابسته به تشدید پالسمون سطح -4
 آلوتروپ هاي کربن -5
 نانو مواد غیر کربنی (فلزي، سرامیک ها ، نانو متخلخل ها و..) -6
 نانو مواد زیستی -7
 روش هاي مشاهده نانوزیست فناوري -8
 روش هاي جابجائی  -9

 روش هاي تولید -10
 ناوري در تشخیص مولکولی ( زیست آرایه هاي پروتئینی)کاربرد هاي نانو زیست ف -11
 DNAزیست آرایه  -12

   )NGSکاربرد هاي نانو زیست فناوري در توالی یابی ( -13

 کاربرد هاي نانو زیست فناوري درمحیط زیست و صنایع -14
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 مالحظات زیست ایمنی -15
 

 منابع:
1. C. A. Mirkin  Nanobiotechnology I , Wiley-VCH,  2013. 
2. C. A. Mirkin , C. M. Niemeyer. Nanobiotechnology II: More Concepts and 
Applications Hardcover. Wiley-VCH, 2007. 
3. C. M. Niemeyer, C. A. Mirkin .Nanobiotechnology: Concepts, Applications and 
Perspectives Hardcover –, Wiley-VCH. 1ed  2004. 
4. O. Shoseyov, I. Levy. NanoBioTechnology.  Humana Press 1ed  2008. 
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 مبانی زیست شناسی سامانه ها

 مبانی زیست شناسی سامانه هادرس:  فارسی نام

 Introduction to Systems Biologyنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 2 و نوع واحد: تعداد

 32 تعداد ساعت:

 اختیاري: درس نوع

 اردندپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

هــدف از ارایــه ایــن درس آشــنائی دانشــجویان رشــته زیســت شناســی بــا مفــاهیم پایــه اي زیســت شناســی  
 سامانه اي و ارایه دیدگاه کل گرا در بررسی و تحلیل مسایل زیست شناختی می باشد.

کس, پروتئــومیکس, موضــوعات مــورد بررســی در ایــن درس در هشــت سرفصــل ارایــه مــی گــردد: ژنــومی 
 تئوري, شبکه ها, مسیر ها و کاربرد هاي زیست شناسی سامانه اي. فنومیکس, متابولومیکس, 

 

 سرفصل درس:

 ژنومیکس, متاژنومیکس, ترانسکریپتومیکس, ترانسلیتومیکس .1

 پروتئومیکس .2

 متابولومیکس و شبکه هاي متابولیکی .3

 شبکه هاي انتقال پیام .4

 فنومیکس .5

کـامپیوتري, نظریـه گـراف هـا, مدلسـازي ریاضـی, مفهـوم شـبکه و          -ضـی  تئوري هـا و مفـاهیم ریا   .6
 مسیر

 
 :منابع

1. Coruzzi G.M. and Gutiérrez R.A. (2009), Plant Systems Biology, Annual plant reviews, 
Volume 35, Wiley-Blackwell. 
2. Eberhard O. (2013), A first course in Systems Biology, Garland Science 
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3. Konopka A.J. (2007), Systems Biology: principles, methods and concepts, CRC Press/Taylor 
& Francis 
4. Klippe E., Herwig R., Konald A., Wierling C., Lehrach H. (2005), Systems Biology in  
practice, concepts, implementation and applications, Wiley VCH 
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 یومیمتیکب یمبان
 یومیمتیکب یمباندرس:  فارسی نام

 Principles of Biomimeticsنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 2 و نوع واحد: تعداد

 32 تعداد ساعت:

 اختیاري: درس نوع

 نداردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

 یعتالهام از طب یمهندس یندراو ف یاتاز ح یريالگوگ يبا اصول و فلسفه و روش ها ییآشنا
 

 سرفصل درس:
 یآن در دوران کنون یتو اهم یعتاز طب يو فلسفه الگوبردار یخچهواژه، تار یفتعر -1
 یعتاز طب یادگیريها و سطوح مختلف  ینهزم -2
 یهو شــب يمــدل، مــدل ســاز ین،دســتگاه، ماشــ ینــد،فرا یســم،هــا و کنتــرل، مکان یســتمس یــهنظر یســتم،س -3

