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

هـاي معتبـر دنیـا و همچنـین لـزوم توجـه بـه نیـاز کشـور در تـدوین مـواد درسـی              در دست انجـام دانشـگاه  
 ائی کـه ایـن رشـته در   هـ  مـه بـا نظـر خـواهی از کلیـه دانشـگاه      ، ایـن برنا زیست فناوريدوره کارشناسی رشته 

رفتن مـدت زمـان مقـرر در    باشد مورد تجدید نظر قـرار گرفتـه اسـت. ایـن برنامـه بـا در نظـر گـ         آنها دایر می
 است. شدههاي شورایعالی برنامه ریزي براي دوره کارشناسی گروه علوم پایه تنظیم  آئین نامه

 

 و هدف تعریف
موضوع این رشته شامل آن دسته  ه هاي مصوب نظام آموزش عالی است.دوره کارشناسی زیست فناوري از دور

هاي مورد نیاز انسان در مقیاس از فعالیت هاي انسانی است که با استفاده از موجودات زنده براي تولید فراورده
صنعتی صورت می گیرد. به سخن دیگر، به کار بستن پیشرفت هاي علمی و فنی در علوم زیستی براي تولید و 

فناوري می گویند. دوره کارشناسی زیست فناوري یک دوره بین رشته  توسعه فراورده هاي تجاري را زیست
اي است که به هدف تربیت نیروهاي انسانی متخصص و متعهد براي رفع نیازهاي کشور در حوزه زیست 
فناوري می پردازد. دانش آموختگان دوره کارشناسی زیست فناوري باید از مفاهیم اساسی زیست فناوري، 

لوم سلولی و مولکولی، ژنتیک و شیمی و مهندسی شیمی آگاهی کافی داشته و جنبه هاي میکروبیولوژي و ع
نظري و کاربردي مختلف آن را بخوبی بشناسند. این افراد باید بتوانند عالوه بر خدمت در مراکز آموزش عالی 

و قادر به کشور و صنایع زیست فناوري مورد نیاز کشور به پژوهش در حوزه زیست فناوري نیز پرداخته 
توسعه مرزهاي دانش در سطح ملی و جهانی نیز باشند. نظر به اهمیت فراوان زیست فناوري به عنوان یک 
صنعت حافظ محیط زیست براي توسعه کشور و به ویژه نظر به جایگاه ویژه ایران به عنوان یک کشور داراي 

به دانش روز زیست فناوري و آگاه به موقعیت جفرافیایی و تنوع زیستی بسیار غنی، تربیت متخصصین مسلط 
 نیاز کشور می تواند موجب ارتقاء کمی و کیفی زندگی شهروندان جمهوري اسالمی ایران شود. 

 

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

ــاوري  رشــته زیســت ــر اســاس  فن باشــد. هــر ســال  ســال مــی 5و حــداکثر  4د درســی حــداقل واحــ 135ب
هفتـه کامــل آموزشـی اســت. بــراي هـر واحــد درس نظــري      16تحصـیلی شــامل دو نیمسـال و هــر نیمســال   
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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 ــ ه ــتهه ــی رش ــت اي  کارشناس ــاوري  زیس ــوب  فن مص

ــت.ت   ــزي اس ــه ری ــورایعالی برنام ــی ش ــی دوره کارشناس ــدهاي درس ــته عداد واح ــاوري  رش ــت فن  135 زیس
 جدول زیر است:واحد و بشرح 

 
 تعداد واحد نوع درس

 واحد 22 عمومی دروس
 واحد 21 پایه دروس

 واحد 81 تخصصی  دروس
 واحد 11 اختیاري دروس

 دواح 135 جمع
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 نقش و توانائی دانش آموختگان
با توجه به گستردگی و اهمیت دانش زیست فناوري، دانش آموختگان دوره کارشناسی زیست فنـاوري  

 هاي مختلف فعالیت نمایند، اهم این حوزه ها عبارت است از:می توانند در حوزه
 و کارشناسان در حوزه زیست فناوري  خدمت در واحد هاي آموزشی براي تربیت نیروهاي انسانی -

خدمت در واحد هاي پژوهشی براي تحقیق و گسترش مرز هاي دانش در حوزه هاي مختلف زیسـت   -
 فناوري 

 خدمت در واحد هاي صنعتی تولید فراورده هاي زیست فناوري و نیز فرایندهاي حفظ محیط زیست -

 ا با اهداف درمانی ها و آنتی بادي هها، سرمطراحی و تولید داروها، واکسن -

طراحی و راهبري واحدهاي تولید آنزیم و پروتئین هـایی کـه در مقیـاس صـنعتی در پزشـکی، محـیط        -
 زیست، کشاورزي، صنایع غذایی کاربرد دارند

 توسعه روش هاي درمانی بر پایه سلول هاي بنیادي  -

 روش هاي نوین  گیاهان مقاوم به بیماري ها و آفت ها با استفاده از ایجاد -

 درمانی  سی شده با اهداف مصرف خوراکی یاایجاد گیاهان تراریخته و محصوالت مهند -

 ده با روش هاي نوین و حذف آالینده ها از محیط زیست تصفیه پساب، خاك و هواي آلو -

 تولید سوخت هاي زیستی و سازگار با محیط و استحصال و استخراج از معادن  -

 استفاده از آن به منظور افزایش کیفیت زندگی انسان پرورش موجودات زنده به روش هاي نوین و -

 تولید پروتئین ها و محصوالت میکروبی داراي ارزش اقتصادي باال -
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 ضرورت و اهمیت رشته
ــاد          ــریع، ایج ــدن س ــاد، فراگیرش ــزوده زی ــه ارزش اف ــدد از جمل ــل متع ــه دالی ــاوري ب ــت فن ــروزه زیس ام

ــت ــ  موقعی ــا و   هــاي برجســته اقتصــادي و علمــی، ب ــد، پوی ــزاري کارآم ــوب و اب ــاوري مطل ــک فن ــوان ی ه عن
کننده در جهت تولید و توسـعه ملـی و کـاهش وابسـتگی کشـورها بـه شـدت مـورد توجـه کشـورهاي            تعیین

در حــال توســعه قــرار گرفتــه اســت. زیســت فنــاوري در افــزایش کمیــت و کیفیــت محصــوالت کشــاورزي، 
ط زیسـت، تولیـد مـواد مـورد نیـاز انسـان، دام هـا و گیاهـان         تولید حیوانات تغییر یافته مفیـد، پاکسـازي محـی   

ــرین     ــه مهمت ــا، کودهــاي زیســتی و بســیاري از حــوزه هــاي دیگــر از جمل ــه زیســت داروه زراعــی از جمل
در بسـیاري از مراکـز   ایـن رشـته   ابزارهاي کنـونی بـراي ارتقـاء کیفیـت زنـدگی انسـان محسـوب مـی شـود.          

علــوم جدیــد بــا تکنولــوژي بــاال تقســیم بنــدي مــی شــود. آمــوزش عــالی جهــان از مهمتــرین بخــش هــاي 
 ، درمـان  ، بهداشـت  اقتصـاد،  ، کـه   اسـت   حـدي  بـه   یکـم  و  بیسـت   کاربرد زیسـت فنـاوري در قـرن     گستردگی

خـود    تـأثیر    بشـر را تحـت    زنـدگی   هـاي  و سـایر جنبـه    ، تغذیـه  صـنعت  ، ، کشـاورزي  ، آمـوزش  زیست محیط
  نامگــذاري  بیوتکنولــوژي  را قــرن  و یکــم  بیســت  قــرن  جهــان  اندیشــمندان  لیــلد  همــین ه. بــداده اســتقــرار 
 اند. کرده
 ياقتصـاد  یـت اهم یـل وابسـته بـه دل   یعو صـنا  يفنـاور  یسـت ز یعمهم این که امروزه در کشـور مـا صـنا    نکته

کارشـناس توانمنـد و متعهـد     یـروي ن یـت اسـت و ترب  یشرشـته بـه سـرعت در حـال افـزا      یـن ا یکو استراتژ
متخصصـانی   یـت بنـابراین ترب  خواهـد بـود.   یـک نزد ینـده در حـال حاضـر و آ   یعصـنا  یـن ا یازهـاي از جمله ن

فعالیـت نماینـد،    يفنـاور  یسـت که بتوانند در آموزش، پـژوهش و تولیـد فـراورده هـاي مختلـف در حـوزه ز      
 براي کشور ضرورت و اهمیت دارد.

 

 شرایط گزینش دانشجو
بایسـتی شـرایط عمـومی ورود بـه دوره هـاي       زیسـت فنـاوري   رشـته  دوره کارشناسـی  داوطلبان تحصـیل در 

 کارشناسی که در آئین نامه مربوط ذکر شده است را داشته باشند. 
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 مقطع کارشناسی در فناوريزیست رشته  عمومی دروس جدول -1 جدول

 نام درس ردیف
 تعداد ساعات تعداد واحد

 پیشنیاز
 جمع عملی نظري جمع عملی نظري

  48 --- 48 3 --- 3 فارسی زبان 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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 زیرالمی طبق جدول دروس عمومی معارف اس*

 عنوان درس گروه ردیف
 تعداد ساعات تعداد واحدها

 پیشنیاز
 جمع عملی 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
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 اخالق اسالمی

 واحد 2

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

  32 --- 32 2 --- 2 اخالق اسالمی (مبانی و مفاهیم) 6

  32 --- 32 2 --- 2 آیین زندگی (اخالق کاربردي) 7

  32 --- 32 2 --- 2 عرفان عملی در اسالم 8
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 انقالب اسالمی

 واحد 2

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

10 
آشنایی با قانون اساسی جمهوري اسالمی 

 ایران
2 --- 2 32 --- 32  

  32 --- 32 2 - 2 اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) 11

تاریخ و تمدن  12

 اسالمی

 واحد 2

  32 --- 32 2 --- 2 خ فرهنگ و تمدن اسالمیتاری

  32 --- 32 2 --- 2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 13

  32 --- 32 2 --- 2 تاریخ امامت 14

آشنایی با منابع  15

 اسالمی

 واحد 2

  32 --- 32 2 --- 2 تفسیر موضوعی قرآن

  32 --- 32 2 --- 2 تفسیر موضوعی نهج البالغه 16

 
 واحد پیشنهادي است. 32واحد از  12 تمام رشته هازامی براي مقطع کارشناسی دروس ال -1
ــري اســالم    8دانشــجویان از  -2 ــانی نظ ــرایش مب ــنهادي در گ ــد پیش ــد، از  4واح ــرایش  8واح واحــد در گ

واحــد در گــرایش تــاریخ  6واحــد، از  2واحــد در گــرایش انقــالب اســالمی  6واحــد، از  2اخــالق اســالمی 
 واحد را برمی گزینند. 2واحد در گرایش آشنایی با منابع اسالمی  4واحد و از  2و تمدن اسالمی 

 
 

7 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 �داول �وس

 



 مقطع کارشناسی در زیست فناوريدروس پایه رشته  -2جدول 

 نام درس ردیف
 تعداد ساعت تعداد واحد 

 پیشنیاز/ همنیاز
 جمع عملی نظري جمع عملی نظري

 ندارد 48 --- 48 3 --- 3 1ریاضی عمومی  1

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

 ندارد 48 --- 48 3 --- 3 1 فیزیک عمومی 3

4 
 فیزیک عمومی مایشگاهآز

1 
--- 1 1 --- 32 32 

همزمان با درس 

 1 فیزیک عمومی

 ندارد 48 --- 48 3 --- 3 1شیمی عمومی  5

 32 32 --- 1 1 --- 1شیمی عمومی آزمایشگاه  6
همزمان با درس 

 1شیمی عمومی 

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

 1شیمی عمومی  48 --- 48 3 --- 3 1 شیمی آلی 8

 32 32 --- 1 1 --- 1 شیمی آلیآزمایشگاه  9
همزمان با درس 

 1 شیمی آلی

 --- 384 96 288 21 3 18 جمع کل
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 زیست فناوريرشته  یکارشناسدوره  تخصصیدروس  -3جدول 

 نام درس ردیف

 تعداد ساعت تعداد واحد 

 پیشنیاز/همنیاز

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 آزمایشگاه 

 سلولی
--- 1 1 --- 32 32 

ت شناسی همزمان با درس مبانی زیس

 و مولکولی سلولی

 1شیمی 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

 با درس بیوشیمی متابولیسمهمزمان  32 32 --- 1 1 --- بیوشیمی متابولیسمآزمایشگاه  6

 48 --- 48 3 --- 3 ژنتیک پایه 7
 و مولکولی زیست شناسی سلولیمبانی 

 و آمار زیستی

 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 جانوري  زیست شناسی 11

 جانوري  زیست شناسیهمزمان با درس  32 32 --- 1 1 --- جانوري  زیست شناسیآزمایشگاه  12

 ندارد 48 --- 48 3 --- 3 گیاهی زیست شناسی 13

 گیاهی  زیست شناسیهمزمان با درس  32 32 --- 1 1 --- گیاهی  زیست شناسیآزمایشگاه  14

 2ریاضی عمومی  64 32 32 3 1 2 ها برنامه نویسی و ساختار داده 15

 ژنتیک مولکولی  32 --- 32 2 --- 2 مبانی مهندسی ژنتیک  16

 مهندسی ژنتیکهمزمان با درس مبانی  32 32 --- 1 1 --- آزمایشگاه مبانی مهندسی ژنتیک  17

 مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی 48 --- 48 3 --- 3 اسی تکوینیمبانی زیست شن 18

 و جانوريگیاهی  زیست شناسی 32 --- 32 2 --- 2 بوم شناسی و تکامل 19

 1ریاضی  32 --- 32 2 --- 2 آمار زیستی 20

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

 ندارد 48 --- 48 3 --- 3 کربیساختار و تنوع می 22

 همزمان با درس ساختار و تنوع میکربی 32 32 --- 1 1 --- ساختار و تنوع میکربیآزمایشگاه  23

 ندارد 48 --- 48 3 --- 3 فیزیولوژي میکربی 24

 همزمان با درس فیزیولوژي میکربی 32 32 --- 1 1 --- فیزیولوژي میکربیآزمایشگاه  25

 فیزیولوژي میکربی 48 --- 48 3 --- 3 ي میکربی زیست فناور 26
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 زیست فناوريرشته  یدوره کارشناس تخصصیدروس  -3جدول ادامه 

 نام درس ردیف

 تعداد ساعت تعداد واحد 

 پیشنیاز/همنیاز

ري
نظ

لی 
عم

مع 
ج

ري 
نظ

لی 
عم

مع 
ج

 

 فناوري میکروبیهمزمان با درس زیست  32 32 --- 1 1 --- آزمایشگاه زیست فناوري میکربی 27

 فیزیولوژي میکربی 32 --- 32 2 --- 2 فرایندهاي تولید در مقیاس وسیع 28

 ژنتیک مولکولی 48 --- 48 3 --- 3 زیست فناوري پزشکی 29

 فرایندهاي تولید در مقیاس وسیع 48 --- 48 3 --- 3 مهندسی بیوشیمی 30

 ها یسی و ساختار دادهبرنامه نو 32 --- 32 2 --- 2 مبانی بیوانفورماتیک 31

 ساختار یوشیمیب 32 --- 32 2 --- 2 مبانی نانوبیوتکنولوژي 32

 فیزیولوژي میکربی 32 --- 32 2 --- 2 زیست فناوري محیطی 33

 مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی  32 --- 32 2 --- 2 کشت سلول و بافت 34

 کشت سلول و بافت همزمان با درس 32 32 --- 1 1 --- آزمایشگاه کشت سلول و بافت 35

 مبانی مهندسی ژنتیک 32 --- 32 2 --- 2 زیست فناوري گیاهی 36

 فیزیولوژي میکربی 32 --- 32 2 --- 2 ایمنی شناسی 37

 کشت سلول و بافت 32 --- 32 2 --- 2 زیست مواد و مهندسی بافت 38

 انوريج زیست شناسی 32 --- 32 2 --- 2 زیست فناوري جانوري 39

 اخذ در تابستان سال سوم یا چهارم 180 180 --- 2 2 --- کارورزي  40

 --- 1668 628 1040 81 16 65 جمع
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 زیست فناوري رشته  یدوره کارشناس ياریدروس اخت -4جدول 

 نام درس ردیف
 تعداد ساعت تعداد واحد

 پیشنیاز/ همنیاز
 جمع عملی نظري جمع عملی نظري

 1 یعموم یزیکف 48 --- 48 3 --- 3 2 یعموم یزیکف 1

2 
 یعموم یزیکف آزمایشگاه

2 
 2 یعموم یزیکف درس همزمان با 32 32 --- 1 1 ---

 48 --- 48 3 --- 3 مبانی بیوفیزیک 3
 و و مولکولی یسلول یشناس یستزمبانی 

 1عمومی  یزیکف

 فیزیولوژي میکربی 48 --- 48 3 --- 3 شناسی ویروس 4

 زیست فناوري پزشکی 32 --- 32 2 --- 2 بنیادي هاي لسلو فناوري 5

6 
 یشناس ستیز یمبان

 ها مانهسا
 بیوشیمی متابولیسم و ژنتیک مولکولی 32 --- 32 2 --- 2

 بیوشیمی متابولیسم 32 --- 32 2 --- 2 کیتیمیومیب یمبان 7

 فیزیولوژي میکربی 32 --- 32 2 --- 2 قارچ شناسی 8

 قارچ شناسی همزمان با درس 32 32 --- 1 1 --- اسیآزمایشگاه قارچ شن 9

 32 --- 32 2 --- 2 جلبک شناسی 10
فیزیولوژي میکربی و زیست شناسی 

 گیاهی

11 
تجاري سازي در زیست 

 فناوري
 ندارد 32 --- 32 2 --- 2

 ندارد 32 --- 32 2 --- 2 تنوع زیستی و حفاظت 12

 1، فیزیک عمومی2ی عمومیشیم 48 --- 48 3 --- 3 بیوشیمی فیزیک 13

 ندارد 32 --- 32 2 --- 2 ایمنی زیستی 14

 فیزیولوژي میکربی 32 --- 32 2 --- 2 زیست فناوري غذایی 15

16 
آزمایشگاه زیست فناوري 

 غذایی
 همزمان با درس زیست فناوري غذایی 32 32 --- 1 1 ---

 32 --- 32 2 --- 2 اخالق زیستی 17
لی و مبانی زیست شناسی سلو

 مولکولی

 همزمان با درس ایمنی شناسی 32 32 --- 1 1 --- آزمایشگاه ایمنی شناسی 18

19 
کار آفرینی در زیست 

 فناوري
 ندارد 32 --- 32 2 --- 2

 بیوشیمی متابولیسم 32 --- 32 2 --- 2 آنزیم شناسی 20

 فیزیولوژي میکربی 32 --- 32 2 --- 2 زیست فناوري نفت 21

 فیزیولوژي میکربی 32 --- 32 2 --- 2 زیست فنارويانرژي و  22
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 زیست فناوريرشته  یدوره کارشناس ياریدروس اخت -4جدول ادامه 

 نام درس ردیف
 تعداد ساعت تعداد واحد

 پیشنیاز/ همنیاز
 جمع عملی نظري جمع عملی نظري

 زیست فناوري میکربی 32 --- 32 2 --- 2 زیست فناوري دریا 23

 1و فیزیک عمومی  2ی مریاضی عمو 32 --- 32 2 --- 2 سیاالت یکمکان 24

25 
اصول تنوع زیستی 

 میکربی
 فیزیولوژي میکربی 32 --- 32 2 --- 2

 مبانی مهندسی ژنتیک 32 --- 32 2 --- 2 مهندسی پروتئین 26

  2ریاضی عمومی  32 --- 32 2 --- 2  مبانی مدل سازي زیستی 27

 گیاهی  زیست شناسی 32 --- 32 2 --- 2 گیاهان دارویی  28

 آمار زیستی  R 1 1 2 32 16 48آمار کاربردي با  29

 زبان انگلیسی  32 --- 32 2 --- 2 متون تخصصی  30

 1شیمی آلی  48 --- 48 3 --- 3 مبانی شیمی تجزیه  31

32 
آزمایشگاه مبانی شیمی 

 تجزیه 
 همزمان با درس شیمی تجزیه 32 32 --- 1 1 ---

 اخذ در سال چهارم 32 --- 32 2 --- 2 پروژه 33
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 1ریاضی عمومی 

 1ریاضی عمومی درس:  فارسی نام

 General Mathmatics 1نام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 3 تعداد و نوع واحد:

 48تعداد ساعت: 

 پایهنوع درس: 

 نداردپیشنیاز: 

 داردآموزش تکمیلی: 

 
 لیه :توضیحات او

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

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

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

 :درسسرفصل 
ــداد: -1 ــاختمان اع ــتگاههاي     س ــداد مخــتلط، دس ــایش اع ــی و نم ــی، معرف ــداد حقیق ــاختمان اع ــا س ــنایی ب آش

 مختصات.
 مجموعه، تابع، جبر توابع، معکوس تابع، توابع چندجمله اي، لگاریتمی، نمایی، مثلثاتی. توابع : -2

ـ          حد و پیوسـتگی:  -3 ع، تکنیـک هـاي محاسـباتی    مفهـوم حـد، حـد راسـت و چـپ، حـد جمـع و ضـرب تواب
ــه اعــداد و پیوســتگی    حــد ماننــد رفــع ابهــام، هوپیتــال و ....، پیوســتگی، مجموعــه نقــاط ناپیوســتگی، دنبال

 دنباله اي، جبر توابع پیوسته.

مشـتق توابـع یـک متغیـره، تعبیرهندسـی و فیزیکـی مشـتق، قضـایایی ماننـد قضـیه مقـدار میـانگین،              مشتق: -4
ـ   ابع معکـوس، نقـاط بحرانـی، آزمـون هـاي مشـتق بـراي اکسـترمم، تقعـر          دستورهاي مشتق گیري، مشـتق ت

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

(آزمـون نسـبت و ریشـه)، همگرایـی مطلـق و       ایـی دنبالـه هـا، سـریهاي عـددي، آزمونهـاي همگر      سري ها: -6
 مشروط، سري توانی، قضیه تیلور.

 
 منابع:

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

 2ریاضی عمومی درس:  فارسی نام

 General Mathmatics 2 نام انگلیسی درس:

 نظري واحد 3 تعداد و نوع واحد:

 48تعداد ساعت: 

 پایهنوع درس: 

 )1ریاضی عمومی درس ( داردپیشنیاز: 

 داردآموزش تکمیلی: 

 

 توضیحات اولیه :
شناسـی، زیسـت شناسـی    هـاي زمـین  متناسـب بـا رشـته   هـایی  پیشنهاد می شود در ارائه این درس بـه بیـان مثـال    -1

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

 درس: هدف
 فراگیري دانش مربوط معادالت دیفرانسیل مقدماتیو  فراگیري دانش مربوط به توابع چند متغیره حقیقی 
 

 :درسسرفصل 
، مقــدار ویــژه و 3×3عمــال جمــع ضــرب آنهــا، دترمینــان و وارون مــاتریس هــاي مــاتریس هــا و ا جبــر خطــی :. 1

بـردار ویــژه، ضــرب بردارهــا، دســتگاه معــادالت خطــی و حـل آنهــا، فضــاي بــرداري، اســتقالل خطــی، پایــه، بعــد،   
 ماتریس ها بعنوان تبدیالت خطی.

رتبـه یـک و دو، بیـان معـادالت     معرفـی معـادالت دیفرانسـیل خطـی بـا ضـرایب ثابـت از م        معادالت دیفرانسیل :. 2
 دیفرانسیل خاص، معرفی معادله دیفرانسیل به عنوان کاربردي از مدل سازي پدیده ها.

توابـع چنـدمتغیره، توابـع بـرداري، معـادالت پـارامتري، حـد و پیوسـتگی و مشــتق          توابـع چنـدمتغیره و بـرداري :   . 3
ختلـف، مشـتقات جزئـی، معرفـی مشـتق بعنـوان یـک        این گونه توابع، بررسی حد این توابـع بـه وسـیله مسـیرهاي م    

 ماتریس، قاعده زنجیره اي، اشاره به رویه ها و صفحه مماس 
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بیــان انتگــرال توابــع بــرداري یــک متغیــره، انتگــرال توابــع چنــدمتغیره حقیقــی مقــدار،  انتگــرال هــاي چندگانــه :. 4
 روشهاي محاسباتی انتگرالهاي چندگانه و تغییر متغیر، محاسبه حجم.

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

 
 منابع:

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

 1 فیزیک عمومیدرس:  فارسی امن

 General Physics 1 نام انگلیسی درس:

 نظري واحد 3 تعداد و نوع واحد:

 48تعداد ساعت: 

 پایهنوع درس: 

 نداردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 درس:هدف 

ج و هــاي علــوم بــا مفــاهیم بنیــادي و کــاربردي فیزیــک مکانیــک، گرمــا، شــاره هــا، مــو  آشــنایی دانشــجویان رشــته
 صوت

 

 :سرفصل درس
 و دقت گزارش اعداد یمرتبه بزرگ ،يریگ اندازه ،یاصل يکاهایو  تهایکم -1
ــحرکــت در  -2 ــانون اول ن  کی ــد: مکــان، ســرعت، شــتاب، ق ــبع ــوم ن وتن،ی ــمفه ــانون دوم ن رو،ی ــق جــرم و  وتن،ی

 وتنیقانون سوم ن وتن،یقانون گرانش ن
ـ ن نیقوان يکاربردها -3 ـ : نيبعـد  کیـ در حرکـت   وتنی گرانـرو ، قـانون    ياصـطکاك، ، حرکـت در شـاره هـا     يروی

 در جامدات یساده، کشسان یهوك و حرکت نوسان
 )AFM( یاتم يروین کروسکوپیدر مواد، م کیسکواالستی(*) رفتار و

 ل،یپتانسـ  يو مفهـوم انـرژ   يانـرژ  یسـتگ یپا ،يکـار و انـرژ   هیو  قضـ  یجنبشـ  ي: مفهـوم کـار، انـرژ   يکار و انرژ -4
 توان

ـ معادلـه حرکـت در دو    ،يبعـد:  مکـان، سـرعت و شـتاب بـه شـکل بـردار        کیاز  شیدر ب حرکت -5 سـه بعـد،    ای
 فوژیسانتر ،يا رهیحرکت دا کینامید ،یتماس يرویاصطکاك و ن يروین

از ذرات، مرکــز  یحرکــت دســتگاه يبــرا وتنیــقــانون دوم ن ،یاز ذرات: مفهــوم تکانــه خطــ یحرکــت دســتگاه -6
 یتکانه خط یستگیجرم و پا

ــچــرخش حــول  ،یچرخشــ کینماتیســ -7 ــرژ کی ــت، ان ــ یجنبشــ يمحــور ثاب ــمفهــوم گشــتاور ن ،یدوران و  روی
 يا هیجسم صلب، گشتاور ماند، تکانه زاو کی یحرکت چرخش
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 ییستایتعادل و ا  ،یچرخش ی(*)  حرکت پخش
ــدازه یکیدروســتاتیســاده: مفهــوم فشــار ه يشــاره هــا -8 شــاره هــا، در حرکــت  یســتگیپا نیآن، قــوان يریــگ و ان

ــواع جر ــان ــا، فشــار جــو  انی ــاره ه ــم  ،يش ــانون ارش ــانون پاســکال، ق ــه پ دس،یق ــتگیمعادل ــول ،یوس ــه برن  ،یمعادل
  ،يگرانرو

 تراوش ،یکشش سطح ،ینگییاثر مو  ،يمعادله پواز ده،یچیپ يشاره ها ری(*) خون و سا
ـ   سـتا، یانـواع مـوج (ا   سـتا، یرونـده و ا  يموجهـا  را،یساده و م یحرکت موج -9  یبـرهم نهـ   ،يمـرز  طیده)  شـرا رون

 دیامواج، تشد
 اصوات، اثر دوپلر، فراصوت یشدت صوت، برهم نه يکاهایصوت،  -10

 فراصوت يبردار ریتصو ،ي(*) امواج ضربه ا
ـ نامیکامـل، قـانون اول ترمود   يگازهـا  نیو تـنش، قـوان   ییو دمـا، انبسـاط گرمـا    ییتعادل گرما -11 فشـار بخـار    ک،ی

 انتقال گرما نیقوان ،يو فشار اسمز
 رابطه فشار بخار و رطوبت ،یو مولکول یاتم يسرعتها عی(*) توز

 و هلمهولتز بسیآزاد گ يماده،  انرژ يفازها ،یآنتروپ ک،ینامیقانون دوم ترمود -12
 )Diffusionپخش ( دهیو  پد ي(*) حرکت کتره ا

 
مشــابه  ایــز مطالــب ذکــر شــده ا توانــد یدرس مــ انیدانشــجو شی(*) اســتاد درس بــه فراخــور زمــان درس  و گــرا

 .دینما سیآن انتخاب و تدر
 

 منابع:
1. Giancoli, D.C. (2014) Physics, Principles and Applications, 7th ed. Prentic Hall. 
2. Halliday, D., Resnick, R. and Walker, J. (2013) Fundamentels of Physics, extended, 10th ed. Wiley. 
3. Newmann, J. (2008) Physics of the Life Sciences. Springer. 
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 1 آزمایشگاه فیزیک عمومی 
 1 آزمایشگاه فیزیک عمومیدرس:  فارسی نام

 Laboratory of General Physics 1 نام انگلیسی درس:

 عملی واحد 1 تعداد و نوع واحد:

 32تعداد ساعت: 

 پایهنوع درس: 

 )1 یک عمومیدرس فیزهمزمان با ( داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 

 درس:هدف 
هـاي مـرتبط بـا درس فیزیـک      دهگیـري، چیـدمان آزمـایش و پـردازش دا     آشنایی دانشجویان بـا مبـانی عملـی انـدازه    

 1 عمومی
 

 :سرفصل درس
 گیري، تخمین خطا در آزمایش خطاي اندازه  گیري، وسایل اندازه گیري، اهمیت و مفهوم اندازه -1
 یري طول، جرم، زمان، چگالی (جامدات، مایعات)گ اندازه -2
 تحقیق قوانین حرکت در یک بعد: سرعت، شتاب، حرکت روي سطح شیب دار -3
 مطالعه سقوط آزاد و تعیین شتاب گرانش در آزمایشگاه -4
 تحقیق قانون پایستگی تکانه خطی و مطالعه برخورد -5
 ش در آزمایشگاهگیري شتاب گران بررسی حرکت آونگ ساده و اندازه -6
 گیري ثابت یک فنر ساده و ترکیب (سري و موازي) فنرها اندازه -7
 بررسی حرکت دورانی ساده و پایستگی تکانه زاویه اي -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) دازهان -11
 گیري ضریب انبساط طولی جامدات اندازه -12
 گیري کشش سطحی در مایعات اندازه -13
 تحقیق قوانین مربوط به تشدید در لوله هاي صوتی باز و بسته -14
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هـایی را انتخـاب و ارایـه    شآزمـای  13تـا     2توانـد از ردیفهـاي    مـی  موجـود بنـا بـه امکانـات     اسـتاد درس  توضیح:

 جلسه کامل را شامل شود. 12نماید بطوریکه تعداد جلسات آزمایشگاه حداقل 
 

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

 1شیمی عمومی درس:  فارسی نام

 General Chemistry 1 نام انگلیسی درس:

 نظري واحد 3 تعداد و نوع واحد:

 48تعداد ساعت: 

 پایهنوع درس: 

 نداردپیشنیاز: 

 )حل تمرین(دارد   آموزش تکمیلی: 
 

 درس:هدف 
 وندهاي شیمیایی، محلول ها و تعادالت شیمیاییآشنایی اولیه با مفاهیم شیمی نظیر: اتم و ساختار آن، پی 
 

 :سرفصل درس
 فلسفه علم شیمی و تاریخ آن، وضعیت فعلی آن در جهان و ایران -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
 ی و خواص اتم هاجدول تناوب -4
 پیوندهاي شیمیایی -5
 گازها، مایعات و جامدات و نیروهاي بین مولکولی -6
 ترموشیمی -7
 محلول ها و خواص فیزیکی آن ها -8
 سینتیک شیمیایی -9

 تعادالت شیمیایی -10
 

 منابع:
1. Petrucci, R.H., Harwood, W.S., Herring, F.G. and Madura, J.D. (2007) General Chemistry, 9th 
Edition. Prentice Hall. 
2. Mortimer, C. (1979) Chemistry: A Conceptual Approach, 4th Edition. Van Nostrand. 
3. Petrucci, R.H., Harwood, W.S., Herring, G.E. and Madura, J.D. (2006) General Chemistry: 
Principles, Modern Applications, 9th Edition. Prentice Hall. 
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4. Purcell, M.L. and Kotz, K.F. (2002) Chemistry and Chemical Reactivity, 5th Edition. Brooks/Cole. 
5. Hill, J.W., Petrucci, R.H., McCreary, T.W. and Perry, S.S. (2005) General Chemistry, 4th Edition. 
Prentice Hall. 
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 1آزمایشگاه شیمی عمومی 

 1آزمایشگاه شیمی عمومی درس:  فارسی نام

 Laboratory of General Chemistry 1 نام انگلیسی درس:

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

 پایهنوع درس: 

 )1شیمی عمومی درس همزمان با ( داردپیشنیاز: 

 آزمایشگاه)( داردآموزش تکمیلی: 

 
 درس:هدف 

 آشنایی با اصول مقدماتی کارهاي عملی در آزمایشگاه شیمی 
 

 :سرفصل درس
معرفــی وســایل عمــومی در کارگــاه شیشــه گــري (مخصــوص دانشــجویان شــیمی) و آمــوزش مــوارد ایمنــی در  -1

 آزمایشگاه
 اندازه گیري چگالی مایعات -2
 اندازه گیري چگالی جامدات -3
 )PbCl2سنتز یک نمک معدنی (تهیه  -4
 اندازه گیري آب هیدراته در نمک ها -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
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 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. 

26 
 



 2شیمی عمومی 

 2شیمی عمومی درس:  فارسی نام

 General Chemistry 2 نام انگلیسی درس:

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

 پایهنوع درس: 

 )1شیمی عمومی درس ( داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 درس:هدف 

ســیدها و بازهــا، رســوب و حاللیــت، الکتروشــیمی و شــیمی هســته آشـنایی بــا مفــاهیم غلظــت، تعــادل شــیمیایی، ا  
 اي

 
 :سرفصل درس

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

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

، pHتعــاریف اســید و بــاز آرنیــوس و برونشــتد، اکســیدهاي اســیدي و بــازي، مفهــوم : مفــاهیم اســیدها و بازهــا -3
رفیتـی، هیـدرولیز نمـک    قدرت نسبی اسیدها و بازهـا و ارتبـاط آن بـا سـاختار مولکـولی، اسـیدها و بازهـاي چنـد ظ        

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

ــذیري    ــاهش آن، حاصــل ضــرب انحــالل پ ــاي ک ــاي رســوب و روش ه ــر آن، ناخالصــی ه ــل -ب ــت و عوام حاللی
 ا سولفیدموثر بر آن، رسوب گیري ب

ــیمی -5 ــیل     : الکتروش ــیمیایی، پتانس ــاي الکتروش ــل ه ــواع پی ــا، ان ــه آنه ــاهش و موازن ــایش و ک ــاي اکس ــنش ه واک
ــبس  ــرژي آزاد گی ــر آن، ان ــر غلظــت ب ــرود و اث ــا، آبکــاري،   -الکت ــاتري ه ــواع ب ــه، ان ــروي محرک ــادل و نی ــت تع ثاب

 خوردگی
 ترکیبات کوئوردیناسیون -6
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پایــداري هســته، ســینتیک واپاشــی رادیواکتیــو، تبــدیل هســته اي، اثــر تــابش  رادیواکتیــویتی و: شــیمی هســته اي -7
 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 1 نام انگلیسی درس:

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

 پایهنوع درس: 

 )1شیمی عمومی درس ( داردپیشنیاز: 

 داردآموزش تکمیلی: 

 
 درس:هدف 

 یآل یمیش ياصول نظر یريفراگ
 

 :سرفصل درس
ــه امقد -1 ــر ســاختار تشــک يم ــدپ یلب ــ يهــا یــبو خــواص ترک یون ــوئ ی،آل ــاتترک یسســاختار ل ــ یب ــواع  ی،آل ان
 .یآل یباتترک یزیکیخواص ف یس،لوئ يو بازها یدهااس یک،الکترواستات یلپتانس ينقشه ها یوندها،پ
 مرهــايیزوا ی،آلکــان هــا، منــابع صــنعت یزیکــیآلکــان هــا، خــواص ف يو نــام گــذار یکلــ : ســاختارآلکــان هــا -2

تـر، واکـنش    ینسـنگ  يسـوختن، هـالوژن دار کـردن متـان، کلـردار کـردن آلکـان هـا         يسـوختن، گرمـا   ي،صورتبند
 .C-H یوندمختلف پ يها يانرژ یح، تشر يفعال ساز يحالت گذار، انرژ يتئور یري،پذ ینشو گز یريپذ
ازه حلقـه متفـاوت، فشـار    آلکـان هـا بـا انـد     یکلوسـ  یمعرفـ  یزیکـی، و خـواص ف  يگـذار  : نـام آلکان هـا  یکلوس -3

چنـد   يآلکـان هـا   یکلوبـا حلقـه بزرگتـر، سـ     يهـا  یکلوآلکانبه عنوان مولکول بـدون فشـار، سـ    یکلوهگزانحلقه، س
ــه ــام گــذار يا حلق ــا، هآن يو ن ــدروکربنه ــا ی ــه ا يه ــريا یحتحــت فشــار، تشــر يحلق ــرانس در  یسســ یزوم و ت

ــ ــال یلکوآلکانس ــا، آن ــد یزه ــا يصــورت بن ــ يه ــ یکلوهگزانس ــا لوهگزانیکو س ــتخالف يه ــک و دو اس روش  ی،ت
 .مقدار ثابت تعادل یینتع
ــ -4 ــولفضــا یمیش ــا یی: مولک ــا يه ــتفعال یرال،ک ــور ی ــا(انانت ين ــم یومره ــوط راس ــش)، آرایکو مخل ــا ی  ییفض

 یمیشــ یاســترومرها،د یرال،مرکــز کــا یــکاز  یشبــا بــ يمولکــول هــا یشــر،، ســاختار فRو  Sي مطلــق و نــام گــذار
 .یاستریوتوپیکو د یوتوپیکانانت يها یدروژن، ه یکمخلوط راسم يجداساز ی،آل يدر واکنش ها ییفضا

 SN1( یهسـته دوسـت   ینیجانشـ  يواکـنش هـا   یـه، ته يروش هـا  یزیکـی، خـواص ف  ي،گـذار  یدها: نـام هال یلآلک -5
 ی،هســته دوســت ینیجانشــ يواکــنش هــا ییفضــا یمیو شــ یســممکان ینی،جانشــ يواکــنش هــا ینتیک)، ســSN2و 
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هســته دوســت بــر  یــتاثــر ســاختار و ماه ینی،جانشــ يگــروه خــارج شــونده بــر ســرعت واکــنش هــا ریرســاختاتأث
پروتــون  یـر ســاختار واکـنش دهنـده هـا بــر سـرعت واکـنش، اثـر حــالل پروتـون دهنـده و غ         اثـر سـرعت واکـنش،   

عوامــل  یبررســ ،E2و  E1 یحــذف يهــا، واکــنش هــا یونکربوکــات یــدارينــوع ســوم، پا یــدهايهال یزدهنــده، ســلول
 .انتقال فاز يها یست، کاتالE2و  E1 یحذف يموثر بر سرعت واکنش ها

ــامآلکــن هــا -6 ــدآلکــن هــا، ســاختار و پ يگــذار : ن ــريدر آلکــن هــا، ا یون ــا، پا یزوم ــداريدر آلکــن ه  ینســب ی
ســولفونات  یــلآلکـن هــا از هــالو آلکـان هــا و آلک   یــهدار کــردن، ته یــدروژنه ینـد فرآ یــاتدوگانــه، جزئ یونـدهاي پ

 یشآلکـن هـا شـامل افـزا     یشـی و افزا یالکتـرون دوسـت   يانـواع واکـنش هـا    ی،حـذف  يبـر واکـنش هـا    يرها، مـرو 
 یـدروبوردار واکـنش ه  یژگـی و فضـا و  ینـی آن هـا، مکـان گز   یسـم مکان یـات ها و الکـل هـا و جزئ   یدهالوژن ها و اس

 يز واکــنش هــاا یینمونــه هــا یکوف،بــر خــالف قاعــده مــارکون یشآزاد، افــزا یکــالراد یشافــزا یش،اکســا-کــردن
 .مناسب يواکنشگرها یو معرف 4و1، 2و1 یشیافزا يواکنش ها یسهمقا یژه،و فضا و ینفضا گز

 ینمتنـوع آلکـ   يهـا، واکـنش هـا    ینآلکـ  یـه سـه گانـه، ته   یونـد پ یـداري پا یوند،ساختار و پ ي،گذار : نامها ینآلک -7
، π یونـدهاي پ ینسـب  یـت هـا)، فعال  ینلکـ آ یو آبـده  یزهـالوژن هـا، ازونـول    یشـی افزا يو واکـنش هـا   یاها (شامل اح

 .یلنیاست يها یدروژنه یديقدرت اس
 

 منابع:
1. Carey, F.A., Giuliano, R.M. (2011) Organic Chemistry, 8th Ed. McGraw Hill. 
2. Wade, L.G. (2011) Organic Chemistry, 7th Ed. Prentice Hall. 
3. Vollhardt, K.P.C., Schore, N.E. (2011) Organic Chemistry”, 7th Ed. McMillan. 
4. McMurry, J. (2008) Organic Chemistry, 7th Ed. Brooks Coles. 
5. Morrison, R.T., Boyd, R.N. (2007) Organic Chemistry, 6th Ed. Prentice Hall. 
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 1 آزمایشگاه شیمی آلی

 1 آزمایشگاه شیمی آلیدرس:  فارسی نام
  Laboratory of Organic Chemistry 1 نام انگلیسی درس:

 عملی واحد 1 تعداد و نوع واحد:

 32 تعداد ساعت:

 پایه: درس نوع

 )1 شیمی آلیدرس همزمان با ( داردپیشنیاز: 

 ندارد: تکمیلی آموزش

 
 درس:هدف 

 آشنایی با سنتز، جداسازي و شناسایی مواد آلی 
 

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

 کردن دماسنج
 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
 کروماتوگرافی کاغذي، ستونی و الیه نازك -5
 تجزیه کیفی کربن، هیدروژن، هالوژن، نیتروژن و گوگرد در جسم آلی همراه با فنون مختلف -6
بوتیــل الکــل، تهیــه ســیکلوهگزان از ســیکلوهگزانول، -nبوتیــل برومیــد از -nبوتیــل کلریــد، تهیــه -tهیــدرولیز  -7

 مولکولی (به روش کاهش دماي انجماد)تهیه اتیل استات، اندازه گیري وزن 
جلســه آزمایشــگاهی در نظــر گرفتــه شــده اســت. در آزمــایش هــا هــر جــا کــه مــاده اي  12* عملیــت فــوق بــراي 

 سنتز می شود، حتی االمکان آزمایش هاي کیفی و طیفی روي آنها انجام می گیرد.
ــاي    ــایش ه ــات، آزم ــر امکان ــه ب ــا تکی ــد ب ــی توان ــر آزمایشــگاهی م ــم ارز دیگــري را   ** مســئول ه مناســب و ه

 جایگزین کند.
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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 Biology نام انگلیسی درس:

 نظري واحد 3 احد:تعداد و نوع و

 48تعداد ساعت: 

 تخصصینوع درس: 

 بیوشیمی ساختار)درس ( داردپیشنیاز: 

 آزمایشگاه)( داردآموزش تکمیلی: 

 
 درس:هدف 

هدف ایـن درس آشـنائی دانشـجویان دوره کارشناسـی رشـته زیسـت شناسـی بـا مباحـث مختلـف زیسـت شناسـی             
 ه ها و فرآیندهاي مختلف سلولی است.سلولی در حد معرفی ساختار و عملکرد اندام ها، پدید

 
 : سرفصل درس

 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 سلول زنده  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

 عدم تقارن در غشا و ییغشا یپیدهايل -10
 یستیز يغشاها یالیتو س ییغشا يها ینپروتئ -11
 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
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 یکــوپروتئینگل و یترشــح يهــا ینپــروتئ ،یســتیز يهــا ســاخت غشــا  و نقــش آن در یاندوپالســم يشــبکه  -15
 ها
 یزوزومیل يها یمآنز و ها یکوپروتئینو نقش آن در ساخت گل يدستگاه گلژ -16
 ها و نقش آنها در سلول  یزوزومل -17
 زوم ها و نقش آنها در سلول یپراکس -18
 و انواع آن  یتوزاگزوس و یتوزاندوس -19
 و کنترل شده تهیوسپ یتوزاگزوس -20
 یتوزدر اگزوس يو دستگاه گلژ یاندوپالسم ي نقش شبکه -21
 یینقل و انتقاالت غشا -22
 کانال ها -23
 پمپ ها و پورترها یرها،کار -24
  یارتباطات سلول يو برقرار یسلول یامهايپ یلگس -25
 یسلول یامهايپ یلعناصر الزم در گس -26
 یسلول يها یرندهانواع گ -27
  یاسکلت سلول یفمعر -28
 ها یکروفیالمانم -29
 ها یوکاریوتها و ساختار تاژك و مژك در  یکروتوبولم -30
 در آن یحرکت دوران یجادو سازوکار ا ها یوتساختار تاژك در پروکار -31
 یسلول یعناصر الزم در اتصاالت و چسبندگ -32
 دسموزوم یدسموزوم و هم، چسبناك و اتصاالت سخت -33
 ها یکلینو سا  یسلول يچرخه  -34
 یتوزمراحل مختلف م و یتوزيو ساختار دوك م یريشکل گ -35
 یمثل جنس یدو تول یوزمراحل مختلف م -36
 و عوامل مؤثر در آن  یسلول یزتما -37

 
 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. 
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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 Laboratory نام انگلیسی درس:

 عملی واحد 1 تعداد و نوع واحد:

 32تعداد ساعت: 

 تخصصینوع درس: 

 )یو مولکول سلولی زیست شناسیمبانی درس همزمان با ( داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 درس:هدف 

هدف از ارائه ایـن درس در دوره کارشناسـی مطالعـه عملـی بـا سـاختار سـلول، انـدامک هـا و بررسـی فراینـدهاي             
 مختلف سلولی است.