و  یچیــدگیپ یرخطــی،و غ یخطــ يهــا یســتمس ینامیــک،د یــک،حالــت و رفتــار، مکان ي،ســاز هینــبه ي،ســاز
 ی،مهندســ یار،و اعتبــار، دقــت و دقــت بســ يپــذر ینــانآشــوب، اطم یــهنظر ینــی،ب یشبــ یچیــدگی،اصــول پ

 یدو توسعه، تول يساخت، فراور تر،سن
  یبا مهندس یاتح یسهمقا یاز نظر مهندس یشناس یستز -4
 یعتدر طب یبا طراح یسهدر مقا یمهندس یطراح -5
ــاز -6 ــرمهم س ــول يخودس ــت،در طب ی،مولک ــف،تعر یع ــان ی ــر  یمب ــامهم ت ــا و کاربرده ــممکان ینو مثاله  یس

 یعتنانومواد در طب يفراور
ــو   -7 ــع ق ــوان منب ــه عن ــک ب ــه مارمول ــر يمطالع ــا  ینت ــاال یینچســب خشــک، نانوســختار پ ــه ب زره در  يب
 یستیساخت مواد ز يل پروانه برااز پر طاووس و با يالگوبردار یعت،طب
 یسلول يبا الهام از روزنه ها یاسنانومق يپمپ ها -8
 یستیها به عنوان منبع الهام ز یهاباکتر -9
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 یستیها به عنوان منبع الهام ز یروسو -10
شـونده بـا الهـام     یزخـودتم  یضدانعکاسـ  يپوشـش هـا   یالی،نانوسـ  یودهـاي د یـا زنده و  یستورهايترانز -11

 روانهاز چشم پ
 یعتدر طب يو رنگ ساختار یفوتون ينانوساختارها -12
 الهام گرفته از دندان يها یستنانوکامپوز -13
 نانومواد الهام گرفته از صدف -14
 یعتالهام گرفته از طب یمولکول يها ینماش -15
 یديتقل یستز يرنگدانه ها -16
 یديتقل یستهوشمند ز یباتترک -17
 یپزشک يکاربردها  يبرا یدهارساکا یپل یهمواد بر پا -18

 
 منابع:

1. Biomimetics: biologically inspired technologies, Yoseph Bar-Cohen, CRC Press, 2005 
2. Biomimetic and supramolecular systems Research, Arturo H. Lima, Noca Sicnece Publishers, 
2008 
3. Biomimetic materials ans design: Biointerfacial sterategies, Tissue Engineering and targeted 
drug delivery (Manufacturing engineering & Ma), Angela Dillow, Anthony Lowman. CRC 
Press, 2001 
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 مبانی مهندسی ژنتیک

 مبانی مهندسی ژنتیکدرس:  فارسی نام

 Principles of Genetic Engineeringنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 2 و نوع واحد: تعداد

 32 تعداد ساعت:

 اختیارينوع درس: 

 نداردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 

 :هدف درس
ــدف ــن ه ــنائی درس ای ــجویان آش ــی دوره دانش ــته کارشناس ــت رش ــی زیس ــا شناس ــات   ب ــهاي تحقیق روش

 وپروژه هاي مولکولی و ژنتیک وبیوتکنولوژي می باشد
 

 :سرفصل درس
ــد -1 ــزیم     DNAتولی ــا برشگر(اســتفاده از لینکرهــا ، آن ــزیم هــاي محــدوداالثر ی ــب بااســتفاده از آن نوترکی

 لیگاز)   DNAهاي ترمینال ترانسفراز و
ــازي   -2 ــردن ژن(جداس ــون ک ــاي کل ــان ،    DNAسیســتم ه ــه ســلول میزب ــی ب ــل و معرف ــه حام ، اتصــال ب