 
 :سرفصل درس

ــاربرد و عملکــرد    بررســی عملکــرد و -1 ــات ســاختمانی دســتگاه، ک ــا کلی ــوري، آشــنائی ب اجــزاي میکروســکپ ن
 تحقیقاتی و میکروسکپهاي جدید. میکروسکپهاي

گیـاهی (کـار    نمونـه هـائی از تـک سـلولی هـا، سـلول هـاي جـانوري و         بررسی ساختمان سلولی و عملکـرد در  -2
 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  –سلول هاي خون  رنگ آمیزي عمومی -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
ــا مراحــل تهیــه الم دائمــی از بافتهــاي گیــاهی و جــانوري   -8 (جلســه اول هیســتوتکنیک تهیــه بلوکهــاي آشــنائی ب

 پارافینی حاوي نمونه) 
 ش گیري و مونتاژ برشهاي پارافینهبر -9

 ائوزین –رنگ آمیزي عمومی هسته و سیتوپالسم با هماتوکسیلین  -10
 تست سیتوشیمیائی پریودیک اسید شیف و مکان یابی پلی ساکاریدها -11

37 
 



  DNAتست سیتوشیمیائی فولگن و مکان یابی  -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 Biochemistry نام انگلیسی درس:

 نظري واحد 3 تعداد و نوع واحد:

 48تعداد ساعت: 

 تخصصینوع درس: 

 )1 شیمی آلی( داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 درس:هدف 

ــیمیایی     ــاختار شـ ــا سـ ــی بـ ــت شناسـ ــته زیسـ ــی رشـ ــجویان دوره کارشناسـ ــنائی دانشـ ــن درس آشـ ــدف ایـ هـ
 ماکرومولکولهاي موجود در سیستم هاي زنده است.

 
  :سرفصل درس

 آب و پیوندهاي ضعیف –منطق مولکولی حیات  -1
 اکاریدهامونوس -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
 تقسیم بندي پروتئین ها، پروتئین هاي کروي -9

 پروتئین ها رشته اي -10
 پروتئین هاي مرکب -11
 سینتیک آنزیمی -12
 ساختار و عملکرد آنزیمی -13
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 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 Laboratory نام انگلیسی درس:

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

 تخصصینوع درس: 

 بیوشیمی ساختار)درس همزمان با ( داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 درس:هدف 

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

 
 :سرفصل درس

ــد و      -1 ــاي درص ــوالر و محلوله ــال و م ــاي نرم ــه محلوله ــت و تهی ــبات رف ــه و محاس ــه و موالریت غلظــت، نرمالیت
اسـاس کـار و سـاختمان دسـتگاههاي موجـود در بیوشـیمی و کـار بـا آنهـا           -تبدیل آنها به یکـدیگر و محاسـبه آنهـا   

 استاندارد و تعیین منحنی هاي
تیتراسـیون و یونیزاسـیون اسـیدها و بازهـاي قـوي       –تیتراسـیون   -ثابـت تعـادل   -قـانون اتـر جـرم    – pHبافرها  -2

 تهیه تامپون –قدرت یونی  -اندیکاتورها – pKتعیین -و ضعیف
ــدگی     -3 ــاء کنن ــم از خاصــیت احی ــا اع ــدها و خــواص آنه ــوع قن ــناخت ن ــی و ش ــدراتها: آزمایشــات کیف  -کربوهی

 یک قندي و چند قندي بودن -آلدوزوکتوزها -هگزوزها -هاپنتوز
هیــدرولیز ســاکارز و شناســائی آن و  -تشــکیل بلورهــاي اوزازون و شناســائی قنــد بــا توجــه بــه بلورهــاي آنهــا  -4

آزمایشــات کمــی قنــدها بــا اســتفاده از روشــهاي آنزیمــی   –تشــکیل اســید موســیک  -قنــدهاي تشــکیل دهنــدة آن
 کربوهیدراتها

مقــدار و غلظــت کربوهیــدراتها از طریــق روشــهاي اســپکتروفتومتري و نیــز از طریــق تیتراســیون          تعیــین -5
 بندیکت

تعیــین انــدیس  –بررســی اســیدها چــرب اشــباع شــده و اشــباع نشــده  -لیپیــدها، آزمایشــات کیفــی و شناســائی -6
 تشخیص گلیسرول و شناسائی کلسترول -ید
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تعیـین مقـدار چربـی خـون از جملـه       -چـرب و شناسـائی آنهـا   واکنش صابونی شدن و تشـکیل بلورهـاي اسـید     -7
 تعیین کلسترول سرم خون

ــائی  -8 ــهاي شناس ــه: واکنش ــیدهاي آمین ــدازول   -اس ــدیوم، ایمی ــی، گوانی ــی، فنل ــه بنزن ــخیص حلق ــخیص  -تش تش
 ایمنوآزاد در اسیدهاي آمینه αتشخیص  -اسیدآمینه گوگرد دار

ــت    -9 ــا اس ــه ب ــیدهاي آمین ــدار اس ــري مق ــدازه گی ــا در  ان ــذب آنه ــپکتروفتومتر و ج ــین  280و 260فاده از اس و تعی
 مقدار کمی توسط فرسل تیتراسیون

ــوره   -10 ــومی بی ــهاي عم ــا؛ واکنش ــروتئین ه ــا   -پ ــروتئین ه ــوبی پ ــادي رس ــهاي انعق ــل   -واکنش ــنش در مقاب واک
 حرارت و امالح فلزات سنگین -اسیدهاي غلیظ و الکل

ــا  -11 ــک پروتئینهـ ــیت ایزوالکتریـ ــی خاصـ ــا -بررسـ ــیون پروتئینهـ ــیون  -دناتوراسـ ــیون و کواالسـ  –فولیکوالسـ
 برگشت پذیري و غیر برگشت پذیري انعقاد پروتئین ها

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

 پروتئین ها
هیــدرولیز اســیدهاي نوکلئیــک اســتخراج شــده و تشــخیص واحــدهاي ســازنده اســیدنوکلئیک قنــد و بــازآلی و  -14

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

 متريمقدار آنها از طریق اسپکتروفتو
 

 منابع:
 ) روشهاي آزمایشگاهی بیوشیمی. مؤسسه انتشارات امید.1378. پناهی، پ. (1
 ) بیوشیمی بالینی. انتشارات فهرست.1383. امیررسولی، ه. (2
 ) بیوشیمی عمومی (آشنایی با آزمایشگاه). مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.1377. 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 Biochemistry نام انگلیسی درس:

 نظري واحد 3 تعداد و نوع واحد:

 48 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 بیوشیمی ساختار)درس ( داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 درس:هدف 

ــ   ــن درس آشــنائی دانش ــه   هــدف ای ــا مســیرهاي بیوســنتز و تجزی جویان دوره کارشناســی رشــته زیســت شناســی ب
 ماکرومولکول هاي مختلف موجود در سیستم هاي زنده است.

 
 :سرفصل درس

 مقدمه و اصول بیوانرژتیک -1
 فرایندهاي گلیکولیز و گلوکونئوژنز –متابولیسم کربوهیدرات ها  -2
 یالتچرخه سیتریک اسید (کربس) و چرخه گلی اکس -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
 تجزیه آمینواسیدها (ادامه) -13
 بیوسنتز آمینواسیدها -14
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 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 تعداد و نوع واحد:
 32تعداد ساعت: 

 تخصصینوع درس: 

 درس بیوشیمی متابولیسم)همزمان با ( داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 

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

 بولیتهاي اولیه مانند کربوهیدراتها، چربی ها و پروتئینها و واکنشهاي تنفسی است.متا
 

 :سرفصل درس
ــدراتها -1 ــیالز   -متابولیســم کربوهی ــزیم آم ــر آن ــته تحــت اث ــدرولیز نشاس ــرایط   -هی ــزیم در ش ــت آن ــی فعالی بررس

ــدرولیز     ــان هی ــی زم ــت آوردن منحن ــه و بدس ــرارت بهین ــه ح ــین درج ــرارت و تعی ــه ح ــف درج ــه  مختل ــبت ب نس
 )Transmisionرابطه هیدرولیز و هضم نشاسته با عبور نور ( -درجات مختلف حرارت

بررسـی   -فعالیـت آنـزیم   pHوتعیـین بهتـرین   pHتعیین منحنی هاي زمـان هیـدرولیز نسـبت بـه شـرایط مختلـف       -2
مختلـف سوبسـترا    اثر تراکم آنزیم و تـراکم سوبسـترا روي فعالیـت آنـزیم و تعیـین زمـان هیـدرولیز در تـراکم هـاي         

 مطالعه اثر ضد عفونی کننده ها و مهار کننده هاي آنزیمی. -آنها Kmو Vmadبدست آوردن  -و آنزیم
انــدازه گیــري مقــدار آنهــا بــا رســم  -اســتخراج مونوســاکاریدهاي احیــاء کننــده از بافتهــاي گیــاهی و جــانوري  -3

 مناسب براي اندازه گیري مقدار قندتعیین بیشینه طول موج و بهترین طول موج  –منحنی هاي مربوطه 
ــاتوگرافی کاغــذي  -4 ــق کروم ــد از طری ــیص قن ــري  -شناســائی و تخل ــدازه گی ــا اســتفاده از   Rfان ــه ب ــاي مربوط ه

 قندهاي معلوم به عنوان شاهد و بررسی قندهاي موجود در بافتها با بکارگیري انواع دو بعدي آن
ي آنهـا و مقایسـه جداسـازي از طریـق کرومـاتوگرافی الیـه       جداسـاز  -استخراج لیپیـدها و رنگیـزه هـاي گیـاهی     -5

 تعیین بهترین روش کروماتوگرافی براي هر کدام از آنها -نازك و کروماتوگرافی کاغذي
ــازك و کاغــذي    -6 ــه ن ــاتوگرافی الی ــق کروم ــواع آنهــا از طری ــین و شناســائی ان ــه و تعی  -اســتخراج اســیدهاي آمین

 و مقایسه با کروماتوگرافی دو جهته آن Rfنه به کمک و مشخص نمودن نوع اسید آمی Rfتعیین 
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ــعی در        -7 ــه و س ــیدهاي آمین ــا و اس ــزه ه ــراي رنگی ــتونی ب ــاتوگرافی س ــازي کروم ــه جداس ــارگیري و مقایس بک
 بدست آوردن قله هاي (پیک) خالص جهت ثبوت درجه خلوص اجزاي تشکیل دهندة آنها

بدسـت آوردن بـافر مناسـب بـراي خـالص سـازي        -انورياستخراج پروتئینهـا از بافتهـاي مختلـف گیـاهی و جـ      -8
تعیـین مقــدار آن و انتخـاب مقــدار مناسـب جهـت تزریــق در ژل الکتروفـورز بــراي بدسـت آوردن بانــدهاي        -بهتـر 

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

اســتخراج مشــتق متیلــه پــورین انجــام شــده و تعیــین مقــدار در نمونــه هــاي  -ورین و پیریمیــدینمتابولیســم پــ -10
 مختلف

ــق       -11 ــی دقی ــک منحن ــاد ی ــایش و ایج ــاي آزم ــد خط ــین درص ــبه و تعی ــا محاس ــتخراج ب ــازي روش اس ــه س بهین
 استاندارد و با مداخله درصد خطا مقدار واقعی ماده استخراجی

ز بافتهـاي گیــاهی و جــانوري بـا کمــک و اســتفاده از شـیب و گرادیــان غلظــت    اسـتخراج انــدامکهاي ســلولی ا  -12
Continuous  وdiscontinuous 

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

زه گیـري تـنفس و فتوسـنتز در نمونـه بـافتی گیـاهی و جـانوري و بدسـت آوردن کسـر تنفسـی و مقایسـه            اندا -14
 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 Genetics نام انگلیسی درس:

 نظري واحد 3 اد و نوع واحد:تعد

 48تعداد ساعت: 

 تخصصینوع درس: 

 )و آمار زیستی و مولکولی سلولی زیست شناسیمبانی ( داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 درس:هدف 

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

 
 :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

 نس نر و مادهاهمیت میوز و تشکیل گامت ها در ج -
 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 -

 نسوراثت وابسته به ج -

 اثرات متقابل ژنها -
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 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 -
 ه آنها بر پایۀ نوترکیبی میوزيپیوستگی در سه یا چند ژن و تعیین فاصل -

 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، تراریختـ ــم یـ ــوترکیبی از راه هـ ــا و نـ ــاکتري هـ ــک بـ ــط فاژTransformationژنتیـ ــا ) و توسـ هـ
)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

 و چرخه هاي زندگی تمایز جنسی -
 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 -نسیتتاثیر محیط بر تعییین ج -

 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 Laboratory گلیسی درس:نام ان

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

 تخصصینوع درس: 

 (همزمان با درس ژنتیک پایه) داردپیشنیاز: 

 آزمایشگاه)( داردآموزش تکمیلی: 

 
 درس:هدف 

ط بــا مباحــث هــدف ایــن درس آشــنائی دانشــجویان دوره کارشناســی رشــته زیســت شناســی بــا آزمایشــهاي مــرتب 
 ژنتیک پایه است.

 
 :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
 لعه صفات وابسته به جنس در مگس سرکه و آمیزش وابسته به جنس در مگس سرکهمطا -4
ــان و در        -5 ــان انس ــاط ده ــلولهاي مخ ــال) در س ــس غیرفع ــوزوم ایک ــی (کروم ــاتین جنس ــاهده کروم ــه ومش تهی

 ) و تعیین گروه خونیdrumstickگلبولهاي سفید چند هسته اي (ظاهر 
 انجام خود لقاحی و تست کراسآمیزش هاي دي هیبریدیسم و F1 بررسی نسل -6
 یا ماوراء بنفش xایجاد جهش در مگس سرکه به وسیله مواد جهش زا یا اشعه  -7
 وابسته به جنس و بررسی رابطه آلل ها با هم (بارزیت ناقص و هم بارزي) آمیزشF1 بررسی نسل  -8
ژن در حالـت اتصـال    آمیـزش هـاي دي هیبریدیسـم وآزمـون مربـع خـی و تعیـین فاصـله دو         F2 بررسـی نسـل   -9
)(Cis   یا انفصال(Trans) 

ــاریوگرام در     -10 ــی ک ــزي و بررس ــگ آمی ــاي رن ــپ) و تکنیکه ــان (کاریوتای ــوزومی در انس ــالیز کروم ــی و آن بررس
 بیماریهاي کروموزومی.بررسی اختالالت ساختاري و تعدادي کروموزومی

 نتایج حاصل از القاء جهش در مگس سرکه -12
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ــالیز تعــادل هــاردي رســم شــجره نامــه گــ -13 واینبــرگ در -روه خــونی، محاســبه فرکــانس آلــل هــا ، بررســی وآن
 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 Genetics نام انگلیسی درس:

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

 تخصصینوع درس: 

 (ژنتیک پایه) داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 درس:هدف 

ــن درس آشــنائی دانشــجویان دوره کارشناســی رشــته زیســت شناســی    ــک مولکــولی از   هــدف ای ــا مباحــث ژنتی ب
 و یوکاریوتها ست. -جمله همانند سازي و رونویسی دنا، سنتز پروتئین، تنظیم بیان ژنی در پرو

 
 :سرفصل درس

ــا -1 ــه عنــوان مــاده ژنتیــک، اشــکال متفــاوت   DNA( دن ــوم و تعــداد )Zو  A ،B(  DNA) ب ــدازه و ترکیــب ژن ، ان
 ژنها

ــا،   -2 ــوزوم، نوکلئوزومه ــاختار کروم ــوم   س ــا، مفه ــع نوکلئوزومه ــت و توزی ــوع در ماهی ــتونها، تن  chromatinهیس

remodeling تا خوردن ،DNA ،کروموزومهاي پلی تن ،Lampbrush chromosomes 
 RNA، کــاربرد Okazaki، قطعــات Cairns . هماننــد ســازي نیمــه حفــاظتی، آزمایشــهاي DNAهماننــد ســازي  -3

primase 
پلیمرازهـــاي  DNAخـــان، تنظـــیم هماننـــد ســـازي در پروکاریوتهـــا، هماننـــد ســـازي بـــه روش حلقـــه چر -4

 پلیمرازهاي یوکاریوتی، ژنوم اندامکها DNAپروکاریوتی،  
ــیبهاي  -5 ــرمیم    DNAآسـ ــش زا، تـ ــل جهـ ــش، عوامـ ــده DNA (Excision&Mismatch repair)و جهـ ، پدیـ

 (transposition)ترانهش 
ــوترکیبی  -6 ــوم      (Homologous & Site specific recombination)ن ــروژه ژن ــک، پ ــی ژنتی ــول مهندس ، اص

 انسان
کشــف و ماهیــت رمــز ژنتیکــی، رونویســی ژنــوم در پروکاریوتهــا، مراحــل رونویســی (شــروع، ادامــه و پایــان)،   -7

RNA     ــردازش ــا)، پ ــا و اینترونه ــته (اگزونه ــاي گسس ــترونی، ژنه ــو سیس ــی و مون ــاي پل  ,RNA  (Capping ه
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Polyadenylation & Splicing) پیــــرایش دگــــرواره  و(Alternative splicing)  رونویســــی و پــــردازش ،
tRNAs ؛RNA    ــرون ــرو کاریوتهــا (اپ ــان ژنهــا در پ ــرو و یوکــاریوتی و عوامــل رونویســی. تنظــیم بی پلیمرازهــاي پ

ــان ژنهــا در یوکاریوتهــا    ــوز). تنظــین بی ــرون آرابین ــان، اپ ــرون تریپتوف ــوز، اپ  Silencers, Enhancers, locus)الکت

Control Region, miRNAs, Epigenetics) 
ــاختار  -8 ــل        tRNAsس ــا، مراح ــرو و یوکاریوته ــوزوم در پ ــزاي ریب ــذار اج ــاي رمزگ ــوزوم و ژنه ــاختار ریب ، س

 ترجمه شامل شروع، ادامه و پایان، مقایسه دستگاه ترجمه در پرو و یوکاریوتها، تغییرات بعد ترجمه اي
 (Transformation, Transduction and Conjugation)روشهاي نوترکیبی در باکتریها  -9

 ژنومیکس، پروتئومیکس و بیوانفورماتیکمفاهیم  -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 Laboratory نام انگلیسی درس:

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

 تخصصینوع درس: 

 (همزمان با درس ژنتیک ملکولی) داردپیشنیاز: 

 آزمایشگاه)( داردآموزش تکمیلی: 
 

 درس:هدف 
دف ایــن درس آشــنائی دانشــجویان دوره کارشناســی رشــته زیســت شناســی بــا آزمایشــهاي مــرتبط بــا مباحــث هــ 

 ژنتیک مولکولی است.
 

 :سرفصل درس
اولیــه و  هــاي اطالعــاتی معرفــی پایگــاه و )cloning( همســانه ســازيآشــنائی بــا دســتگاه هــا، ســمپلر و معرفــی  -1

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

 قطعات حاصل از هضم
ــدودگر      -4 ــاي مح ــا آنزیمه ــده ب ــم ش ــمید هض ــتخراج پالس ــتفاده  از روش  (Restriction enzymes)اس ــا اس  ب

 ژل آگاروز خالص سازي ازروي
 یدهاي دو رشته اي به پالسمید خطی شدهالیگونوکلئوت )Ligationاتصال ( -5
 با روش کلرید کلسیمDH5α ساخت سلول هاي صالحیت دار  -6
 (Ligation)اتصال با محلول   DH5α ترانسفورماسیون سلول هاي صالحیت دار -7
 (Ligation)اتصال با محلول  ترانسفورماسیون سلول هاي صالحیت دار  -8
 و کشت کلون هاي به دست آمدهغربالگري کلون هاي به دست آمده  -9

 استخراج پالسمید با روش لیز قلیایی -10
 و سنجش غلظت و خلوص پالسمید به وسیله اسپکتروفتومتر آنالیز پالسمید با روش الکتروفورز -11
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معرفـی روشـهاي گونـاگون    و آنـالیز وجـود قطعـه ژن مـورد نظـر     بـراي  هضم آنزیمی پالسمید اسـتخراج شـده    -12
 ور قطعه ژن مورد نظرتایید حض 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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 زیست شناسی جانوري

 جانوري زیست شناسیدرس:  فارسی نام

 Animal Biology نام انگلیسی درس:

 نظري واحد 3 تعداد و نوع واحد:

 48 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 نداردپیشنیاز: 

 )سمینارسفر علمی + ( داردآموزش تکمیلی: 
 

 درس:هدف 
شـاخه هـاي اصـلی بـی مهرگـان و       بـا  زیسـت شناسـی  هدف این درس آشنائی دانشـجویان دوره کارشناسـی رشـته     

 فیزیولوژي دستگاه هاي بدن در رده هاي مختلف جانوران است. و همچنینداران مهره
 

 :سرفصل درس
 شناسیهاي زمینتکامل حیات در زمین و دوره –گیري کره زمین و حیات در آن شکل -1
 تئوریهاي انتخاب طبیعی -2
 تعاریف (تفاوتها و شباهتها) قارچ، باکتري ، ویروس، پروتیست، موجود زنده، گیاه، جانور، -3
 بندي جانوران بر طبق آنهاي جنینی و دستهاشاره به مراحل رشد و تشکیل الیه -4
 بندي گروههاهاي مختلف جانوري و اهمیت آن در ردهرده -5
 بنديرده - تعریف متازوآ -6
 پالکوزوآ - اسفنجها -7
 )Ctenophoraداران (شانه - )Cnidariaمرجانیان ( -8
 مثال از هر گروه و اهمیت آنها در زندگی انسان - هاها و نمرتینکرم -9

 نماتودها - روتیفرها -نرمتنان -10
 بنديرده -اختصاصات -بندپایان -11
 خارپوستان -12
 طنابداران بی مهره -13
 بنديرده -پیدایش -تعریف -طنابداران -14
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 پستاندارن -پرندگان-خزندگان-تاندوزیس -ماهیها -15
هــاي گــردش هــاي گــردش خــون، اجــزاي دســتگاههــاي انــواع دســتگاههــاي گــردش خــون: ویژگــیدســتگاه -16

هــاي گــردش خــون، داران، فیزیــک دســتگاههــاي گــردش خــون، الگــوي گــردش خــون مهــرهخــون، تنــوع دســتگاه
تنظـیم فشـار و جریـان خـون، دسـتگاه لنفـاوي،        داران، سـیکل قلبـی، کنتـرل انقبـاض،    هاي بی مهرگـان و مهـره  قلب

 خون، ترکیب خون، انعقاد خون، سیستم ایمنی
هـاي تنفسـی (آبشـش،    هـاي تـنفس، انـواع دسـتگاه    هـاي تنفسـی، فیزیـک دسـتگاه    هاي تنفس: استراتژيدستگاه -17

هـا، انتقـال اکسـیژن و    تراکه  و شش)، تهویه و تبادل گاز در آب، تهویـه و تبـادل گـاز درهـوا، انتقـال گـاز بـه بافـت        
 اکسید کربن دي

هـاي  هـاي تنظـیم یـونی و اسـمزي در جـانوران، نقـش بافـت       هاي دفعی وتعـادل آب و یـون: اسـتراتژي   دستگاه -18
 ها اپیتلیال، دفع نیتروژن، انواع کلیه، ساختار و عملکرد کلیه در جانوران، تنظیم عملکرد کلیه

مـواد غـذایی، مـواد غـذایی و انـواع رژیـم هـاي غـذایی در جـانوران،           هاي گوارش: ماهیـت و دریافـت  دستگاه -19
 یافتن و مصرف غذا، هماهنگی گوارش با متابولیسم، تنوع دستگاه هاي گوارش 

ــر و مــاده، تولیــدمثل جنســی،  هــاي تولیــدمثل: تنــوع ســاختاري و عملکــرد دســتگاه دســتگاه -20 هــاي تولیــدمثل ن
ــون ــاد و   هورم ــوین گن ــدمثلی، تک ــاي تولی ــدمثلی    ه ــۀ تولی ــاح، چرخ ــپرماتوژنز و لق ــز، اس ــیت، اووژن ــین جنس تعی
 پستانداران

 
 منابع:

ــولت، پ.م. ( 1 ــویز، ك.د. و ش ــد، ز. و     1390. م ــیرازي زن ــاهوکی، آ.، ش ــایوف، آ.، زارع چ ــه رض ــانوري، ترجم ــوژي ج ــانی فیزیول ) مب
 مقدسی، س.پ.، جلد اول. انتشارات فاطمی.

ــال، ج.ا. (2 ــایتون، آ.س. و ه ــارات    1388. گ ــمی، ك.. انتش ــرج زاده، ع. و قاس ــتگار ف ــپهري، ح.، راس ــه س ــکی، ترجم ــوژي پزش ) فیزیول
 اندیشه رفیع.

3. Taggart, S. and Star, E. (2012) Biology, the unity and diversity. 12th Edition. Brooks/Cole, Cengage 
Learning. 
4. Star, C., Evers, C. and Star, L. (2011) Biology, Concepts and Applications. Brooks/Cole, Cengage 
Learning. 
5. Hikman, C.P., Roberts, L.S., Keen, S.L., Larson, A., Anson, H. and Eisenhour, D.J. (2008) 
Integrated principles of zoology. 14th Edition. McGraw-Hill, Higher Education. 
6. Solomon, E.P., Berg, L.R. and Martin, D.W. (2005) Biology. 8th Edition. Thomson, Brooks/Cole. 
7. 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 زیست شناسی جانوري

 جانوري زیست شناسی آزمایشگاه درس:  فارسی نام

 Animal Biology Laboratory نام انگلیسی درس:

 عملی واحد 1 تعداد و نوع واحد:

 32تعداد ساعت: 

 تخصصینوع درس: 

 )جانوري زیست شناسی(همزمان با درس  داردپیشنیاز: 

 رگاه + آزمایشگاه)علمی + کا سفر( داردآموزش تکمیلی: 

 
 درس:هدف 

هدف این درس آشـنائی دانشـجویان دوره کارشناسـی رشـته زیسـت شناسـی بـا گـروه هـاي شـاخص بـی مهرگـان             
مـی  بصـورت عملـی   بـدن برخـی از مهـره داران    حیـاتی  و مهره داران و آشنایی با اندام هـا و دسـتگاه هـاي سـازنده     

  باشد.
 

 :سرفصل درس
 ها (ماکروسکوپی) مطالعه اسفنج ها و مرجان -1
 مطالعه انواع کرم ها (آشنایی با ساختار ظاهري آنها) -2
 مطالعه نمایندگانی از نرم تنان -3
 مطالعه نمایندگانی از بندپایان -4
 تشریح قورباغه -5
 تشریح قلب گوسفند -6
 تشریح مغز گوسفند -7
 بررسی نمونه هاي موجود در ایران و مطالعه در موزه جانورشناسی -8

فیزیولوژي خـون: همـولیز و آهـن خـون، شـمارش گلبـولی، تهیـه بلورهـاي تایشـمن از نمونـه خـون، مشـاهده              -9
 طیف خون

بــر عملکــرد قلـب، بررســی عملکــرد بافــت پــیس   pHفیزیولـوژي قلــب: ثبــت حرکــات قلـب، اثــر حــرارت و    -10
 میکر قلب و گره هاي قلبی، و مشاهده گردش خون

 ترکیبات شیر، تجزیه کیفی بزاق، شناسایی ترکیبات بزاق فیزیولوژي گوارش:  شناسایی -11
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 فیزیولوژي دفع: تجزیه کیفی ادرار و شناسایی ترکیبات ادراري، سنجش مقدار کلر در نمونه ادرار -12
 

 دارد. صحراییروز مطالعه  3این درس نیاز به 
 

 منابع:
ــولت، پ.م. (1 ــویز، ك.د. و ش ــانوري، ترج  )1390. م ــوژي ج ــانی فیزیول ــد، ز. و   مب ــیرازي زن ــه رضــایوف، آ.، زارع چــاهوکی، آ.، ش م

 مقدسی، س.پ.، جلد اول. انتشارات فاطمی.
2. Lytle, C.F. (2000) General Zoology: Laboratory guide. McGrawHill. Boston, 371p. 
3. King, G.M. and Custance, D.R.N.  (1982) Colour Atlas of Vertebrate Anatomy: An integrated text 
and dissection guide. Blackwell Scientific Pub. Oxford, 131p. 
5. 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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 زیست شناسی گیاهی

 هیگیا زیست شناسیدرس:  فارسی نام

 Plant Biology نام انگلیسی درس:

 نظري واحد 3 تعداد و نوع واحد:

 48 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 نداردپیشنیاز: 

 علمی + کارگاه + آزمایشگاه) (سفر داردآموزش تکمیلی: 

 
 درس:هدف 

ی بـا  هدف ایـن درس آشـنائی دانشـجویان دوره کارشناسـی رشـته زیسـت شناسـی بـا مبـانی گیاهشناسـی و آشـنای            
ــا دیــدگاهی تکــاملی  در ایــن درس اســت.  و همچنــین فیزیولــوژي آنهــا تنــوع گیاهــان گروههــاي اصــلی گیــاهی ب

 خواهند شد. و همچنین سازوکارهاي عملکردي گیاه  معرفی شده و دانشجویان با اساس ساختاري تنوع
 

 :سرفصل درس
 هاي مختلف گیاهیی آنها در گروهشناسهاي گیاهی شامل ریشه، ساقه و برگ و تنوع ریختمعرفی اندام-1
 تنوع و ویژگیهاي هر بافت و جایگاه آن در پیکره گیاه –بافتهاي گیاهی  -2

 رشد نخستین و پسین در گیاهان -3

 هاي اصلی در گیاهشناسیاصول مقدماتی نامگذاري گیاهان و رتبه -4
  گروههاي اصلی موجودات زنده و جایگاه گیاهان در درخت تکاملی حیات -5
 ویژگیها و چرخه زندگی –سرخسها و  ایهاگروههاي اصلی خزه -6
ــه  -7 ــان دان ــدگی  –دار گیاه ــه زن ــل   –چرخ ــدایش و تکام ــونگی پی ــا  –چگ ــت   –ویژگیه ــا در درخ ــاه آنه جایگ

 تکاملی
 هاي انتخابیمثال –چرخه زندگی  –هاي اصلی بازدانگان گروه -8
 الهاي انتخابیمث –چرخه زندگی  –گروههاي اصلی نهاندانگان  -9

ــاك:  -10 ــیمیائی آب و خ ــی و ش ــواص فیزیک ــاه ؛ آب و خ ــاي آن در گی ــش ه ــت آب و  نق ــور ؛ اهمی ــکال حض اش
 ؛ آب در گیاه و خاك
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ــه در      -11 ــت تهوی ــت و ســاختار خــاك، اهمی ــواع باف ــت خــاك، ان ــاي آن، باف ــاز ه ــت و ف ــواع آن ،اهمی خــاك، ان
 قاط مهم پتانسیلی در  خاك  نخاك،  

؛ تقســیم بنــدي عناصــر (میکروالمانهــا و ماکروالمانهــا) و  تعریــف عناصــر ضــروري و مفیــد :  تغذیــه و جــذب -12
نحـوه  ؛ عالئـم کمبـود عناصـر و روش هـاي برطـرف کـردن کمبـود       ؛ نقش عناصـر در گیـاه (عمـومی و اختصاصـی)    

 ؛ اهمیــت تعــادل عناصــر در گیــاه، اشــکال مختلــف عناصــر پــس از جــذب، پدیــده مطالعــه مقــدار عناصــر در گیــاه
انباشتگی، معرفی گیاهان انباشته گر،گیاهـان کلسـیم دوسـت و کلسـیم گریـز؛ تقسـیم بنـدي گیاهـان از نظـر نیـاز بـه            

بــرهم کــنش عناصــر ( پدیــده هــاي همیــاري ، ناســازگاري و حالــت هــاي ســدیم، گیاهــان ناتروفیــل و نــاتروفوب؛ 
ت، هماننـد سـازي نیتـرات  و    ؛ هماننـد سـازي فسـفات، هماننـد سـازي ازت، چرخـه از      )بـرهم کـنش عناصـر    دیگر

ــت         ــمهاي تثبی ــواع آن، میکروارگانیس ــت ازت و ان ــازي آمونیوم،تثبی ــد س ــه اي آن، همانن ــاه یاخت ــل و جایگ مراح
 . همانند سازي اکسیژن  کننده ازت، سازوکار تثبیت ازت ملکولی، ساختار ملکولی آنزیم نیتروژناز و

ود در برابــر جــذب مــواد (دیــواره و غشــاي     جــذب عناصــرغذائی از راه ریشــه، موانــع مختلــف موجــ      -13
پالســمائی)، جــذب دیــواره اي و جــذب واقعــی، جــذب غیــر فعــال و جــذب فعــال؛: معرفــی کانــال هــاي یــونی،   
تلمبه ها(پمـپ هـا) و انـواع آنهـا و وظـایف آنهـا (در شـرایط فیزیولـوژیکی و تـنش)، انتقـال فعـال اولیـه و ثانویـه              

سـینتیک جـذب یـون (مـدل مکـائیلیس و منتـتن)، مقایسـه اطالعـات سـینتیکی          (همبر ها و پادبرها) بـه همـراه مثال،  
) عناصــر مختلــف، اهمیــت ســاختار ریشــه در جــذب ، مســیر هــاي آپوپالســتی ، سمپالســتی    Vmaxو  Kmجــذب( 

، ترایاخته اي و وریـن راهـی، نقـاط مختلـف جـذب عناصـر مختلـف در طـول محـور ریشـه ؛: منطقـه آزاد جـذب،             
ــان، انتقــال فعــال، رابطــه نرنســت، نحــوه تشــخیص انتقــال   فضــاي آزاد ظــاهري  ونحــوه تشــخیص آن، تعــادل دون

فعال و غیر فعـال،  اختصاصـات فیزیولژیـک جـذب، انتخـاب در جـذب مـواد، عوامـل مـوثر بـر جـذب و سـرعت             
آن، دفع و خروج مـواد از گیـاه؛ نیـاز گیاهـان بـه انـرژي، صـور مختلـف خـروج انـرژي از گیـاه و راههـاي جـذب              

ــر ــروف،        ان ــوتروف، هتروت ــنتز(اتوتروف، فت ــدرت س ــر ق ــده از نظ ــودات زن ــدي موج ــیم بن ــان، تقس ژي در گیاه
)،نیاز گیاهان مختلـف بـه مـواد غـذائی؛ معرفـی و آشـنائی بـا منحنیهـاي رشـد گیـاه نسـبت             …مزوتروف، متاتروف،

و اثبـات آنهـا،   به غلظـت عناصـر، معرفـی منـاطق کمبـود، بحرانـی، لـوکس وسـمی،نظریه میچـرلیخ، روابـط مطـرح            
اثر غلظـت عناصـر در محـیط بـر غلظـت آنهـا در گیاه(آزمایشـهاي لونـد گـارده و پـره وو)، قـانون کمینـه و عوامـل              

ــیم   ــوه تنظ ــده؛ نح ــدود کنن ــه  pHمح ــه (نظری ــاي   pH-statیاخت ــرات، احی ــاي نیت ــنتز و احی ــنفس، فتوس ــه ت )، رابط
 یشی و زایشی.، تاثیر نوع کود ازتی بر رشد روC4و  C3نیترات در گیاهان 

ســازوکار هــاي ترابــري مــواد در گیــاه در ســطح  ؛ اهمیــت پدیــده ترابــري مــوادگیــاه: انتقـال(ترابري) مــواد در   -14
 تراجـائی ؛ ترابـري کوتـاه مسـافت و بلنـد مسـافت     ؛ سـلولی و گیـاه کامـل در گـروه هـاي مختلـف موجـودات زنـده        

)Translocation (   ــیر آپوپال ــاي آن، مســ ــیر هــ ــاه و مســ ــواد در گیــ ــه   مــ ــتی، ترایاختــ ــتی، سیمپالســ ســ
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ــن راهــیTranscellularاي( ــف   ؛ (Bypass))، و وری ــاد مختل ــا از ابع ــرورده و مقایســه آنه ــب شــیره خــام و پ ؛ ترکی
تعــرق و عوامــل مــوثر بــر ؛ تعــرق، فشــار ریشــه اي، مــوئینگی، فشــار اتمســفري)ســازوکارهاي صــعود شــیره خــام (

بـر بسـته شـدن روزنـه هـا بـه عنـوان یـک مثـال از           ABAار اثـر  آن، سازوکارهاي باز وبسته شدن روزنه ها، سـازوک 
ســاز وکارهــاي حرکــت ؛ فشــار ریشــه اي، تعریــق و اهمیــت آن؛ )Signal transduction( مســیر ترارســانی عالمــت

چگـونگی مطالعـه   ؛ شیره پرورده ( انتشـار، جریـان سیتوپالسـمی، فشـار اسـمزي) و فرضـیه جریـان فشـاري مـونش         
درجـه حاللیـت عناصـر مختلـف در شـیره خـام       ؛ ره پـرورده و تکنیـک هـاي مـورد اسـتفاده     ترابري شیره خام و شـی 

 و پرورده 
ــنفس -15 ــوري فتوســنتز: فتوســنتز و ت ــور؛ واکــنش هــاي ن ــروي رانــش فتوســنتز-ن ــزه هــاي فتوســنتزي، ؛  نی رنگی

ــنتز ــاختار وبیوس ــواع آن ؛ س ــاختار وان ــت، س ــواع فتوس  ؛ کلروپالس ــور ، ان ــع آوري ن ــذب و جم ــازمان ج ــتم و س یس
سـازوکار ترابـري   ؛ معمـاري دسـتگاه فتوسـنتزي (فتوسـنتز پروکـاریوت هـا و یوکـاریوت هـا)        ؛ ساختار ملکولی آنهـا 
ــون  ــرون و پروت ــنتز ؛ الکت ــواع آن ATPس ــازوکار و ان ــیون ، س ــت ؛ : فتوفسفریالس ــوم کلروپالس ــاي  ؛ ژن ــنش ه واک

ــربن؛  ــالوین)  ک ــه ک ــوز فســفات احیائی(چرخ ــیر پنت ــنتز و مس ــیمی فتوس ــنتزي متا؛ ش ــاي فتوس ــراورده ه ؛ بولیســم ف
ــنتز  ــوري ؛ CAMو  C4فتوس ــنفس ن ــان  ؛ ت ــنفس در گیاه ــولیز و    ؛ ت ــوازي تنفس(گلیک ــوازي و ه ــی ه ــل ب مراح

ــانوران     ــنفس در ج ــا ت ــاي آن ب ــاوت ه ــان و تف ــربس) در گیاه ــه ک ــاالت ؛ چرخ ــی اکس ــه گل ــاي  ؛ چرخ ــیر ه مس
 تنفس در گیاهان (Alternative)جایگزین

ــو  -16 ــد و نم ــف ر  :رش ــو  تعری ــد و نم ــف ؛ ش ــون و تعری ــرات     ؛ هورم ــو، اث ــد و نم ــاي رش ــده ه ــیم کنن تنظ
تنظــیم کننــده ؛ آبســیزیک اســید؛اتیلن؛ژیبرلین ها؛ســیتوکینین هــا؛اکســین ها؛فیزیولــوژیکی، ســازوکار عمــل و بیوسنتز

و تروپیسـم هـا   ؛ )پلی آمـین هـا  جدیـد (براسـینولید ها،ژاسـمونات هـا، سالیسـیلیک اسـید، سیسـتمین هـا،         نسبتاً هاي
 گلدهی و فتوپریودیسم؛ فیتوکروم و فتومرفوژنز؛ ناستی ها

 
 :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. 
5. Taiz, L. and Zeiger, E. (2010) Plant Physiology. Sinauer Associates, Inc. Publisher. 
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 یاهیگ یشناس یستز یشگاهآزما
 گیاهی زیست شناسی آزمایشگاهدرس:  فارسی نام

 Plant Biology Laboratory :درس لیسیانگ نام

 عملی واحد 1 تعداد و نوع واحد:

 32 تعداد ساعت:

 تخصصی: درس نوع

 )گیاهی ساختار و تنوع(همزمان با درس  دارد :پیشنیاز

 آزمایشگاه)(دارد  آموزش تکمیلی:

 
 درس:هدف 

ــوزش ع    ــا آم ــن درس آشــنائی دانشــجویان دوره کارشناســی رشــته زیســت شناســی ب ــی گیاهشناســی هــدف ای مل
مقــدماتی و آشــنایی بــا گروههــاي اصــلی گیاهــان اســت. مثالهــایی از گروههــاي اصــلی گیــاهی بــراي دانشــجویان   

ــی ــه م ــی    ارائ ــنا م ــاهی آش ــاي گی ــاختارها در گروهه ــی س ــاس ریخت ــا اس ــجویان ب ــود و دانش ــوند.ش ــین  ش همچن
ــواع محــیط هــاي کشــت، چگــونگی تهیــه محــیط هــاي   دانشــجویان در ایــن درس  ــا ان کشــت، کشــت گیاهــان،  ب

بررســی برخــی فراینــد هــاي فیزیولــوژیکی ماننــد فتوســنتز، تــنفس، تعــرق، چگــونگی انــدازه گیــري پتانســیل آب و 
 آشنا خواهند شد.اجزاي آن 

 
 :سرفصل درس

ــاده -1 ــراي  نحــوه آم ــان ب ــازي گیاه ــوزهس ــاهیم ــات در محــیط،   گی ــت اطالع ــاهی، ثب ــرس گی ــردن، پ ، خشــک ک
 ها چسباندن و حفظ نمونه

آشنایی با برخی منـابع اصـلی در شناسـایی گروههـاي اصـلی گیـاهی، اسـتفاده از کلیـد شناسـایی و منـابع بـراي             -2
 شناسایی هر گروه گیاهی

 هاها و سرخسخزهآشنایی با ساختارهاي اصلی رویشی و زایشی در   -3
 بازدانگان و نهاندانگانآشنایی با ساختارهاي اصلی رویشی و زایشی در  -4
 ایها  ایها و دولپهلپهریح ریشه در مثالهاي انتخابی از تکتش -5
 ایها  ایها و دولپهلپهتشریح ساقه در مثالهاي انتخابی از تک -6
 سازوکار باز و بسته شدن روزنه ها  -7

 تعیین میزان اکسیژن مصرف شده در تنفس -7
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 ساختار برگ و فتوسنتز  -9

 صر کم مصرف و پر مصرفتجزیه عناصر گیاهی براي سنجش عنا -10

 اندازه گیري سدیم و پتاسیم به روش فلیم فتومتري -11

 مطالعه امالح معدنی (بلور ها) در گیاهان -12

 قابلیت نفوذ سلول ها نسبت به آب و مواد محلول -13
 

 دارد. صحراییروز مطالعه  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. 
4. Steren, K.R. (1999) Lab Manual, Introductory plant Biology, 8th Edition. Mc Graw-Hill 
Science/Engineering/Math. 
5. Saini, R.S,  Sharma, K.D.,  Dhankhar, O.P. and Kaushik, R.A. (2001)  Laboratory Manual of 
Analytical Techniques in Horticulture. Agrobios (India). 
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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 برنامه نویسی و ساختار داده ها
 رنامه نویسی و ساختار داده هاب درس: فارسی نام

 Computer Programing and Data Structureنام انگلیسی درس: 

 واحد عملی  1واحد نظري و  2 تعداد و نوع واحد:

 64تعداد ساعت: 

 تخصصی   نوع درس:

 ) 2ریاضی عمومی پیشنیاز: دارد (

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

آشنایی با اصول برنامه نویسی مقدماتی به صورت  هدف از این درس آشنایی دانشجویان کارشناسی زیست فناوري
ازي زیستی و همچنین یادگیري مقدماتی یک زبان رایج برنامه نویسی می تئوري و عملی به منظور استفاده در مدل س

 باشد.  
 

 سرفصل درس:
 معرفی کامپیوترها، بررسی عملکرد سیستم هاي کامپیوتري، ورودي ها و خروجی ها  -

تاریخچــه تکامــل نســل هــاي مختلــف کامپیوترهــا، دســته بنــدي کامپیوترهــا و کامپیوترهــاي مــدري و ابــر   -
 کامپیوترها 

 بکه هاي کامپیوتري، معرفی شبکه، توپولوژي شبکه و پروتکل ها ش -

بانــک هــاي اطالعــاتی: معرفــی و نیازهــاي موجــود بــه بانــک هــا، انــواع بانــک هــاي اطالعــاتی و مفــاهیم   -
 اولیه، مدل اطالعات شبکه اي و مدل اطالعات 

 معرفی زبان برنامه نویسی، محیط کار و سیستم عامل  -

 ده و نوشتن یک برنامه با استفاده از آن آشنایی با چند دستور سا -

 نحوه خواندن داده ها از طریق ورودي  -

ــاهیم الگــوریتم  - ــا مف ــه نمودارهــا، کــد   آشــنایی ب ــدیل الگــوریتم هــا ب ــه نویســی، تب هــا، نموودارهــا و برنام
 گذاري، نمودارها به برنامه ها، مقایسه الگوریتم ها، نمودارها و برنامه ها 

 معرفی مفهوم حافظه  -

 شنایی با ماتریس ها آ -
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 توابع -

 گرهاي کنترلی عمل -
 

 منابع:

 1384، علوم رایانه ، ++Cعین اهللا جعفرنژاد قمی: برنامه نویسی به زبان  -1
 

2- Robertazzi, T.G. (2017) Introduction to Computer Networking, Springer.  
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 مبانی مهندسی ژنتیک
 مبانی مهندسی ژنتیکدرس:  فارسی نام

 Principles of Genetic Engineeringگلیسی درس: نام ان

 واحد نظري 2تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 (ژنتیک مولکولی) داردپیشنیاز: 

 آزمایشگاه)( داردآموزش تکمیلی: 

 

 :هدف درس
وژه هـاي  روشـهاي تحقیقـات وپـر    بـا  شناسـی  زیسـت  رشـته  کارشناسـی  دوره دانشـجویان  آشـنائی  درس این هدف

 مولکولی و ژنتیک وبیوتکنولوژي می باشد
 

 :سرفصل درس
ــد -1 ــاي       DNAتولی ــزیم ه ــا ، آن ــتفاده از لینکره ــا برشگر(اس ــدوداالثر ی ــاي مح ــزیم ه ــتفاده از آن ــب بااس نوترکی

 لیگاز)   DNAترمینال ترانسفراز و
میزبـان ، شناسـائی   ، اتصـال بـه حامـل و معرفـی بـه سـلول        DNAژن(جداسـازي   همسـانه سـازي  سیستم هـاي   -2

 آن)
 حامل هاي کلون (پالسمیدها، باکتریوفاژها، کازمیدها...) -3
ناقلهــاي کلونینــگ بــر مبنــاي باکتریوفاژهــا، درگیاهــان عــالی، درســلول هــاي جــانوري، برمبنــاي بیــان پــروتئین   -4

 بکاررفته، ناقل هاي شاتل 
ــان (ترانسفورما   -5 ــه داخــل میزب ــل هاب ــردن حام ــیونروشــهاي وارد ک ــال  س ــگ ذره اي و انتق ، الکتروپوریشــن، تفن

 ).پروتوپالسمی
 انتخاب کلون تغییریافته، مقاومت به آنتی بیوتیک، پلیت هاي همانند -6
ــاي   -7 ــه ه ــون از   cDNAو   DNAانتخــاب ژن (خزان ــا، و جداســازي کل ــه ه ، سنتزشیمیایی،جســتجوژن در خزان