 شناسائی آن)
 میدها............)حامل هاي کلون (پالسمیدها، باکتریوفاژها، کاز -3
ــان     -4 ــاي بی ــان عــالی، درســلول هــاي جــانوري، برمبن ــاي باکتریوفاژهــا، درگیاه ــر مبن ــگ ب ناقلهــاي کلونین

 پروتئین بکاررفته، ناقل هاي شاتل 
روشــهاي وارد کــردن حامــل هابــه داخــل میزبــان (ترانسفورماســیون، الکتروپوریشــن، تفنــگ ذره          -5

 اي،پروتوپالسمی
 یریافته، مقاومت به آنتی بیوتیک، پلیت هاي همانندانتخاب کلون تغی -6
ــاي   -7 ــه ه ــازي   cDNAو   DNAانتخــاب ژن (خزان ــا، و جداس ــه ه ، سنتزشیمیایی،جســتجوژن در خزان

 کلون از خزانه
 حامل هاي بیان ژن ، کلیدهاي تنظیمی در حامل هاي بیان ژن -8
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 جهش در جایگاه خاص ، محل استقرارژن کلون شده    -9
 گیلبرت -کولسون، روش ماکسام-، روش سنگر DNAین توالی تعی -10
، انگشــت نگــاري ژنتیکــی  RFLPاســتفاده از ژن کلــون شــده بــراي مطالعــه ســاختار ژنــوم، اســتفاده از -11

 و ردپا
، تعیــین PCR، طــرح آغازگرهــا الیگونوکلئوتیــدي بــراي  PCRواکــنش زنجیــره اي پلیمــراز، جزئیــات -12

 .    PCRردن فراورده هايدرجه حرارت مناسب، کلون ک
 کاربردهاي عملی مهندسی ژنتیک، تخمیر میکربی ، واکسن ویروسی  -13
 تولید پروتئین خاص، حیوانات و گیاهان تغییریافته ، تنظیم ژن ، ژن درمانی -14
 تولید پروتئین ها وهورمون هاي کاربردي، تولید انسولین، فاکتورهاي انعقاد خون -15
 ده پالسمینوژن بافتی، اریتروپوئیتین، اینترفرون ها، اینترلوکینفاکتورفعال کنن -16

 

 :منابع
1. Watson, J. D. Baker, T. A. Bell, Gann, A. Levine, M. Losick, R. (2006) Molecular Biology of 
Gene, pearson Education, inc. USA 
2. Brown, T. A. (2010) Gene cloning and DNA Analysis: an introduction. Black well science Ltd 
UK   
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 تمایز سلول هاي جانوري

 تمایز سلول هاي جانوريدرس:  فارسی نام

 Animal Cell Differentiationنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 2 و نوع واحد: تعداد

 32 تعداد ساعت:

  نظري واحد 2واحد:  نوع

 اختیارينوع درس: 

 )و مولکولی شناسی سلولی دارد (مبانی زیستپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

آشنایی با مراحل اصلی تمایز سلولهاي جانوري در سطح سلولی، مولکولی و بافتی و شناخت این مطلب که مکانیسم 
 تمایز سلولها پس از تولد در همان چارچوب قوانین دوران جنینی رخ می دهد.

 
 سرفصل درس:

 ز مراحل اصلی تکوینتمایز یکی امقدمه:  -1
 تعیین سرنوشت سلولی، پتانسیل هاي تمایز سلولهاي جنینی و ژنوم یکسان سلولها -2
 مکانیسم هاي تعیین سرنشت سلولی: نقش فاکتور هاي مادري و برهمکنش سلولی -3
 بیان افتراقی ژنها، اساس تمایز سلولی -4
 تمایز بافتی -5
 داران و بی مهره گانبررسی مدل هاي تمایز سلولی در مهره  -6
 تمایز سلولی پس از تولد -7
 بیولوژي سلولهاي بنیادي و کاربرد آن در سلول درمانی و طب ترمیمی -8
 Cell senescenceپیري سلولی  و  -9
 

 منابع:
1. Gilbert, S.C. (2010) Developmental Biology, 9th Edition. Sinauer Associates, Inc. Sunderland. 