 خزانه
 هاي بیان ژن هاي بیان ژن ، کلیدهاي تنظیمی در حامل ناقل -8
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 جهش در جایگاه خاص ، محل استقرارژن کلون شده    -9
 گیلبرت -کولسون، روش ماکسام-، روش سنگر DNAتعیین توالی  -10
 و ردپا ، انگشت نگاري ژنتیک RFLPاستفاده از ژن کلون شده براي مطالعه ساختار ژنوم، استفاده از -11
ــراز، طر   -12 ــره اي پلیم ــنش زنجی ــاواک ــ یح ــراي  آغازگره ــدي ب ــرارت   PCRا الیگونوکلئوتی ــه ح ــین درج ، تعی

 .    PCRمناسب، کلون کردن فراورده هاي
 کاربردهاي عملی مهندسی ژنتیک، تخمیر میکربی ، واکسن ویروسی  -13
 تولید پروتئین خاص، حیوانات و گیاهان تغییریافته ، تنظیم ژن ، ژن درمانی -14
 ردي، تولید انسولین، فاکتورهاي انعقاد خونهورمون هاي کارب تولید پروتئین ها و -15
 فعال کننده پالسمینوژن بافتی، اریتروپوئیتین، اینترفرون ها، اینترلوکین فاکتور -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. (2016) Gene cloning and DNA Analysis: an introduction. Black well science Ltd UK   

 

68 
 



 آزمایشگاه مبانی مهندسی ژنتیک
 مهندسی ژنتیک آزمایشگاه مبانی درس:  فارسی نام

 Genetic Engineering Laboratory Principles ofدرس: انگلیسی نام

 عملی واحد 1 تعداد و نوع واحد:

 32 تعداد ساعت:

 تخصصی نوع درس:

 )مبانی مهندسی ژنتیک سدارد (همزمان با در :پیشنیاز

 آزمایشگاه آموزش تکمیلی:

 
 هدف درس:

رایج در مهندسی ژنتیک   دانشجویان دوره کارشناسی رشته زیست فناوري با روش هايکسب مهارت هدف این درس 
به دانشجو کمک خواهد کرد تـا بتوانـد بـه صـورت کـارا و      آزمایشگاهیی  این واحد درسیمی باشد.  به صورت عملی

مـورد اسـتفاده قـرار داده و بـا     عملی اصول مهندسی ژنتیک را براي تولید میکروارگانیسم و موجودات تراریخته به کار 
 روش هاي نوین مهندسی ژنتیک به صورت عملی آشنا شود 

 
 سرفصل درس:

 کشت( محیط کشت مایع و جامد) و استریلیزاسیون شناخت و تهیه ي انواع محیط -1
 در پالسمید و استخراج پالسمید  PCRکلونینگ یک محصول  -2
 از کشت سلول  RNAاستخراج  -3
 cDNAسنتز  -4
 و بررسی توالی  PCRانجام  -5
 به دورن سلول هاي مستعد  انتقال ژن -6
 PCR Colonyانتخاب کلون هاي نوترکیب و  -7

 شده با  انیب نیپروتئ یهترولوگ و بررس زبانیر مژن د انیب -8
9- SDS-PAGE خالص سازي پروتئین با استفاده از ستون کروماتوگرافی  

 ) western and southern blotting( نگیبالت يروش ها -10
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 منابع:
 ز نشر دانشگاهی.ژنتیک،  راهنماي آزمایشگاه. انتشارات مرک) 1387. فرازمند، ع.، علیزاده، ز. و فاتحی، م. (1

Sambrook J, Russell, D.W. (2001). Molecular cloning: a laboratory manual. Cold spring harbor 
laboratory press. 
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. 
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 مبانی زیست شناسی تکوینی
 مبانی زیست شناسی تکوینیدرس:  فارسی نام

 Principles of Developmental Biology نام انگلیسی درس:

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

 تخصصینوع درس: 

 )سلولی و مولکولیدارد (درس مبانی زیست شناسی پیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

بــا مراحـل و ســازوکارهاي تکــوین   آشــنائی دانشـجویان دوره کارشناســی رشــته زیسـت شناســی  هـدف ایــن درس   
 جانوري قبل و پس از تولد است.

 
 سرفصل درس:

 ه و سئواالت اساسی تکوینتاریخچ -1
 مفاهیم کلیدي تکوین -2
 ، رشد و الگوسازيریخت زائیمراحل اساسی تکوین : تکثیر، تمایز،  -3
 بررسی مراحل اولیه تکوین (کلیواژ و گاستروالسیون) -4
 جنین شناسی و طراحی بدن دروزوفیال -5
 جنین شناسی دوزیستان و جوجه -6
 انروشهاي مطالعه تکوین مهره ار -7
 داران طراحی نقشه بدن مهره -8
 ) : الگوسازي الیه هاي جنینی3هاي جنینی ( ) : منشأ و تعیین الیه2) : تعیین محورهاي جنینی (1(
 ریخت زائی -9
 تمایز سلولی و سلولهاي بنیادي -10 

 ،  تکوین اندام حرکتیریخت زائی -11
 تکوین سلولهاي جنسی، لقاح و تعیین جنسیت -12
 تکوین پس از تولدرشد و  -13
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 زشکی  تکوینپکاربردهاي  -14

هـاي مختلـف گیـاهی، مرحلـه رویـانی، مقایسـه الگوهـاي تکـوین در گیاهـان، جـانوران           چرخه زنـدگی گـروه   -15
 و باکتریها

 بندي، موقعیت و عملکردهاي گیاهی: طبقهمریستم -16
 وعدیواره سلولی گیاهی و نقش آن در تکوین: بیوژنز، ساختار و تن -17
 زایی در گیاهان، میکروسپوروژنز، مگاسپوروژنز و تنوع آنجنین -18
 )radial patterning)، سازماندهی شعاعی (axial patterningقطبیت در گیاهان، سازماندهی محوري ( -19
 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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 بوم شناسی و تکامل

 بوم شناسی و تکاملدرس:  فارسی نام

 Ecology and Evolution :درس انگلیسی نام

 واحد نظري 2تعداد و نوع واحد:  
 32تعداد ساعت: 

 تخصصینوع درس: 

 )و  جانوري گیاهی  زیست شناسیدادر (پیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

علـم اکولـوژي    ره کارشناسـی رشـته زیسـت شناسـی بـا بـا مفـاهیم پایـه اي        هدف این درس آشنائی دانشـجویان دو 
سـازوکار هـاي تغییـر و     و همچنـین  هاي بـین موجـودات مختلـف و اهمیـت آنهـا در زیسـت کـره       ، انواع برهمکنش

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

 سرفصل درس:
  بوم شناسی  اي بر علممقدمه -1
گیـري و عوامـل مـوثر بـر اقلـیم، اجـزاي مهـم اقلـیم (دمـا و بـارش)، عوامـل             فیزیکـی، اقلـیم، شـکل    محیط -2

 موثر بر دما و بارش، محیط شیمیایی ( شوري، اسیدیته و اکسیژن) 
 جمعیت بوم شناسی -3
 بیماري و انگلی -گیاهخواري و همیاري -شکارگري -ها (رقابتبرهمکنش گونه -4
 تنظیم جمعیت -5
 جوامع بوم شناسی -6
 هاتنوع گونه -7
 بوم شناختی در مطالعات  توالی و اهمیت آن -8
 هاي شیرین آب -دریایی -هاي خشکی (بیوم هاي بوم زیست -9

ســـازگان،  تولیـــد اولیـــه خـــالص و ناخـــالص، روشـــهاي تخمـــین تولیـــد در   تولیـــد در بـــوم -10
 ،ذاییهـاي غـ  شـبکه سـازگان،   هاي خشکی و آبـی، تولیـد ثانویـه خـالص، تولیـد خـالص در بـوم        سازگان بوم

 ، چرخه عناصرجریان انرژي
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ــل،       -11 ــفه تکام ــوري، فلس ــا تئ ــیه ی ــل فرض ــوري، تکام ــیه و تئ ــف فرض ــل، تعری ــر تکام ــه اي ب مقدم
 اهمیت علم تکامل

پیدایش جهـان، نظریـه بیـگ بنـگ، پیـدایش زمـین، منشـاء حیـات، تعریـف حیـات و خصوصـیات             -12
 موجودات زنده

ــا  -13 ــان افالطــون و ارســطو ت ــه  تاریخچــه علــم تکامــل از زم ــه ب ــات گون ــه (ثب ــه کووی )، حــال، نظری
نظریــه المــارك (ترانسفورمیســم) و نظریــه تکــاملی دارویــن، نظریــه وراثتــی منــدل، نظریــه تکــاملی نــوین  

 (تلفیق تئوري انتخاب طبیعی داروین و نظریه وراثتی مندل).
ایجــاد تکامــل از طریــق انتخــاب شــواهد مولکــولی،  ،تکامــل در مقیــاس کوچــکشــواهد تکــاملی:  -14

 شواهد فسیلی، گونه هاي حلقه(ساختارهاي همولوگ)،  شواهد ریخت شناسی، مصنوعی
(جهــش و نــوترکیبی)، روشــهاي تعیــین تنــوع  جمعیتــی، منشــاء تنــوعو بــین درون ژنتیــک تنــوع   -15

 ژنتیک

ژنتیــک جمعیــت، اصــل هــاردي ـ واینبــرگ، رابطــه ژنتیــک جمعیــت و انتخــاب طبیعــی، تعریــف     -16
 شایستگی

ــت   -17 ــی (جه ــاب طبیع ــواع انتخ ــده) ان ــت کنن ــرکوبگر و تثبی ــازگاري،  ، دار، س ــی و س ــاب طبیع انتخ
 ها گونه زایی و انقراض گونه

 تکامل مولکولی، نظریه خنثی، مطالعه اثر انتخاب طبیعی بر روي ژنها، ساعت مولکولی -18

ــارزایی  -19 ــوژي و   نب و درخــت تبارزایشــی، اســتفاده از صــفات در ترســیم درخــت تبارزایشــی، همول
 درخت تبارزایشی آنالوژي، روشهاي ترسیم

فســیل شناســی، شــرایط تشــکیل فســیلها، فســیلها و تبــارزایی، مســیرهاي تکــاملی، کــالیبره کــردن    -20
 درختهاي تکاملی با استفاده از فسیلها

 تاریخچه تکاملی جانوران -21
 تاریخچه تکاملی گیاهان -22
 علم تکامل و جامعه، نظریات ادیان مختلف در رابطه با تکامل -23

 
 منابع:

 .تبریز  دانشگاه  انتشارات .زنده  موجودات  تکامل )1373( .ا .ع ، نیشابوري. 1

 .تهران  دانشگاه  ) اکولوژي. انتشارات1383. اردکانی، م.ر. (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. 
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5. Goldsmith, T.H. and Zimmerman, W.F. (2001) Biology, Evolution and Human Nature. Wiley. 
6. Begon, M.,  Harper, J.L. and Townsend, C.R. (2006) Ecology: From Individuals to Ecosystems, 4th 
Editon. Blakwell Publishing. 
7. Molles, M.C. (2009) Ecology: Concept and Application, 5th Edition. McGraw-Hill.   
8. Stiling, P.D. (2001) Ecology: Theories and Applications, 4th Editon. Prentice-Hall. 
9. Southwood, T.R.E. and Handerson, P.A. (2000) Ecological methods. Blackwell Science Ltd. 
10. Townsend, C.R., Harper, J.L. and Begon, M. (2008) Essentials of  Ecology, 3rd Edition. Blakwell 
Publishing.    
Bowman W.D., Hacker S.D., and Cain M.L. (2017) Ecology, Fourth Edition Sinauer Associates 
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 آمار زیستی

 ستیآمار زیدرس:  فارسی نام

 Biostatistics نام انگلیسی درس:

  و  نظري واحد 2 تعداد و نوع واحد:
 32تعداد ساعت: 

 تخصصینوع درس: 

 نداردپیشنیاز: 

 (کارگاه) داردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

ــا     ــه طوریکــه دانشــجویان ب هــدف از ایــن درس فراگیــري آمــار در گرایشــهاي مختلــف زیســت شناســی اســت، ب
و تجریــه و تحلیــل هــاي آمــاري آشــنا شــده و مســائل زیســتی را تجزیــه و تحلیــل مــی   مباحــث آمــاري توصــیفی

در مباحـث آمـاري توصـیفی و تجریـه      SPSSدانشـجویان بـا کـاربرد نـرم افـزار      همچنین در قسـمت عملـی   نمایند. 
ـ           تحلیل هاي آماري آشنا شـده   ل و مسـائل مربـوط بـه رشـته تحصـیلی خـود را بـا اسـتفاده از مثالهـاي زیسـتی تحلی

 می نمایند.
 

 سرفصل درس:
 مفاهیم نمونه برداري و اندازه گیریها اهمیت آمار و محدودیتهاي آن، -1
 جدول فراوانی و فراوانی تجمعی، شاخصهاي مرکزي شامل: میانگین (ریاضی، هندسی و هارمونیک) -2
ــه، انحــراف     -3 ــراکنش شــامل: دامن ــد؛ شاخصــهاي پ ــه و م ــانگین، میان ــاط می ــد؛ ارتب ــه، م ــانس و میان ــار، واری معی

 ضریب تغییرات
ــه اي از         -4 ــراکنش ،مقدم ــتوگرام و پ ــره اي، هیس ــتونی، دای ــی، س ــه اي، خط ــاي نقط ــا: نموداره ــایش داده ه نم

 احتماالت، توزیعهاي دوجمله اي
 توزیعهاي پوآسن، دوجمله اي منفی، احتمال بحرانی -5
 ن، مدل دوجمله اي منفیشاخص توزیع، انتخاب مدل پراکنش، مدل دوجمله اي، مدل پوآس -6
 t هاي کوچک:  توزیع هتوزیع نرمال، توزیع نرمال استاندارد، یک دنباله یا دو دنباله، نمون -7
 بررسی نرمال بودن داده ها و تبدیل داده هاي غیر نرمال به داده هاي نرمال -8
 خطاي نمونه برداري، توزیع میانگین نمونه ها، خطاي معیار میانگین -9
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ــدود -10 ــرآورد       ح ــت، ب ــراد جمعی ــداد اف ــرآورد تع ــانگین، ب ــین دو می ــاوت ب ــه، تف ــک نمون ــانگین ی ــان می اطمین
 شاخص تنوعات

ــوناســاس  -11 ــه و     هــاي آزم ــک دنبال ــاري ی ــاري، تســتهاي آم ــی و فرضــیه هــاي آم ــاري، فرضــیه هــاي تجرب آم
 ، آمار پارامتریک و ناپارامتریک، قدرت یک تستIIو    Iدودنباله، خطاي نوع

 همبستگی، ضریب همبستگی، ضریب تعیین و کاربرد همبستگی مونآز -12
 آن آزمونرگرسیون، مدلها در رگرسیون، معادله رگرسیون خطی و  تجزیه -13
 ، آنالیز واریانسt ، تستZ ، تستFاي پارامتریک:  تست ه آزمون -14
 مربع کاي و موارد کاربرد و استفاده آن آزمون ناپارامتریک: آزمون -15
 اسمیرنوف -اي من ویتنی، کروسکال والیس و کولموگروفه مونآز -17

 SPSSآشنایی با نرم افزار  -18
 شامل کد دادن، ایجاد ستون جدید، مرتب کردن SPSSوارد کردن داده ها در برنامه  -19
ــار،    -20 ــرات، خطــاي معی ــانس، ضــریب تغیی ــار، واری ــه، انحــراف معی ــه، مــد، دامن ــانگین، میان ــی، می جــدول فراوان
 دود اطمینانح

تغییــر یــک ســري از داده هــا در یــک متغیــر، جســتجو، دســته بنــدي، محاســبات در داده هــا و ایجــاد ســتون    -21
 جدید، رسم هیستوگرام

و آشـنایی بـا انـواع کاربردهـاي      Select caseبـا اسـتفاده از دسـتور    انتخاب یک گـروه خـاص در یـک سـتون (     -22
 Split file  دستور)، استفاده از دستور این
، Bar ،Line ،Area ،pie ،Histogram ،Error bar فایــل بــا یکــدیگر، رســم انــواع نمودارهــاي      2ترکیــب  -23

Scatter  آشنایی با حالتهاي مختلف هر یک از نمودارها، کاربرد آنها و ایجاد تغییرات الزم در آنهاو 
 نرمال استانداردبررسی نرمال بودن داده ها، نرمال کردن داده ها، تبدیل داده ها به  -24
 موارد مختلف کاربرد آزمون مربع کاي -25
 و من ویتنی، آنالیز واریانس و تست دانکن  tتست -26
 اسمیرنوف، آزمون کروسکال والیس-تست کولموگروف -27
 همبستگی، ضریب همبستگی، ضریب تعیین و تست همبستگی -28
 مدلها در رگرسیون، معادله رگرسیون خطی و تست آن -29

 
 ابع:من

  ) اصول و روشهاي آمار زیستی. انتشارات امیرکبیر.1368آیت اللهی، س.م.ت. ( .1
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. مرکز آموزشهاي الکترونیک SPSS) درس الکترونیک تجزیه تحلیل هاي آماري به کمک نرم افزار آماري 1384ملک، م. ( .2
 دانشگاه تهران.

3. Fowler, J., Cohen, L. and Jarvis, P. (1998) Practical statistics for field biology. John Wiley and sons. 
Chichester. 
4. Fry, J.C. (1993) Biological data analysis: A practica approach. IRL Press. Oxford. 
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 کارگاه آمار زیستی
 کارگاه آمار زیستیدرس:  فارسی نام

 Practical Biostatisticsنام انگلیسی درس: 

 واحد عملی 1د: تعداد و نوع واح

 ساعت 32 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 (همزمان با درس آمار زیستی) داردپیشنیاز: 

 کارگاه داردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

در گرایشـهاي مختلـف زیسـت شناسـی اسـت، بـه        SPSSهدف از ایـن درس فراگیـري آمـار و نـرم افـزار آمـاري        
در مباحـث آمـاري توصـیفی و تجریـه تحلیـل هـاي آمـاري آشـنا          SPSSطوریکه دانشجویان بـا کـاربرد نـرم افـزار     

 و مسائل مربوط به رشته تحصیلی خود را با استفاده از مثالهاي زیستی تحلیل می نمایند.شده 
 

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

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

 جدید، رسم هیستوگرام
و آشـنایی بـا انـواع کاربردهـاي       Select caseفاده از دسـتور  انتخاب یک گـروه خـاص در یـک سـتون ( بـا اسـت       -5

 Split file ، استفاده از دستور   )این دستور
ــواع نمودارهــاي  2ترکیــب  -6 ــا یکــدیگر، رســم ان ــل ب  ,Bar, Line, Area, pie, Histogram, Error bar  فای

Scatter   ایجاد تغییرات الزم در آنهاآشنایی با حالتهاي مختلف هر یک از نمودارها، کاربرد آنها و 
 بررسی نرمال بودن داده ها، نرمال کردن داده ها، تبدیل داده ها به نرمال استاندارد -7
 موارد مختلف کاربرد آزمون مربع کاي -8
 و من ویتنی، آنالیز واریانس و تست دانکن  tتست   -9
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 اسمیرنوف، آزمون کروسکال والیس-تست کولموگروف -10
 ضریب همبستگی، ضریب تعیین و تست همبستگی همبستگی، -11
 مدلها در رگرسیون، معادله رگرسیون خطی و تست آن -12

 
 منابع:

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

80 
 



 ساختار و تنوع میکربی

 میکربی ساختار و تنوع درس: فارسی نام

 Microbial Structure and Diversity نام انگلیسی درس:

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

 تخصصینوع درس: 

 نداردپیشنیاز: 

 دارد   (آزمایشگاه)آموزش تکمیلی: 
 

 هدف درس:
ختار و فراســاختار هــدف ایــن درس آشــنائی دانشــجویان دوره کارشناســی رشــته زیســت شناســی بــا ســا          

میکروارگانیسـم هــا، سیسـتم هــاي طبقــه بنـدي در دنیــاي میکربـی، تنــوع زیســتی میکربـی، عوامــل مـوثر بــر رشــد       
 میکربها و سازوکار اثر آنتی بیوتیکها ست.

 

 سرفصل درس:
 تاریخچه میکربیولوژي و معرفی شاخه هاي مختلف میکربیولوژي -1
 کاربردهاي میکروسکوپ در میکربیولوژي -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
 یوت هاساختار ژنوم و تنوع آن در پروکار -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
 تریهاساختار اندامک هاي حرکتی و سازوکار هاي حرکت در باک -11
 شیمیوتاکسی و سازوکار آن -12
 ساختار و نقش پیلی و فیمبریه -13
 ساختارهاي مقاوم در باکتریها: کیست، اگزوسپور و اندوسپور -14
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 مواد ذخیره اي در باکتریها و پیگمانهاي باکتریایی -15
 یوکاریوت-جایگاه میکروارگانیسم ها در عالم حیات: تقسیم بندي سنتی پروکاریوت -16
تقسیم بندي مدرن مبنـی بـر نامتجـانس بـودن پروکـاریوت هـا و یوکاریوتهـا ( باکتریهـا، آرکـی هـا، آرکـی زوا             -17

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

 داومکشت م
 نیازهاي غذایی میکروارگانیسم ها، تقسیمم بندي باکتریها بر اساس چگونگی تهیه منابع کربن -20
 الکترون و انرژي، اصول کشت میکروارگانیسم ها در محیط هاي مصنوعی، انواع محیط کشت -21
 ، پتانسیل اکسید و احیاpHاثر عوامل محیطی بر میکروارگانیسم ها شامل دما،  -22
 ار هیدروستاتیک و فشار اسمزي با ذکر مثال میکروارگانیسم هاي ساکن در محیط هاي سختفش -23
 مبانی -کنترل رشد میکروارگانیسم ها -24
ــا  -25 ــم ه ــد میکروارگانیس ــرل رش ــاي     -کنت ــک و گرم ــاي خش ــیون، گرم ــرما، لیوفلیزاس ــی: س ــاي فیزیک روش ه

 مرطوب
 روش هاي شیمیایی -کنترل رشد میکروارگانیسم ها -26
 ضد عفونی کننده ها -27
 آنتی بیوتیک ها -28

 

 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 ساختار و تنوع میکربی

 میکربی و تنوع آزمایشگاه ساختاردرس:  فارسی نام

 Microbial Structure and Diversity Laboratory نام انگلیسی درس:

 عملی واحد 1 تعداد و نوع واحد:

 32 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 )میکربی دارد (همزمان با درس ساختار و تنوعپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

ــن درس    ــدف ای ــجویان دوره کار ه ــنائی دانش ــی  آش ــت شناس ــته زیس ــی رش ــت،    شناس ــهاي کش ــواع روش ــا ان ب
ــف      ــاي مختل ــروه ه ــزي گ ــگ آمی ــازي و رن ــازي ، خــالص س ــی، جداس ــاي کشــت میکرب ــه محیطه چگــونگی تهی

 میکروارگانیسم ها ست.  
 