 



 ناسی انسانجنین ش
 جنین شناسی انساننام فارسی درس: 

 Human Embryologyنام انگلیسی درس: 

 واحد نظري 2تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 اختیارينوع درس: 

 )جنین شناسی( داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

و  یــیانــدام زا یان بحرانــشــامل دور تــوسیو ف نیجنــ نیتکــو یجیبــا مراحــل تــدر   انیدانشــجو ییآشــنا
 .در انسان و عوامل آن ینیجن يهایناهنجار

 
 سرفصل درس:

 گامتوژنز، لقاح و هفته اول -1
 نیجن ینیالنه گز لیو تکم يا هیدو ال نیجن جادیهفته دوم: ا -2
 بدن يمحور ها لیو تشک يا هیسه ال نیجن جادیهفته سوم: ا -3
 ییزا و اندام نیجن لیهفته هشتم: تشک انیهفته چهارم تا پا -4
  تالیدوره ف نیهفته نهم تا تولد: تکو -5
 ینیخارج جن يجفت و پرده ها لیتشک -6
 افراگمیحفرات بدن و د لیتشک -7
ــا ســتمیس  نیتکــو -8 ــ ،یتنفســ ،یاســکلت ،یعضــالن يه ــ یقلب ــتول ،يادرار ،یگوارشــ ،یعروق ــ دی  ،یعصــب ،یمثل

 پوست، حلق، صورت و گردن
 تولد و عوامل آن هنگام ینینواقص جن -9
 

 منابع:
1. Moore, K.L., Persaud, T.V.N. and Torchia, M.G. 2015. The developing human: clinically oriented 
embryology, 10th ed. Philadelphia: Saunders. 
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2. Sadler, T.W. 2011. Langman's Medical Embryology, 12th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer: 
Lippincott Williams & Wilkins. 
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 يپروريآبها و آبز ياکولوژ
 يپروريآبها و آبز ياکولوژ درس: فارسی نام

 Aquatic Ecology and Aquaculture نام انگلیسی درس:

 واحد نظري 2تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 اختیاري نوع درس:

 داران) مهره اسیو جانورشن عمومی اکولوژيدارد  (درس پیشنیاز: 

 ندارد آموزش تکمیلی:

 
 :هدف درس

هــاي آبــی متفــاوت و بــا اکوسیســتم شناســی زیســت رشــته کارشناســی دوره دانشــجویان آشــنائی درس ایــن هــدف
 رابطه بین اکولوژي آبزیان و سیستمهاي آبزي پروري پایدار است 

 
 :سرفصل درس

 هاي آبی، موجودات آبزي و آکوسیستمهامحیط -1
 ژي ستونهاي آب (تولید اولیه و مکانیزمهاي کنترل آن)اکولو -2
و  Subtidalاکوسیســتمهاي دریــایی (شــامل اکوسیســتمهاي ســاحلی و بــین جــزر و مــدي، تــا منــاطق           -3

 دریاهاي عمیق)
 ها، آبگیرها و تاالبها)ها، رودخانهاکوسیستمهاي آب شیرین (دریاچه -4
 حیطهاي دریایی و آب شیرینتولید مثل و استراتژیهاي تولید مثلی در م -5
 هاي غذایی اکوسیستمهاي آبی، مکانیزمها و ساختارهاي تغذیه اي آبزیانشبکه -6
 پروري)تاریخچه و اصول پرورش آبزیان (سیستمهاي رایج آبزي -7
 شیمیایی)-اصول پرورش آبزیان (فاکتورهاي فیزیکو -8
 اصول پرورش (تغذیه و تولید مثل) -9

 ستمهاي آبی به جامعهسرویسهاي اکوسی -10
 پروري و اثرات زیست محیطی آبزي پروريسیستمهاي آبزي -11
 پروري پایدار (ساحلی، دور از ساحل، مناطق دور افتاده)آبزي -12
 انسان، زمین و آینده اکوسیستمهاي آبی و آبزي پروري -13
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 باشد.**برنامه آموزشی این درس شامل سه تا پنج روز عملیات محیطی می 
 
 :نابعم

1. Barnabé, G. (1994) Aquaculture Biology and Ecology of Cultured Species. Eliss Horwood, New 
York. 422 p. 
2. Bunting, S. W. (2013) Principles of Sustainable Aquaculture. Routledge, New York. 306 p 
3. Leung, P. S., Lee, C. S., and O’Bryen P. J. (2007) Species and System Selection for Sustainable 
Aquaculture. Blackwell Publishing Professional. Blackwell, Iowa. 501 p. 
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 اخالق زیستی
 اخالق زیستیدرس:  فارسی نام

 Bioethicsنام انگلیسی درس: 

 واحد نظري 2 تعداد و نوع واحد:

 32 تعداد ساعت:

 اختیارينوع درس: 

 دارد (مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی): پیشنیاز

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 درس:هدف 

بیــنش هـاي اخالقــی و حقــوقی  بـا   آشـنائی دانشــجویان دوره کارشناسـی رشــته زیسـت شناســی   هـدف ایــن درس   
 در زیست شناسی است.

 
 :سرفصل درس

ن باسـتان ، اخـالق پزشـکی در    تاریخچه اخـالق در علـوم زیسـتی: اخـالق پزشـکی در بابـل، یونـان و در ایـرا          -1
 اسالم و ایران اسالمی

انسـانی: خریـد و فـروش نمونـه هـاي بیولـوژیکی انسـان، آزمـودن داروهـا (نوترکیـب            زیست شناسـی اخالق و  -2
 و غیر نوترکیب) در انسان، کلون سازي انسان، سلول هاي بنیادي

اد مــوثر دارویـی گیـاهی، رهــا   گیــاهی: دسـت ورزي ژنتیکـی در گیاهــان، تولیـد مـو     زیسـت شناسـی  اخـالق در   -3
 ژنیک در محیطسازي گیاهان ترانس

جـانوري: ایجـاد جـانوران تـرانس ژنیـک، کلونینـگ جـانوران، رهـا سـازي جـانوران            زیست شناسـی اخالق در  -4
 ژنیک در محیطترانس

ــم   -5 ــتفاده از میکروارگانیسـ ــوژي: اسـ ــالق در میکروبیولـ ــگ    اخـ ــی از کلونینـ ــب ناشـ ــیط، عواقـ ــا در محـ هـ
 ها در محیط، استفاده از ذرات نانویسممیکروارگان

ــت      -6 ــات زیســتی، ثب ــاران در تحقیق ــات بیم ــا اطالع ــورد ب ــوقی در زیســت شناســی: چگــونگی برخ مســائل حق
 زیست شناسینمودن اکتشافات زیستی و موجودات زنده حاصل تحقیقات در 
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 :منابع
ــنعتی، م.ح. (1 ــاور    1381. ص ــت فن ــوقی در زیس ــی و حق ــاي اخالق ــنش ه ــین بی ــک و    ) تبی ــی ژنتی ــات مهندس ــی تحقیق ــز مل ي. مرک

 تکنولوژي زیستی.

 ) گروه مترجمین، مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژي زیستی.1380. پروتوکل جهانی ایمنی زیستی کارتاهنا (2

تــدوین و  ) طــرح ژنــوم انســانی (پاســخ بـه ســواالت اعالمیــه جهــانی ژنــوم انسـانی و حقــوق بشــر). موسســه  1385. جعفـري، م.ت. ( 3
 نشر اثار عالمه جعفري.

4. Maienschein, J. and Michael, R. (1999) Biology and the Foundations of Ethics-Cambridge Studies in 
Philosophy and Biology. Cambridge University Press. 
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http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Jane%20Maienschein
http://www.amazon.com/Michael-Ruse/e/B001IR3OHA/ref=ntt_athr_dp_pel_2
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