 سرفصل درس:
آزمایشـگاه میکربیولـوژي ، معرفـی وسـایل و دسـتگاه هـا ، توضـیح انـواع          آشنایی بـا مقـررات و ایمنـی کـار در     -1

 ش هاي استریلیزاسیون و سطوح ایمنی زیستیرو
آشنایی با انواع محیط هاي کشت و طـرز تهیـه آنهـا ، سـاختن چنـد محـیط کشـت جامـد ، نیمـه جامـد و مـابع             -2

 و استریل کردن آن ها
 آشنایی با انواع روش هاي کشت ، انجام کشت در محیط هاي کشت جامد ، نیمه جامد و مابع -3
لنـی میکروارگانیسـم هـا و بررسـی تولیـد رنگیـزه در آن هـا ، آشـنایی بـا عملکـرد انـواع            آشنایی با مشخصات ک -4

 بیواندیکاتور اتوکالو
ــه       -5 ــا تهی ــنایی ب ــه ) ، آش ــانده یونج ــت ( خیس ــه حرک ــده و مطالع ــورت زن ــه ص ــا ب ــم ه ــاهده میکروارگانیس مش

 گسترش میکربی
 زي ساده و منفیآشنایی با رنگ ها و سازوکار عملکرد آنها ، انجام رنگ آمی -6
 KOHرنگ آمیزي گرم از چند میکروارگانیسم  ، تعیین واکنش گرم با آزمون  -7
 رنگ آمیزي اسپور با دو روش شافر فولتون و مولر -8
 رنگ آمیزي کپسول با دو روش نگروزین ویوله و جین -9
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 رنگ آمیزي تاژه با روش نیترات نقره -10
 اکروماتیک و چربی )رنگ آمیزي دانه هاي ذخیره اي ( مت -11
آشنایی با محـیط کشـت هـاي اختصاصـی و افتراقـی ، رنـگ آمیـزي گـرم از سوسپانسـیون مخلـوط میکربـی و             -12

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

 فیزیولوژي میکربیدرس:  یفارس نام

 Microbial Physiology :درس انگلیسی نام

 نظري واحد 3 تعداد و نوع واحد: 

 48 تعداد ساعت:

 تخصصی نوع درس:

 ندارد :پیشنیاز

 دارد آموزش تکمیلی:

 
 هدف درس:

ــاي      ــوع متابولیســمی در دنی ــا تن ــن درس آشــنائی دانشــجویان دوره کارشناســی رشــته زیســت شناســی ب هــدف ای
یکربی، فراینـدهاي کاتابولیسـم و آنابولیسـم میکربـی، تنظـیم و کنتـرل مسـیرهاي متابولیسـمی، ژنتیـک بـاکتري هـا            م

 و رابطه انگل و میزبان است.
 

 سرفصل درس:
 تقسیم بندي باکتریها بر اساس منبع کربن، انرژي و الکترون، فرم هاي ذخیره انرژي در سلول -1
 یوتیتنوع متابولیسم در عالم پروکار -2
 متابولیسم در اتوتروفها: باکتریهاي فتوسنتتیک و سیانوباکترها، باکتریهاي شیمیولیتوتروف -3
مـروري بـر مسـیرهاي مصـرف منـابع کـربن دار (کربوهیـدراتها، اسـیدهاي آمینـه           -متابولیسم در هتروتـروف هـا   -4

 و چربی)
 گلیکولیزيکاتابولیسم کربوهیدراتها و تولید انرژي، مسیرهاي متابولیسمی  -5
 چرخه کربس و چرخه گلی اکساالت -6
 مسیرهاي مصرف دیگر قندها مانند الکتوز،گاالکتوز، مالتوز، مانیتول، فوکوز، رامنوز، ملی بیوز و رافینوز -7
 مسیرهاي تجزیه پکتین، سلولز، نشاسته، گلیکوژن -8
 مخلوط اسیدمسیرهاي تخمیري در باکتریها: تخمیر الکتیک، تخمیر بوتیریک، تخمیر  -9

 تخمیر پروپیونیک، تخمیر استیک اسید و تخمیر بوتان دیول -10
 کاتابولیسم اسیدهاي آمینه، مروري بر واکنش هاي تجزیه اي اسیدهاي آمینه، واکنش استیکلند -11
 انتقال الکترون در باکتریها، زنجیره تنفسی و پتانسیل غشایی -12

85 
 



 یدوگلیکانانابولیسم میکربی، سازوکار تشکیل پپت -13
 سازوکار تشکیل کپسول، پیلی، تاژه و اندوسپور -14
 تنظیم و کنترل مسیرهاي متابولیک در باکتریها: مهار کاتابولیک و رشد دي اکسیک در باکتریها -15
 مهار و القا آنزیم، کنترل اسمزي بیان ژن، پاسخ هاي شوك حرارتی و شوك اکسیداسیون -16
 و آرکی هارفتار گروهی در باکتریها  -17
 رابطه انگل و میزبان -18
 ایمنی ضد میکربی، ترکیبات ضد میکربی طبیعی -19
 کشتار وابسته به آنتی بادي، سلولهاي کشنده ایمنی -20
 بیماریزایی میکروارگانیسم ها: فاکتورهاي ویروالنس -21
 هاي میکربی مراحل عفونت زایی میکربی، فرار از دفاع ایمنی غیر اختصاصی میزبان، توکسین -22
 تنظیم بیان فاکتورهاي ویروالنس -23

 
 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 فیزیولوژي میکربی

 ژي میکربیآزمایشگاه فیزیولودرس:  فارسی نام

 Microbial Physiology Laboratory نام انگلیسی درس:

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

 تخصصیدرس:  نوع

 دارد (همزمان با درس فیزیولوژي میکربی)پیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

ــن درس آشــنائی دانشــجویان دوره کارشناســی رشــته زیســت شناســی     ــاي  هــدف ای ــوع متابولیســمی در دنی ــا تن ب
میکربی، بررسـی اثـر عوامـل فیزیکـی و شـیمیائی بـر رشـد میکروارگانیسـم هـا و شناسـائی میکروارگانیسـم هـا بـر              

 اساس خصوصیات بیوشیمیائی است.
 

 سرفصل درس:
 spread plate و    pour plateانجام روش  آشنایی با روش هاي  شمارش میکروارگانیسم ها,  -1
 سی اثر عوامل محیطی بر روي رشد میکروارگانیسم ها ( اثر دما )برر -2
 بررسی اثر عوامل محیطی بر روي رشد میکروارگانیسم ها ( اثر فشار اسمزي ) -3
 بررسی اثر عوامل محیطی بر روي رشد میکروارگانیسم ها ( اثر پرتو فرابنفش ) -4
 ایجاد جهش در باکتري ها بوسیله پرتوهاي فرابنفش -5
 بررسی اثر عوامل شیمیایی بر روي رشد میکروارگانیسم ها ( اثر عوامل ضد عفونی کننده ) -6
روش کربـی بـائر و    –بررسی اثـر عوامـل شـیمیایی بـر روي رشـد میکروارگانیسـم هـا ( اثـر آنتـی بیوتیـک هـا             -7

 )  MICتعیین
و تخمیــر (کشــت درمحــیط  آزمــون هــاي اکسیداســیون -شناســایی میکروارگانیســم هــا ، صــفات فیزیولوژیــک  -8

 هاي قندي )
 آزمون هاي تنفس در میکروارگانیسم ها –شناسایی میکروارگانیسم ها ، صفات فیزیولوژیک  -9

سـی عملکـرد آنـزیم هـاي هیـدروالزي (پـرو تئـاز        برر  –شناسایی میکروارگانیسـم هـا ، صـفات فیزیولوژیـک      -10
 )، لیپاز ، آمیالز
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 )   IMViCآزمون هاي بیوشیمیایی (  –صفات فیزیولوژیک  شناسایی میکروارگانیسم ها ، -11
 بررسی انواع همولیز ، آزمون هاي اکسیداز و کاتاالز -12
 کشت مجدد ، فریز کردن ، لیوفیلیزاسیون –آشتایی با روش هاي نگهداري میکروارگانیسم ها  -13
 امتحان عملی و نظري -14

 
 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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 زیست فناوري میکربی
 ناوري میکربیزیست فدرس:  فارسی نام

 Microbial Biotechnology :درس انگلیسی نام

 واحد نظري 3تعداد و نوع واحد:  

 48 تعداد ساعت:

 تخصصی نوع درس:

 دارد (فیزیولوژي میکربی) :پیشنیاز

 : دارد (آزمایشگاه)آموزش تکمیلی: 
 

 هدف درس:
. در سـت فنـاوري میکربـی اسـت    هدف اصلی ارائـه ایـن واحـد درسـی آشـنایی دانشـجویان بـا اصـول و مبـانی زی          

بــا میکروارگانیســم هــاي صــنعتی مختلــف، ویژگــی هــاي آنهــا و شــیوه هــاي متنــوع تولیــد  ایــن درس دانشــجویان
خواهـد کـرد. همچنـین مثـال هـاي مختلفـی       محصوالت بیوتکنولوژیک به کمـک میکروارگانیسـم هـا اطـالع کسـب      

بـا کاربردهـاي میکروارگانیسـم هـا     گرفـت و   لیـد شـده بـه طریـق فنـاوري زیسـتی را فـرا خواهنـد        از محصوالت تو
                      در صنایع مختلف از جمله کشاورزي، محیط زیست، پزشکی آشنا می شود.

 

 سرفصل درس:
 دوره هاي پنجگانه بیوتکنولوژي و اهمیت هر دوره در گسترش بیوتکنولوژي میکربی -1
از نظـر   میکروارگانیسـم هـا  انـواع، ویژگیهـاي سـوبه هـاي صـنعتی، تقسـیم بنـدي         -کروارگانیسمهاي صـنعتی می -2

 ، روشهاي به سازي سویهGRASخطرهاي زیستی، اهمیت میکروارگانیسمهاي 
اجــزا محیطهــاي کشــت صــنعتی و تفــاوت آن بــا محیطهــاي کشــت آزمایشــگاهی،   -محیطهــاي کشــت صــنعتی -3

محاســبه و اهمیــت و اهمیــت آن در تهیــه محــیط کشــت صــنعتی، عوامــل مــؤثر در   فرمــول عنصــري ســویه، روش
 انتخاب یک جز محیط کشت، منابع کربن، نیتروژن، مواد معدنی، ضد کف، القا کننده ها

ــی    -4 ــوژي میکرب ــل از بیوتکنول ــاي حاص ــراورده ه ــد     - ف ــمها در تولی ــت میکروارگانیس ــه (اهمی ــیدهاي آمین اس
 ین و متیونین، آسپارتاماسیدهاي آمینه، تولید لیز

 اسیدهاي آلی (الکتیک، سیتریک و استیک)، الکل - فراورده هاي حاصل از بیوتکنولوژي میکربی -5
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آنتـی بیوتیکهـا (گروههـاي مهـم آنتـی بیـوتیکی، سـویه هـاي          - فراورده هـاي حاصـل از بیوتکنولـوژي میکربـی     -6
نتز، ژنتیــک، تولیــد و خــالص ســازي پنــی ســیلین،  مولــد، رتبــه بنــدي میــزان مصــرف آنهــا در دنیــا)، بررســی بیوســ

 پنی سیلین اسیالز و اهمیت آن در تولید  پنی سیلینهاي نیمه مصنوعی
ــی  -7 ــوژي میکرب ــراورده هــاي حاصــل از بیوتکنول ــد ویتامینهــا و   - ف ویتامینهــا (اهمیــت میکروارگانیســمها در تولی

 B12ذکر سویه هاي مولد، تولید و خالص سازي ویتامین 
ــ -8 ــی ف ــوژي میکرب ــاي حاصــل از بیوتکنول ــد،    - راورده ه ــاي مول ــواع و ســویه ه ــی، ان ــاکاریدهاي میکرب ــی س پل

 کاربرد پلی ساکاریدهاي میکربی، تولید و خالص سازي زانتان
آنزیمهـاي میکربـی، انـواع، سـویه هـاي مولـد و کـاربرد آنهـا،          - فراورده هاي حاصـل از بیوتکنولـوژي میکربـی    -9

 آسپارتات پروتئاز به عنوان یک آنزیم پرمصرفتولید و خالص سازي 
ــی    -10 ــوژي میکرب ــل از بیوتکنول ــاي حاص ــراورده ه ــراورده    - ف ــم ف ــواع مه ــب (ان ــاي نوترکی ــراورده ه ــاي  ف ه

 نوترکیب، انسولین، هورمون رشد، عوامل انعقاد خون، اینترفرونها)
 میکربی  زیست فناوريهاي نوین در  روشها و فراورده -11

 
 منابع:

1. Waites, M.J. (2001) Industrial Microbilogy, 1st Edition. Wiley-Blackwell. 
2. Glazer, A.N. and Nikaido, H. (2007) Microbial Biotechnology: Fundamentals of Applied 
Microbiology. Cambridge University Press. 
3. Soetaet, W. and Vandamme E.J., (2010) Industrial Biotechnology. Publisher: Wiley-VCH. 
4. Rittmann, B.E. and McCarty, P.L. (2001) Enviromental Biotechnology. McGraw-Hill     publishing 
Co.  
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http://www.amazon.com/Alexander-N.-Glazer/e/B001H9RSY4/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1366444444&sr=1-1
http://www.amazon.com/Microbial-Biotechnology-Fundamentals-Applied-Microbiology/dp/0521842107/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1366444444&sr=1-1&keywords=microbial+biotechnology
http://www.amazon.com/Microbial-Biotechnology-Fundamentals-Applied-Microbiology/dp/0521842107/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1366444444&sr=1-1&keywords=microbial+biotechnology


 آزمایشگاه زیست فناوري میکربی

 ري میکربیزیست فناوآزمایشگاه درس:  فارسی نام

 Microbial Biotechnology Laboratory :درس انگلیسی نام

 واحد عملی 1 تعداد و نوع واحد:

  32 تعداد ساعت:

 تخصصی نوع درس:

 )(همزمان با درس زیست فناوري میکربیدارد  :پیشنیاز

 ندارد آموزش تکمیلی:
 

 هدف درس:
بـه کمـک میکروارگانیسـم هـا تجربـه کسـب        با شـیوه هـاي مختلـف تولیـد محصـوالت بیوتکنولوژیـک      دانشجویان 

دانشـجو پـس از گذرانیـدن ایـن     خواهد کـرد و بـه تولیـد مثـال هـایی از محصـوالت طبیعـی مبـادرت مـی ورزنـد.           
واحــد درســی قــادر خواهــد بــود مفهــوم و پروســه تخمیــر را توضــیح داده و همچنــین انــواع تخمیــر و کاربردهــاي 

 ی نماید.معرفبه صورت عملی آن را در زیست فناوري 
 

 سرفصل درس:
غربــالگري ثانویــه،  اصــول و روشــهاي جداســازي میکروارگانیســمهاي صــنعتی، غربــالگري اولیــه، غنــی ســازي،  -1

 اهمیت شیکر و فرمانتور در  میکربیولوژي صنعتی
 کشت نمونه هاي تهیه شده مانند مایه نان، انگور، کشمش به منظور جداسازي مخمر -2
 شته، انتخاب سویه هاي مخمري و تهیه کشت خالصبررسی کشتهاي جلسه گذ -3
 بررسی توانایی تخمیر در سویه هاي جدا شده -4
 انتخاب سویه هاي پرتولید و تلقیح در محیط پیش کشت، انک.باسیون در شرایط مناسب -5
 تلقیح محیط تولید الکل با محیط پیش کشت -6
ــا الکــل ســنج،   -7 ــد شــده ب ــر الکــل، ســنجش الکــل تولی ــی کرومــات پتاســیم و اســید  تأ  تقطی ــا ب ــد محصــول ب یی

 سولفوریک
 باکتري هاي مولدبه منظور جداسازي  MRS agarکشت کلم شور بر روي محیط  -8
ــی      -9 ــت از کلن ــاالز، کش ــایش کات ــیط، آزم ــرده در مح ــد ک ــاي رش ــلول ه ــی و س ــوژي کلن ــی مورفول ــاي  بررس ه

 مطلوب و تهیه پلیت خالص
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ارزیـابی   زمـایش کاتـاالز، رنـگ آمیـزي گـرم، کشـت در محـیط لیتمـوس،        تآیید خلوص سویه هـاي جداشـده، آ   -10
 ها تولید دکستران در سویه

 گلوکز ٪5سوکروز و  ٪5و  ٪2کشت سویه هاي مولد دکستران در محیط هاي حاوي  -11
استخراج مایع فرمانتاسـیون بـا اتـانول، بررسـی وجـود و مقـدار پلیمـر، بررسـی تـأثیر نـوع و غلظـت سوبسـترا             -12

 ولید دکستران، ارزیابی تولید دکستران در حضور محیط کشت بدون سلولدر ت
ــا اتــانول و نتیجــه گیــري در مــورد امکــان تولیــد دکســتران در حضــور    -13 اســتخراج نهــایی مــایع فرمانتاســیون ب

 محیط کشت عاري از سلول
ــه منظــور   -14 ــه هــاي طبیعــی ب ــوس/ آســپرژیلوس مکشــت نمون ــدجداســازي موکور/ریزوموکور/ریزوپ ــزیم  ول آن

 لیپاز
مطالعه پلیت ها، جسـتجو بـراي یـافتن کلنـی هـاي سـویه هـاي فـوق، کشـت مجـدد از سـویه هـاي فـوق بـه                -15

 منظور تهیه کشت خالص
ــیط     -16 ــورال در مح ــالص موک ــاي خ ــویه ه ــالص از س ــت خ ــالص  Skim milkکش ــاي خ ــت ه ــداري پلی ، نگه

 در یخچال آسپرژیلوس
 پروتئاز و کشت در محیط تولید آنزیمانتخاب سویه هاي مولد آسپارتات  -17
 استخراج آنزیم و بررسی فعالیت انعقاد کنندگی شیر در آنزیم جدا شده، تهیه پودر آنزیم -18
 بررسی فعالیت انعقاد کنندگی شیر در پودر آنزیم -19
 کشت نمونه هاي آسپرژیلوس جدا شده در محیط سنجش اسید سیتریک -20
 PDAکشت در محیط انتخاب سویه هاي مولد و  -21
 کشت سویه هاي مولد تولید اسید سیتریک -22
 جداسازي بیومس، تهیه سیترات کلسیم و خشک کردن آن -23
 توزین سیترات کلسیم و تهیه اسید سیتریک، رنگبري اسید سیتریک -24
 تهیه منحنی استاندارد و سنجش اسید سیتریک -25
 بازدید و آشنایی با فرمانتور  -26

 
 منابع:

1. Singer, S. (2001) Experiments in Applied Microbiology. Academic Press. 
2. Mathur, N. And Singh, A. (2007) Industrial Microbiology : A Laboratoryoratory Manual. New age 
publisher.  
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 فرایندهاي تولید در مقیاس وسیع

  ع فرایند هاي تولید در مقیاس وسیدرس:  فارسی نام

 Large Scale Production درس: انگلیسی نام

 واحد نظري  2 تعداد و نوع واحد:

 32 تعداد ساعت:

 تخصصی نوع درس:

 دارد (فیزیولوژي میکربی) :پیشنیاز

 ندارد آموزش تکمیلی:

 
 هدف درس:

 تخمیرري با اصول و مبانی زیست فناو دانشجویان دوره کارشناسی رشته زیست فناوريکسب مهارت هدف این درس 
است، در این واحد درسی دانشجو با تاریخچه و مفهوم تخمیر و انواع تخمیر آشنا می شود. همچنین کاربردهاي تخمیر 

آشنا شده و در بخش هاي مختلف زیست فناوري مانند صنایع، مواد غذایی، دارویی، کشاورزي، محیط زیست، پزشکی 
 آشنا خواهد شد. Scale upتولید در مقیاس وسیع و فرایند با مفاهیم فرایندهاي باالدستی و پاییت دستی و 

 سرفصل درس:
 مهندسی فرایندهاي زیستی، مفهوم و مرور اجزاء کلی دخیل در آن -مقدمه-1
هــاي تولیـد فـراورده هـاي بیوتکنولوژیـک بــا ذکـر مثـال از فـراورده هـاي صــنعتی         هـاي تخمیـر و مکـان   سیسـتم -2

گیاهــان و جــانوران تــراژن)، تعریــف تخمیــر در میکربیولــوژي صــنعتی و  هــاي میکربــی، جــانوري، گیــاهی، (ســلول
تفــاوت آن بــا تعریــف مربوطــه در بیوشــیمی، تخمیــر بســتر جامــد و انــواع آن بــا ذکــر مثــال، تخمیــر غوطــه ور و  

  -انواع فرمانتورهاي مهم (فرمانتور غوطه ور،  فرمانتور هواباالبر، جت  فرمانتور)
ــاي کشــت محــیط -3 ــاسه ــربن،     -صــنعتی در مقی ــابع ک ــز محــیط کشــت، من ــک ج ــؤثر در انتخــاب ی ــل م عوام

 نیتروژن، مواد معدنی، ضد کف، القا کننده ها
مزایــا و معایــب   )،fed batch fermentation)، تخمیــر مــداوم و تخمیــر فــدبچ (batchمقایســه تخمیــر یکبــاره ( -4

 هر روش
 و اختصاصیت آن هافرمانتورها، ساخت، طراحی و عملکرد: اجزاء فرمانتور  -5

 CIPو  SIPاستریل سازي هوا و محیط کشت، طراحی چرخه استریلیزاسیون 
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ور و چگــونگی کنتــرل شــرایط فیزیکــی و شــیمیایی در فرمــانتور (هــم زدن، هــوادهی،  ســاختار  فرمــانتور غوطــه -6
pHها)، سترون کردن  فرمانتور، هوا و محیط کشت، دما، کف، افزودنی 

ــت (ج -7 ــه فرودس ــت،    مرحل ــل فرودس ــت در مراح ــه فرادس ــش مرحل ــول)، نق ــازي محص ــالص س ــازي و خ داس
 جداسازي سلول، استخراج محصول، خالص سازي محصول

 تولید در مقیاس وسیع، انتخاب فرایند، آنالیز فرایند  -8
 

 منابع:
1. Lee, Y.K. (2013) Microbial Biotechnology: Principles and Applications, 3th, World Scientific 
Publishing Company 
2. Waites, M.J. (2001) Industrial Microbilogy, 1st Edition. Wiley-Blackwell. 
3. Glazer, A.N. and Nikaido, H. (2007) Microbial Biotechnology: Fundamentals of Applied 
Microbiology. Cambridge University Press. 
4. Soetaet, W. and Vandamme E.J., (2010) Industrial Biotechnology. Publisher: Wiley-VCH. 
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http://www.amazon.com/Microbial-Biotechnology-Principles-Applications-Third/dp/981436682X/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1366444444&sr=1-4&keywords=microbial+biotechnology
http://www.amazon.com/Alexander-N.-Glazer/e/B001H9RSY4/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1366444444&sr=1-1
http://www.amazon.com/Alexander-N.-Glazer/e/B001H9RSY4/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1366444444&sr=1-1
http://www.amazon.com/Microbial-Biotechnology-Fundamentals-Applied-Microbiology/dp/0521842107/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1366444444&sr=1-1&keywords=microbial+biotechnology
http://www.amazon.com/Microbial-Biotechnology-Fundamentals-Applied-Microbiology/dp/0521842107/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1366444444&sr=1-1&keywords=microbial+biotechnology


 زیست فناوري پزشکی
 زیست فناوري پزشکیدرس:  فارسی نام

 Medical Biotechnologyدرس: انگلیسی نام

 واحد نظري  3 تعداد و نوع واحد:

 48 تعداد ساعت:

 تخصصی نوع درس:

 دارد (ژنتیک مولکولی) :پیشنیاز

 ندارد آموزش تکمیلی:

 
 درس: هدف

با اصـول زیسـت فنـاوري پزشـکی و      دانشجویان دوره کارشناسی رشته زیست فناوريکسب مهارت هدف این درس 
ها و روش هاي به کار رفته در درمان بیماري ها که بـر پایـه زیسـت فنـاوري اسـتوار هسـتند       مروري بر انواع مکانیسم

کار رفته در درمان و تشخیص بیماري ها که اصـول  نسبت به انواع روش هاي به در این واحد درسی دانشجو همچنین 
 خواهد کرد.آن بر پایه زیست فناوري استوار است آگاهی پیدا 

 

 سرفصل درس:
 بیوتکنولوژي پزشکی مقدمه اي بر  -
  ناقلین ژن براي سلول هاي جانوري -
  ناقلین ژن براي درمان ژنتیکی -
 درمانی، پیوند سلول و بافت، سلول هاي بنیادي)راه هاي درمان (ژن درمانی، پروتئین هاي نوترکیب، سلول  -
 تولید دارو (هورمون ها، اینترفرون ها، آنتی بیوتیک ها ) -
 نقش آنتی بادي هاي ( مونوکلونال) در درمان -

- Molecular modeling  
  پروتئین هاي نوترکیب و داروها -
 داروي هاي پپتیدي -
 تشخیص بر پایه پپتیدها  -
 نتی سنس براي درمان ي آRNAاستفاده از  -
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 تکنیک هاي مولکولی و نقش آن در درمان و تشخیص -
مهندسی پروتئین ها و کاربردهاي آن در زیست فناوري پزشکی  (طراحی دارو، هدفگیري داروها، واکسن هاي  -

 واکسن ها) DNAپروتئینی و 
 مدلسازي و پیشگویی ساختار پروتئین ها -
 وي هاي نوترکیب ساختن واکسن هاي نوترکیب و دار -
استفاده از آنزیم ها در تشخیص هاي کلینیکی، بیوسنسورها، تولید کیت هاي طراحی و تولید کیت هاي تشخیصی ( -

 تشخیصی 
  کاربرد پروتئومیکس در بیماري ها -
 

 منابع:
1. Sasson, A. (2005) Medical biotechnology: Achievement, Prospects and perceptions, Albert Sasson, 
United nations University press. 
2. Pongracz J, Keen M. (2008) Medical Biotechnology. Elsevier Health Sciences. 
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 مهندسی بیوشیمی
 مهندسی بیوشیمیدرس:  فارسی نام

  Biochemical Engineeringدرس: انگلیسی نام

 واحد نظري  3 تعداد و نوع واحد:

 48 تعداد ساعت:

 تخصصی وع درس:ن

 دارد (فرایندهاي تولید در مقیاس وسیع) :پیشنیاز

 ندارد آموزش تکمیلی:

 
 هدف درس:

مهندسـی بیوشـیمی و    بـا اصـول   دانشـجویان دوره کارشناسـی رشـته زیسـت فنـاوري     کسب مهارت هدف این درس 
 ست. فرایندهاي انتقال جرم، انرژي و جریان مواد غذایی در سیستم ها و فرایندهاي زیستی ا

 

 سرفصل درس:
 مقدمه و تاریخچه مهندسی بیوشیمی  -
 مصرف سوبسترا -سیستم هاي آنزیمی -سینتیک واکنش هاي میکروبی  -
 )متابولیت هاي ثانویه ومتابولیت هاي اولیه تیک تولید محصوالت بیولوژیکی (سین -
 نهایت طراحی  اصول دینامیکی فرمانتور هاي منقطع و روش هاي کار با آن ها، کنترل و در -
 روش کار، کنترل و طراحی -اصول دینامیکی فرمانتورهاي پیوسته  -
مخلــوط کــردن، انــواع  -تــنفس میکروبــی، هــوادهی و اکســیژن رســانی  - زیســتیانتقــال جــرم در فراینــد هــاي  -

 مخلوط کن ها در فرمانتورها.
 مرزيانتقال حرارتی هدایتی پایا و ناپایا، انتقال حرارت همرفت و الیه  -
 مبانی انتقال جرم  -
 ضریب نفوذ و انتقال جرم در سیستم هاي گازي  -
 ضریب نفوذ و انتقال جرم در سیستم هاي گازي  -
 ضرایب انتقال جرم  -
 انتقال جرم و حرارت در سیستم هاي زیستی  -
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 طراحی متعلقات فرمانتورها. -
 استریلیزاسیون و تئوري مرگ میکروارگانیسم ها -
 

 منابع:
1. Bailey, J.E., David Ollis, F. (1986) Biochemical Engineering Fundamentals, McGraw- Hill. 
2. Bird, R.B., Stewart, W.E., Lighfoot, E.N. (2001) Transport Phenomena, 2th edition, John Wiley.  
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 مبانی بیوانفورماتیک
 مبانی بیوانفورماتیکدرس:  فارسی نام

 Principles of Bioinformaticsلیسی درس: نام انگ

 واحد نظري 2 تعداد و نوع واحد:

 32 تعداد ساعت:

 تخصصی : درس نوع

 ها)برنامه نویسی و ساختار دادهدارد (پیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

تنباط از بــا روشــهاي تحلیــل و اســ زیســت فنــاوريهــدف کلــی ایــن درس آشــنایی دانشــجویان دوره کارشناســی  
   شناسی است.ریت آنها را در زیستاطالعات و مدی

 
 سرفصل درس:

 ی،اطالعـــات يســـاختار درس، بانکهـــا ی،مقـــدمات یفاهـــداف، تعـــار یوانفورماتیـــک،ب بـــر درس اي مقدمـــه -1
 کاربردها 

  Blastو   Entrezو نحوه استفاده از منابع مختلف آن،  از جمله  NCBIآشنایی با  -2
ــتخراج اطال -3 ــوال   اس ــین ت ــل آن: تعی ــوم و تحلی ــه ژن ــوط ب ــات مرب ــان DNA یع ــوم انس ــروژه ژن ــا ی،، پ  يبانکه

 ها ESTها، و GOG ،STSها، SNP یاطالعات
و  Expasy/Protscale يبـــا ابزارهـــا ییآشـــنا یـــک،پارامتر یتـــوال یـــل: تحلیاســـتخراج اطالعـــات پروتئینـــ -4

EBI/SignalP ،PSI-Blast( 
ــان -5 ــی پروتگـ ــدار )،Proteomics( شناسـ ــازي يدیـ ــاختارهاvisualization( سـ ــ ي) سـ ــبه  یپروتئینـ و محاسـ

ــا ــاختار يویژگیه ــا  يس ــا، بلوکه ــه يآنه ــاختار اي¬پای ــو(آم يس ــ ین ــانو یدهااس ــاختار ث ــا ي،)، س ــش  ينیروه ران
مولکولهـا   يسـاز  اري)، دیـد domains( هـا  ابرثانویـه، حـوزه   ي) یـا سـا سـاختارها   motifs( هـا  مایـه  بن ی،تاخوردگ

  یپروتئین یاطالعات يبانکها هاي ایش پرونده، ویر VMDبا 
ــ  -6  یکیفرضــیه ترمودینــام ي،ســاختار یوانفورماتیــک: بیو عملکــرد بــا اســتفاده از تــوال یپیشـگویی ســاختار پروتئین

 )  homology modelingهمساخت ( سازي¬، مدلEVAو  CASP یابیارز ینسن،آنف
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 local( یو کلـ  یمحلـ  خـوانی  ردیـف  ی،اطالعـات  يهـا دوتـایی، کـاوش در بانک   خـوانی  تحلیـل توالیهـا، ردیـف    -7

and global alignmentــی)، همرد ــا  یف ــه، پارامتره ــف يچندگان ــوانی ردی ــا ( خ ــاتریسGap penaltyتوالیه  ، م
 و پروتئین)   DNA گذاري ارزش يها
ــه اي مقدمــه -8 ــر ریزآرای ــرمmicroarrays( هــا ب ــه، ن ــ افزارهــاي ): مفــاهیم تکنیــک ریزآرای  هــا،¬هتحلیــل ریزآرای

  یانتخاب مثالهاي
 )Phylogenetic analysis( یتبارزایش يبر تحلیلها يمرور -89

 منابع:
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 نانوبیوتکنولوژي
 مبانی نانوبیوتکنولوژيدرس:  فارسی نام

 Principles of Nano-Biotechnologyنام انگلیسی درس: 

 واحد نظري 2 تعداد و نوع واحد:

 32 تعداد ساعت:

 تخصصی نوع درس:

 بیوشیمی ساختار) دارد (درسپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 :هدف درس

 بــا مباحــث بـین رشــته اي در عرصــه نـانو زیســت فنــاوري   زیســت فنـاوري  آشـنائی دانشــجویان  درس ایــن هـدف 
 .است

 
 :سرفصل درس

 ت فناوري چیست؟نانو زیس -1
 خصوصیات وابسته به اندازه -2
 خصوصیات وابسته به گاف الکترونی -3
 خصوصیات وابسته به تشدید پالسمون سطح -4
 آلوتروپ هاي کربن -5
 ..). ها و مواد غیر کربنی (فلزي، سرامیک ها، نانو متخلخلنانو  -6
 نانو مواد زیستی -7
 روش هاي مشاهده نانوزیست فناوري -8
 وش هاي جابجائی ر -9

 روش هاي تولید -10
 زیست آرایه هاي پروتئینی)زیست فناوري در تشخیص مولکولی ( کاربرد هاي نانو -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. Mirkin, C.A. (2013)  Nanobiotechnology I. Wiley-VCH. 
2. Mirkin, C.A., Niemeyer, C.M. (2007) Nanobiotechnology II: More Concepts and 
Applications Hardcover. Wiley-VCH. 
3. Niemeyer,  C.M., Mirkin, C.A. (2004) Nanobiotechnology: Concepts, Applications and 
Perspectives Hardcover, Wiley-VCH. 
4. Shoseyov, O, Levy, I. (2008) NanoBioTechnology. Humana Press. 
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 زیست فناوري محیطی
 زیست فناوري محیطیدرس:  فارسی نام

  Environmental Biotechnologyدرس: انگلیسی نام

 واحد نظري  2 تعداد و نوع واحد:

 32 تعداد ساعت:

 تخصصی ع درس:نو

 دارد (فیزیولوژي میکربی) :پیشنیاز

 ندارد آموزش تکمیلی:

 
 هدف درس:

آشنایی با اصول و مفاهیم بیوتکنولوژي  زیست فناوريهدف کلی این درس آشنایی دانشجویان دوره کارشناسی 
ا آفات در کشاورزي و کاربرد میکروارگانیسم ها در زیست فناوري محیطی به منظور پاکسازي محیط و مبارزه ب محیطی
دانشجو پس از گذارندن این واحد درسی قادر خواهد بود همچنین درك و توصیف صحیحی از مباحثی است.  و غیره

 ئه نماید.اشویه میکروبی، اصول تصفیه پساب را اري زیستی، کنترل زیستی آفات، آبهمچون پاکساز
 

 سرفصل درس:
 کلیات محیط زیست و حفظ سالمت آن -1
 ی با آالینده هاي محیط زیستی آشنای -2
 تصفیه و پاکسازي خاك هاي آلوده خاك آلوده -3
 حذف زیستی آالینده ها با کمک میکروارگانیسم ها -4
  ) در محیط xenobioticsتجزیه ي مواد شیمیایی سنتز شده( -5
 xenobioticsنقش میکروارگانیسم ها در تجزیه ي مواد  -6
 شده، تصفیه حشره کش ها، تصفیه مواد سورفاکتانتترکیبات آروماتیک استخالف  -7
 هیدروکربن هاي کلردار -8
 جذب زیستی فلزات با کمک میکرارگانیسم ها -9

 فروشویی زیستی فلزات -10
 کنترل زیستی آفات -11
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  تصفیه پساب و آب هاي آلوده -12
a(روش هاي هوازي و بی هوازي ) مراحل تصفیه فاضالب ها . 
bک سیستم هاي تصفیه میکروبی فاضالب ها. کنترل بیولوژی 

i. میکروارگانیسم هاي مؤثر در فرایند تصفیه پساب 

ii. کنترل میکروب هاي بیماریزا 

iii. بازیافت مواد و منابع نظیر آب، کود، غذاي دامی 

c:تصفیه ي پساب هاي صنعتی . 

i. پساب هاي صنایع لبنی 

ii. پساب هاي صنایع کاغذسازي 

iii. پساب هاي رنگ 

iv. ذاییپساب هاي سایر صنایع غ 

 با کمک بیوفیلترها و آالینده هاي فرار تصفیه ي هوا -13
 

 منابع:
1. Rittmann, B.E., McCarty, P.L. (2012) Environmental biotechnology: principles and applications. 
Tata McGraw-Hill Education.  
2. Evans, G. M., Furlong, J.C. (2010) Environmental biotechnology: theory and application. IK 
International Pvt Ltd. 
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 سلول و بافتکشت 
 سلول و بافتکشت درس:  فارسی نام

 Cell and Tissue Cultureنام انگلیسی درس: 

 واحد نظري  2تعداد و نوع واحد: 

 32تعداد ساعت: 

 تخصصینوع درس: 

 دارد (مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی)پیشنیاز: 

 دارد (آزمایشگاه)وزش تکمیلی: آم

 
 هدف درس:

هــدف کلــی ایــن درس آشــنایی دانشــجویان زیســت فنــاوري  بــا اصــول کشــت بافــت و ســلول هــاي حیــوانی و    
هـاي کشـت سـلول و فوایـد     هـا و آشـنایی نسـبت بـه انـواع روش     هاي رشـد وتکثیـر سـلول   و انواع مکانیسم گیاهی

 کشت سلول می باشد. 
 

 سرفصل درس:
 (تعریف، تاریخچه و کاربردها) مقدمه -1
 مباحثی بر رشد و نمو گیاهان  -2
 هاي پایه)  امکانات مورد نیاز (سازماندهی آزمایشگاه کشت بافت، تجهیزات و تکنیک -3
 محیط کشت (ترکیبات و طرز تهیه آن)  -4
 کشت سلول و کالوس (معرفی، القاء کالوس، کشت کالوس و کشت تعلیقی)  -5
 (انواع ریزازدیادي، مراحل ریزازدیادي و کاربردها) ریزازدیادي  -6
ارگانوژنز (تعاریف، مراحل ارگانوژنز و نمو)، جنین زائی رویشی (جنین زائی زایگوتی، جنین زائی سوماتیکی و  -7

 مراحل نمو آن) 
 کشت جنین (تعریف، انواع کشت جنین، تکنیک هاي کشت جنین و فاکتورهاي موثر در آن)  -8
 وتوپالست (تعریف، تهیه پروتوپالست، کشت پروتوپالست و امتزاج پروتوپالستی) کشت پر -9

  تهیه بذر مصنوعی -10
 مفاهیم کشت سلول جانوري  -11
 تفاوت کشت سلول اولیه و کشت سلولی پیوسته  -12
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 سلول نرمال و سلول ترانسفورم  -13
 سلول مونوالیر و سلول سوسپانسیون  -14
 هاي جانوري (راه اندازي و نگهداري سلول)شرحی بر کشت سلول -15
 استفاده از کشت هاي سلول جانوري در زیست فناوري  -16

 
 منابع:

1. Bhojwani, S.S. and Razdan, M.K. (1983) Plant Tissue Culture Theory and Practice. Elsevier. 
2. George, E.F., Hall, M.A. and Deklerk, G.J. (2008) Plant Propagation by Tissue Culture. Springer. 
3. Neumanng, K.H., Kumar, A. and Imani, J. (2009) Plant Cell and Tissue Culture: A Tool in 
Biotechnology Basic and Application. Springer. 
4. Razdan, M.K. (2002) Introduction to Plant Tissue Culture, 2nd Edition. Science Publishers, Inc. 
5. Lebowitz, R.J. (1995) Plant Biotechnology: A Laboratory Manual. W.M.C Brown Publishers. 
6. Freshney, R.I. (2005) Culture of Animal Cells: A Manual of basic techniques. 5th Edition. USA . 
Wiley-Liss Inc. 
7. Gamborg, O.L., Phillips, G.C. (1995) Plant cell, tissue, and organ culture: fundamental methods. 
Germany. Springer‐Verlag. 
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 سلول و بافتکشت  آزمایشگاه
 سلول و بافتکشت  آزمایشگاه درس: فارسی نام

 Cell and Tissue Culture Laboratoryنام انگلیسی درس: 

 واحد عملی 1تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 دارد (همزمان با درس کشت سلول و بافت)پیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

آشنایی با اصول کشت سلول گیاهی و جانوري و انواع هدف کلی این درس آشنایی دانشجویان زیست فناوري 
ل و فواید کشت سلول به عنوان هاي کشت سلوها و آشنایی نسبت به انواع روشهاي رشد وتکثیر سلولمکانیسم

دانشجو قادر خواهد بود ضمن شناسایی اصول کشت سلول گیاهی و جانوري  نسبت به انواع  است.اهداف کلی 
 ر و کشت سلول هاي گیاهی و جانوري به صورت عملی آشنایی پیدا خواهد کرد.هاي تکثیروش

 
 سرفصل درس:

 گیاهی
 طـرز  و بافـت  کشـت  آزمایشـگاه  در اسـتفاده  مـورد  وسـائل  معرفـی  ( گیـاهی  آشنائی با آزمایشـگاه کشـت بافـت    -1

 ) آنها از استفاده
 کشت طیمح عفونی ضد –کشت  طیمح هتهی –رهیذخ يمحلول هاتهیه  -2
 زنمونهری کشت –آن  یو ضد عفون زنمونهیر هیته -3
 کالوس هیته -4
 شناسائی انواع کالوس ها -5
 یطبیع محیط به انتقال و  باززائی کالوس ها -6
 اتاق کشت زاتیبا لوازم و تجه یآشنائ -7
 هیثانو يو کشت سلولها هیآنها: کشت اول یبافت ءو منشا يانواع سلولها -8
 سلولها يکردن و دفروز کردن و نگهدار زیفر -9

 یچرخه سلول یو بررس یشمارش سلول یکروسکوپیم يروشها -10
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 جانوري
،انــواع محــیط  in vivo, in vitroتفــاوت هــاي محــیط مزایــاي کشــت ســلول و بافــت ، محــدودیت هــا  -11

 کشت 
خواص فیزیکی و شـیمیایی محیطهـاي کشـت محلـول هـاي نمکـی، محـیط کامـل، مکملهـا، سـرم و ترکیبـات             -12

 آن، انوا ع و انتخاب سرم مناسب  
 محیط بدون سرم، معایـب و مزایـاي سـرم، محـیط بـدون سـرم و معایـب ایـن محـیط، جـایگزین کـردن سـرم             -13

 و انتخاب محیط بدون سرم 
 سترون کردن محیط  -طراحی آزمایشگاه کشت سلول، معرفی ویژگیهاي اطاق کشت-14
 کشت اولیه و انواع آن، جدا سازي بافت، تکنیکهاي کشت اولیه  -15
ــت ( -16 ــد     subculture) واکش ــوي رش ــه الگ ــلولی، مقایس ــاب س ــر، انتخ ــاژ و تکثی ــلولی، پاس ــاي س ودودمانه

 فریز کردن سلولها و تعداد بازیابی  -یه و سلولهاي دودمانی (منحنی رشد ) سلولهاي اول
ــراکم ســلولها در محــیط و قــدرت چســبندگی و علــت چســبندگی   -17 ذکــر ملکولهــاي  -جــدا ســازي ســلولی، ت

 و تکنیکهاي شناسایی سلولها بر اساس آنتی بادي  adheringچسبنده  
ــوزومی، ک  -18 ــواي کروم ــوژي ســلولی ،محت ــانی  مورفول ــپ ســلولهاي دودم ــامیرا شــدن و  Cell lineاریوتای ، ن

 ترانسفرماسیون، عواملی که در ترانسفرماسیون دخالت  دارند ( ویروس ها و مواد کارسینوژن )  
 کشت سلولهاي توموري و مشکالت کشت در این سلولها،تعیین ویژگی و نوع کشت  -19
و اســیدي   pHشــخیص نــوع آلــودگی از طریــق تغییــرت -آلودگیهــا ي محــیط کشــت ســلول و منشــأ آ لــودگی -20

 شدن محیط که دررشد تجمع میسلیوم، حرکت  باکتریها و غیره
 

 منابع:
  .کشت سلول هاي جانوري .سینا طب1391سپهري و همکاران.  -1

 
1. Bhojwani, S.S. and Razdan, M.K. (1983) Plant Tissue Culture Theory and Practice. Elsevier. 
2. George, E.F., Hall, M.A. and Deklerk, G.J. (2008) Plant Propagation by Tissue Culture. Springer. 
3. Neumanng, K.H., Kumar, A. and Imani, J. (2009) Plant Cell and Tissue Culture: A Tool in 
Biotechnology Basic and Application. Springer. 
4. Razdan, M.K. (2002) Introduction to Plant Tissue Culture, 2nd Edition. Science Publishers, Inc. 
5. Lebowitz, R.J. (1995) Plant Biotechnology: A Laboratory Manual. W.M.C Brown Publishers. 
6. Freshney, R.I. (2005) Culture of Animal Cells: A Manual of basic techniques. 5th Edition. USA. 
Wiley-Liss Inc. 
7.Gamborg, O.L., Phillips, G.C. (1995) Plant cell, tissue, and organ culture: fundamental  methods. 
Germany. Springer‐Verlag. 
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 زیست فناوري گیاهی
 زیست فناوري گیاهی درس: فارسی نام

 Plant Biotechnologyنام انگلیسی درس: 

 واحد نظري 2: تعداد و نوع واحد

 32 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 ژنتیک)مبانی مهندسی دارد (پیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

با اصول و کلیات زیست فناوري گیاهی  زیست فناوري هدف کلی این درس آشنایی دانشجویان دوره کارشناسی  
اصول و مبانی کلی زیست فناوري گیاهی را تشریح  دانشجو پس از گذراندن این واحد درسی خواهد توانست است.

نموده و جایگاه گیاهان  را در زیست فناوري توصیف نماید. همچنین نحوه تولید و نگهداري گیاهان تراریخته ژنتیکی 
 و ارزشمند از نظر زیست فناوري را توصیف نماید.

 
 سرفصل درس:

 و آینده این رشته، آشنائی با زیست فناوري، جذابیت هاي زیست فناوري  -1
ــا اصــول کشــت بافــت، ســلول و پروتوپالســتی گیــاهی، کاربردهــاي کشــت بافــت و ســلول گیــاهی،    -2 آشــنائی ب

 رویان زائی بدنی در گیاهان، ریزازدیادي گیاهان، 
 انتقال ژن به گیاهان، تاریخچه، انواع روش هاي انتقال ژن به گیاهان، انواع وکتورها -3
 ن داروئی، مقدمه، تراریختی ژنتیکی و تولید گیاهان تراریختمهندسی ژنتیک گیاها -4
رهیافت هـاي بیوتکنولـوژیکی بـراي تولیـد ترکیبـات داروئـی، کشـت سـلول هـاي گیـاهی، زیسـت تراریختـی،              -5

 تولید ترکیباتی مانند پودوفیلوتوکسین
 ه انواع تنش گیاهانتنش هاي زیستی و غیر زیستی و کاربرد زیست فناوري گیاهی در ایجاد مقاومت  ب -6
 واکسن ها ي گیاهی -7

 هاي ثانویه در شیشه، مهندسی متابولیک براي تولید داروها در گیاهان در مقیاس وسیع تولید متابولیت -8
 فتوبیوراکتورها و تولید متابولیت هاي گیاهی -9

 محصوالت نوترکیب با مصرف سالمت انسانی -10
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 منابع:

1. Kayser, O. and Quax, W.J. (2007) Medicinal Plant Biotechnology. WILEY-VCH Verlag GmbH & 
Co. KGaA. 
2. Thangadurai, D., Tang, W. and Song, S.Q. (2007) Plant Stress and Biotechnology. Oxford Book 
Company. 
3. Lorz, H. and Wenzel, G. (2005) Biotechnology in Agriculture and Forestry. Springer. 
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 ایمنی شناسی

 ایمنی شناسیدرس:  فارسی نام

 Immunology درس:  انگلیسی نام

 واحد نظري 2تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 )فیزیولوژي میکربیدارد (پیشنیاز: 

 نداردتکمیلی:  آموزش

 هدف درس:
اریهــاي ناشــی از نقــص سیســتم ایمنــی آشــنایی دانشــجویان بــا سیســتم ایمنــی ذاتــی و اکتســابی و اجــزا آنهــا، بیم 

 می باشد. ذاتی و اکتسابی،  واکسیناسیون
 

 سرفصل درس:
 تاریخچه علم ایمنی شناسی -1
 خصوصیات کلی سیستم ایمنی (اعم از سیستم ایمنی ذاتی و اکتسابی ) -2
 هماتوپوژنز و سلولهاي سیستم ایمنی -3
 اعضا سیستم ایمنی -4
 یتهایمونوژنیسیته و آنتی ژنیس -5
 ایمنوگلوبولین: ساختار مولکولی و ژنتیکی -6
 ایمنوگلوبولین: اعمال بیولوژیک -7
 واکنشهاي آنتی ژن و آنتی بادي -8
 کمپلکس سازگاري نسجی: ساختار مولکولی و ژنتیکی -9

 کمپلکس سازگاري نسجی: اعمال بیولوژیک و ایمنی شناسی پیوند -10
 آماده سازي و عرضه آنتی ژن -11
 Tنده و مولکولهاي سطحی لنفوسیت گیر -12
 کمکی و سایتوتوکسیک) T (اعم از Tرشد و تمایز سلول  -13
 Bرشد و تمایز سلول  -14
 تحمل ایمنی -15
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 هاي سیستم ایمنی تنظیم پاسخ -16
 و اعمال بیولوژیک معرفی سیستم ایمنی ذاتی: اجزا، سلولها -17
 طحی و اعمال بیولوژیک )سلولهاي فاگوسیت کننده (انواع گیرنده هاي س -18
 سیستم کمپلمان -19
 التهاب -20

 
 منابع:

1. Abbas, A.K. and Lichtman, A.H. 2010. Cellular and molecular immunology, 6th Edition. 
Philadelphia, PA : Saunders. 
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 زیست مواد و مهندسی بافت
 زیست مواد و مهندسی بافت  درس: فارسی نام

 Biomaterials and Tissue Engineeringدرس: نام انگلیسی 

 واحد نظري 2تعداد و نوع واحد: 

 32تعداد ساعت: 

 تخصصینوع درس: 

 دارد (کشت سلول و بافت)پیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

پوزیت علم پزشکی بازآرایی و مهندسی بافت و همچنین کامبا  رس آشنایی دانشجویان زیست فناوريهدف کلی این د
 ها و زیست مواد مورد استفاده در پزشکی می باشد.

 
 

 سرفصل درس:
 تاریخچه مهندسی بافت، صنعت و بازار، مفاهیم اولیه و تعاریف -1
ساختار و عمل بافت اپـی تلیـال، همبنـد، غضـروف، اسـتخوانی، سیسـتم عصـبی، مغـز اسـتخوان، عـروق قلبـی،             -2

 بستر -سلولی و سلول-برهم کنش هاي سلولی
ــت    -3 ــی باف ــواد و مهندس ــت م ــف زیس ــواع مختل ــاخت     -ان ــف س ــاي مختل ــواص، روش ه ــا و خ ــت ه داربس

 داربست، داربست هاي نانوساختار، پلیمرها، هیدروژل ها، مواد زیست تخریب پذیر، کامپوزیت ها
ــاي           -4 ــتم ه ــدي، سیس ــکی، ارتوپ ــم پزش ــا، چش ــبنده ه ــدانی، چس ــی، دان ــی عروق ــواد، قلب ــت م ــاربرد زیس ک

 حسگرهاي زیستی و اندام هاي مصنوعی  دارورسانی، 
 زیست مولکول هاي مورد استفاده در مهندسی بافت، فاکتورهاي رشد و مهندسی بافت، داوررسانی -5
 مهندسی بافت پوست، استخوان، غضروف، عصب، تاندون، کبد، پانکراس، قلب  -6
 مالحظات اخالقی در زیست مواد و مهندسی بافت   -7
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 منابع:

1. Lanzer, R., Conger, R., Vacanti, J. (2007) Principle of Tissue Engineering. 3th edition, Elsevier 
Academic Press. 

2. Saltzman, W.M. (2004) Tissue Engineering: Principles of for the design of replacement organ 
and tissue, Oxford University Press. 

3. Rater, B., Hoffman, A.S., Schonen, F.J., Lemons, J.E. (2013) Biomaterials Science: An 
Introduction to Materials in Medicine, 3th edition, Elsevier.  
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 زیست فناوري جانوري 
 زیست فناوري جانوريدرس:  فارسی نام

 Animal Biotechnologyنام انگلیسی درس: 

 واحد نظري 2تعداد و نوع واحد: 

 32 اد ساعت:تعد

 تخصصینوع درس: 

 زیست شناسی جانوري)( داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

ــاوري و     ــانی زیســت فن ــا اصــول و مب ــاوري ب ــن درس آشــنایی دانشــجویان رشــته زیســت شناســی فن هــدف از ای
 کاربردهاي آن در پزشکی، غذا و دارو، محیط زیست و دیگر کاربردها است.

 
 سرفصل درس:

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

 قهوه ایی، بنفش و سیاه)
 زیست فناوري دریاها و بیابان ها -3
 نانو زیست فناوري و بیوانفورماتیک -4
 بیوتکنیک تکثیر و پرورش با مدل کنه یا کرم خاکی)آشنایی با روش هاي تولیدمثل در جانوران ( -5
 آشنایی با روش هاي پرورش حشرات و کنه هاي شکارگر -6
 مبانی کار با سلول هاي بنیادي و سلول هاي بدنی (سوماتیک) -7
آشنایی با مبانی تهیه غذاي زنده در گـروه هـاي مختلـف جـانوري بـه جـزء آبزیـان: آشـنایی بـا اصـول طراحـی             -8

 شرایط کشت آبزیان محیط و
مبانی و اصـول اسـتخراج ترکیبـات فعـال (ترکیبـات دارویـی از خـرمگس، کـرم خـاکی، زالـو، اسـتخراج سـموم              -9

 مختلف از عنکبوت، مار، عقرب، صدپا)
 مبانی تولید جانوران تراریخت -10
 معرفی انواع شکارگرها و انگل ها -11
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 دیگربررسی اثرات عوامل مختلف کنترل زیستی بر یک -12
 استفاده از عصاره هاي گیاهی در کنترل آفات -13
 ژنومی از گروه هاي مختلف جانوري DNAاصول جداسازي  -14
 زیست فناوري و اخالق: جنبه هاي اخالقی اقدامات پژوهشی زیست فناورانه -15
ــرآورد اقتصــادي پــروژه هــاي ز   -16 یســت زیســت فنــاوري و اقتصــاد: کلیــاتی در مباحــث تــدوین دانــش فنــی، ب

 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. 
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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 کارورزي
 کارورزيدرس:  فارسی نام

 Internshipنام انگلیسی درس: 

  واحد به صورت کارورزي تابستانه 2تعداد و نوع واحد: 

  180تعداد ساعت: 

 تخصصینوع درس: 

  به بعد 5از ترم نیاز: پیش

 (به صورت دوره کاورزي تابستانه در مراکز مرتبط با حوزه زیست فناوري) داردآموزش تکمیلی: 

 

 :هدف درس

با توجه به ماهیت کاربردي رشته زیست فناوري و لزوم آشنایی و ارتباط هر چه بیشتر دانشجویان این رشته با 

 رشته کارشناسی دوره دانشجویانس ارتباط در این از هدفصنعت در جهت آموزش هاي عملی در صنعت 

فناوري با صنایع مختلف در حوزه هاي مختلف از جمله زیست محیطی، پزشکی، کشاورزي، علوم  زیست

 جانوري و میکروبی می باشد. این واحد درسی به صورت تابستانه ارائه خواهد شد. 

117 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 �وس ا�تیاری
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 2ی فیزیک عموم

 2فیزیک عمومی درس:  فارسی نام

 General Physics 2درس:  انگلیسی نام

 واحد نظري 3 د و نوع واحد:تعدا

 48تعداد ساعت: 

 اختیاري (پایه) س:در نوع

 1فیزیک عمومی  ز:پیشنیا

 ندارد ی:تکمیل آموزش

 
 درس:هدف 

ــته  ــنایی دانشــجویان رش ــک ال   آش ــاربردي فیزی ــادي و ک ــاهیم بنی ــا مف ــوم ب ــاي عل ــور و  ه ــاطیس، ن ــیته و مغن کتریس
 ساختار ماده

 
 :سرفصل درس

 بار الکتریکی، قانون پایستگی بار، قانون کولن،  رساناها و نارساناها، میدان الکتریکی -1
 قانون گاوس، پدیده الکتروفورسیس (*)

ـ           پتانسـیل الکتریکـی،   -2 ک دوقطبــی در انـرژي پتانسـیل الکتریکـی، دوقطبـی الکتریکـی، نیـرو و گشـتاور وارد بـر ی
میدان خارجی،  بر هـم کـنش الکتریکـی اتمهـا و مولکولهـا، سـطوح هـم پتانسـیل، خازنهـا و ذخیـره سـازي انـرژي             

 الکتریکی 
 کانالهاي غشایی، نقشه پتانسیل الکتریکی بدن انسان  (*)

لکتریکــی، گیــري ا جریــان الکتریکــی و مقاومــت الکتریکــی، رســانندگی و مقاومــت ویــژه،  قــانون اهــم و انــدازه -3
 مقاومتهاي سري و موازي، قوانین کیرشهف

ویژگیهــاي الکتریکــی شــبکه عصــبی، رســانش در محلولهــاي یــونی، الکترولیــز، رســانش در کانالهــاي غشــایی،  (*)
 جریانهاي الکتریکی خطرناك براي انسان
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گشـتاور نیـروي    نیرو و میـدان مغناطیسـی، میـدان مغناطیسـی پیچـه هـا و سـیملوله هـا،  دوقطبـی مغناطیسـی و           -4
وارد بــر یــک دوقطبــی در میــدان مغناطیســی، انــرژي مغناطیســی، دســته بنــدي مــواد از نظــر ویژگیهــاي مغناطیســی  

 (مواد دیامغناطیس، پارامغناطیس و فرومغناطیس)
ــایش اشــترن   (*) ــر، آزم ــانون آمپ ــرون و هســته، -ق ــدانهاي مغناطیســی     گــرالخ و اســپین الکت ــد می روشــهاي تولی

ــ ــدازه (یکنواخــت، غی ــهاي ان ــالوانومتري، روش ــوي)، گ ــدان   ر یکنواخــت، ق ــه می ــدان مغناطیســی (از جمل ــري می گی
 مغناطیسی زمین)، مبانی طیف سنجی جرمی  

ــدهاي نیــروي محرکــه     -5 ــانون لنــز، مفهــوم خــود القــایی،  مول ــانون القــاي فــارادي، ق مفهــوم شــار مغناطیســی، ق
 قوانین ماکسول و تابش الکترومغناطیسی (مفاهیم)،  تشدید مغناطیسی هسته،  RLCالکتریکی، مدارهاي 

 ) NMRتصویر برداري تشدید مغناطیسی (   (*)
امــواج الکترومغناطیســی و طیــف آنهــا، انــرژي میــدانهاي الکترومغناطیســی، قطبیــدگی امــواج الکترومغناطیســی،   -6

بــه عنــوان مثــالی از امــواج  نــور   انــرژي، تکانــه خطــی و تکانــه زاویــه اي امــواج الکترومغناطیســی، فشــار تابشــی، 
 برهم کنش نور با ماده (مبانی طیف سنجی)  الکترومغناطیسی،

 اپتیک  هندسی: اصل فرما، قوانین بازتابش و شکست نور، آیینه ها و عدسی ها، فیبر نوري -7
 دستگاههاي نوري: چشم، ذره بین، میکروسکوپ نوري و میکروسکوپ قطبشی -8
یـه،  تـداخل و پـراش نـور، رابطـه تـوري پـراش، تـوان تفکیـک دسـتگاههاي تصـویر            اپتیک  موجی: مفـاهیم اول  -9

 ساز
فعالیــت نــوري، چشــمه هــاي نــوري همــدوس (لیزرهــا)،  میکروســکوپ الکترونــی، پــراش پرتوهــاي ایکــس    (*)

 هاي دوفامی و دوشکستی در بلورهاي تک محور و دو محور ، پالریمتري،  پدیده CTو قانون براگ، 
 اي بر مکانیک کوانتمی: تابع موج و اصل عدم قطعیت خاص:  هم ارزي جرم و انرژي،  مقدمه نسبیت  (*)
ساختار اتمی ماده: اتمهاي سـاده، اعـداد کـوانتمی و اسـپین، اصـل طـرد پـاولی و ترازهـاي اتمـی، تکانـه زاویـه             -10

 اي در مدل کوانتومی
پیونــدهاي بــین اتمــی،  ترازهــاي ارتعاشــی و  کــاربرد لیــزر در زیســت فنــاوري، اتمهــاي پیچیــده تــر، ماهیــت  (*)

 چرخشی مولکولی، بلورها و نیم رساناها
 ها گیري آن ساختار هسته: نیروهاي هسته اي، انواع تابش هاي هسته و اندازه -12

 نیمه عمر، عمر سنجی،  دزیمتري و اسکن پوزیترون  (*)
 

توانــد از مطالــب ذکــر شــده یــا مشــابه  مــیاســتاد درس بــه فراخــور زمــان درس  و گــرایش دانشــجویان درس  (*)
 آن انتخاب و تدریس نماید. 
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 منابع:
1. Physics, Principles and Applications, 7th ed.,  Giancoli, Prentic Hall (2014)  
2. Fundamentals of Physics, extended, 10th ed., Halliday, Resnicl & Walker, Wiley (2013) 
3. Physics of the Life Sciences, Jay Newmann, Springer (2008). 

121 
 



 2آزمایشگاه فیزیک عمومی 
 2فیزیک عمومی آزمایشگاه درس:  فارسی نام

  Laboratory of General Physics 2درس انگلیسی نام

 واحد عملی 1 د و نوع واحد:تعدا

 32تعداد ساعت: 

 اختیاري (پایه) س:در نوع

 )2درس فیزیک عمومی دارد (همزمان با  ز:پیشنیا

 ندارد ی:تکمیل آموزش

 
 درس:هدف 

 بررسی تجربی مبانی فیزیک در مورد مباحث الکتریسیته و نور
 

 :سرفصل درس
ــدازه  روش -1 ــاي ان ــم    ه ــتفاده از اه ــا اس ــی (ب ــت الکتریک ــري مقاوم ــم و ...) و     گی ــانون اه ــون، ق ــل وتس ــر، پ مت

 ي.ها به طور متوالی و مواز گیري مجموع مقاومت اندازه
 .R=R0(1+tα)و بررسی تغییرات مقاومت با درجه حرارت  R=ρ (L/S)تحقیق رابطه  -2
ــدازه     -3 ــی و ان ــدارهاي الکتریک ــهف در م ــم و کیرش ــوانین اه ــق ق ــتگاه   تحقی ــی دس ــت درون ــري مقاوم ــاي  گی ه

 گیري. اندازه
گیـري   و انـدازه هـاي بـاردار شـدن و تخلیـه شـدن       هـاي مشـهور و انبـاره (بـاطري) و رسـم منحنـی       بررسی پیـل  -4

 ها. نیرو ي محرکه پیل
 به یکدیگر. ACو  DCهاي  دیودها، ترانزیستورها، یک سو سازي و تبدیل جریان -5
گیـري ظرفیـت خـازن و بررسـی قـوانین متـوالی و        هـاي شـارژ و دشـارژ و انـدازه     ها و رسم منحنـی  مطالعه خازن -6

 موازي.
 گیري نیروي محرکه القائی. ی و بررسی اندازهمطالعه خطوط میدان مغناطیسی طبیعی و الکتریک -7
 مشاهده منحنی پسماند مغناطیسی آهن. -8
ــدازه  -9 ــفورماتورها (ان ــه ترانس ــبه       مطالع ــدیل، محاس ــریب تب ــین ض ــه، تعی ــه و ثانوی ــی اولی ــت اهم ــري مقاوم گی

 امپدانس معادل و ...).
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ــدارهاي   -10 ــی م ــدازهR-Cو  R-Rبررس ــی   ، ان ــاي ورودي و خروج ــري ولتاژه ــا،     گی ــین آنه ــاز ب ــتالف ف و اخ
 بررسی اثر خازن ها در مدارها (با فرکانس کم و زیاد).

گیــري مقاومــت   گیــري ولتاژهــاي ورودي و خروجــی، انــدازه    ، انــدازهR-L-Cو  R-Lبررســی مــدارهاي   -11
پـیچ در مـدارهاي بـا فرکـانس کـم و زیـاد و بررسـی پدیـده          ظاهري (امپـدانس) و اخـتالف فـاز، بررسـی اثـر سـیم      

 .RLCو  LCدر مدارهاي  Lدید، بررسی میدان تولیدي توسط سیم پیچ تش
 اي جریان و پتانسیل الکتریکی یک مدار. و ثبت رایانه DACو  ADCمدارهاي تبدیالت  -12
ــدازه   -13 ــواج و ان ــواج سینوســی، مربعــی و ترکیــب ام ــاربرد آن (مشــاهده ام ــا اسیلوســکوپ و ک ــري  آشــنایی ب گی

 گیري اختالف فاز). لیساژ و اندازههاي  فرکانس به کمک منحنی
ــواج  -14 ــتگاه ام ــاهده دس ــاطیس: مش ــایکروویو،     الکترومغن ــواج م ــی (ام ــواج الکترومغناطیس ــده ام ــد کنن ــاي تولی ه

 اشعه ماوراء بنفش)، بررسی و انتشار و تداخل مایکروویو.
ــایش -15 ــدان   آزم ــوط می ــم خط ــل رس ــتاتیک از قبی ــوص الکترواس ــایی در خص ــی در ه ــاي الکتریک ــکل ه ــاي  ش ه

 هاي مربوط به بارهاي ساکن، واندوگراف و ... . گیري مختلف، مشاهدات و اندازه
 

 منابع:
1. Halliday, D., Resnick, R., Walker, J. (Latest Ed.) Fundamentals of physics. Wiley. 
2. Serway, R.A., Jewett, J.W. (Latest Ed.) Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics. 
Cengage Learning. 
3. Young, H.D., Freeman, R.A. (Latest Ed.) University Physics with Modern Physics. Addison-Wesley. 
4. Wilson, J.D., Hernandez-Hall, C.A. (Latest Ed.) Physics Laboratory Experiments. Brooks/Cole 
Cengage Learning. 
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 ی بیوفیزیکمبان
 مبانی بیوفیزیکدرس:  فارسی نام

 Principles of Biophysicsنام انگلیسی درس: 

 واحد نظري 3تعداد و نوع واحد: 

 48تعداد ساعت: 

 اختیاري نوع درس: 

 )1عمومی  و فیزیک و مولکولی زیست شناسی سلولیمبانی ( داردپیشنیاز: 

  داردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

 با علم بین رشته اي بیوفیزیک زیست فناوريی سان کارشناآشنایی دانشجوی 
 

 سرفصل درس:
 زیست شناسی با اعداد -بیوفیزیک: نگرش، حوزه ها و ابزارها  -1
 طرح ساختمانی سلول ها و موجودات زنده -2
 زمان سنج ها در مقیاس هاي متعدد براي اندازه گیري سرعت فرایندهاي زیستی -3
 معرفی سیستم هاي مدل -4
 تعادل مکانیکی و شیمیائی در سلول زنده -5
 قوائد انتروپی -6
 سیستم هاي دو حالته -7
 قدم هاي تصادفی و ساختار ماکروملکول ها -8
 الکترواستاتیک محلول هاي نمکی -9

 معماري براي سلول ها و اسکلت ها -10
 غشا هاي زیستی -11

 
 منابع:

1. Phillips, R., Kondev, J., Theriot, J. and Garcia, H. (2012) Physical Biology of the Cell. Garland 
Science. 
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 ویروس شناسی
 ویروس شناسیدرس:  فارسی نام

 Virologyنام انگلیسی درس: 

 واحد نظري 3 تعداد و نوع واحد:

 48 تعداد ساعت:

 اختیارينوع درس: 

 دارد (فیزیولوژي میکربی)پیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 س:هدف در

هــا و آشــنایی نســبت بــه طبقــه هــاي رشــد وتکثیــر ویــروسشناســی و انــواع مکانیســمآشــنایی بــا اصــول ویــروس 
 شود.ها  هدف درس محسوب میهاي شناسایی ویروسها و انواع روشآنبندي

 
 سرفصل درس:

 اي متبلور تا موجودي زندهبررسی تعریف ویروس از ذره -1
 تاریخچه علم ویروس شناسی -2
درمـانی ، توسـعه   هـا: بیمـاریزایی، پیشـرفت علـوم مولکـولی، محصـوالت نوترکیـب، ژن       همیت مطالعـه ویـروس  ا -3

 واکسن
 ها و نظریات مرتبط با آنتکامل ویروس -4
 هاها و تعریف اجزاي ویروسی  و تنوع ژنوم در ویروسساختار ویروس -5
 ختار متقارنشکل ویروس و انواع تقارن ویروسی و بررسی دالیل تشکیل سا -6
 هاي بدون غشا)هاي غشادار و ویروسبررسی اتصال ویروس به سلول میزبان (ویروس -7
 هاي تردد ویروس در سلول میزبانمکانیسم -8
 خود تجمعی ویروس در سلول و رهایش ویروس از سلول -9

ــروس  -10 ــوارد خــاص مولکــولی در وی ــروس م ــداخل وی ــداخل ویروســی، ت ــا ( ت ــروسه ــاقص، وی ــاي ن ــاي  ه ه
 ها)، نوترتیبی در ویروس)RNA-DNA( هاکاذب، ویروس با صفات مخلوط، نوترکیبی در ویروس

 شناسیانواع میزبان ویرسی، کشت سلول و کاربرد آن در ویروس کشت ویروس، -11
 اثرات سایتوپاتیک (CPE)تاثیرات ویروس بر سلول میزبان  -12
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ــه، روش  -13 ــروس در نمون ــزان وی ــین می ــاي فیزیتعی ــروس در   ه ــر وی ــین تیت ــراي تعی ــک ب ــیمیایی و بیولوژی کوش
 نمونه (بررسی پالك، میکروسکوپ الکترونی، هماگلوتیناسیون اسی)

 هاي ایجاد سرطان و ترانسفورماسیون سلولیمکانیسم -14
 هااصول طبقه بندي ویروس -15
 دار)RNA دار کوچک، فاژهايDNAبزرگ،  فاژهاي  DNA(فاژهاي دار باکتریوفاژهاي مهاجم -16
ــدل  -17 ــاي معت ــاژ   باکتریوفاژه ــدا، ف ــاژ    Mu-I(فاژالمب ــپوزونی، ف ــدل ترانس ــوان م ــه عن ــدل    P1ب ــوان م ــه عن ب

 پالسمیدي) ، فاژهاي ناقص و شبه فاژها
 تکامل و بیولوژي فاژها، بررسی فنوتیپ هاي میزبانی حاصل از فاژها -18
 )هاي گیاهیوس(آشنایی با خانواده هاي ویر هاي گیاهیمروري بر ویروس -19
هـاي گیـاهی، پاسـخ    تاثیر دیـواره سـلولی در ایجـاد عفونـت، روشـهاي بیـان ژن و هماننـد سـازي در ویـروس          -20

 گیاه به ویروس
 هاي مهم جانوريمروري بر ویروس -21
 ها، پرایون هاهاي کمکی، ویروئیدها، ویروسوئیدها، ویروزومویروس -22
 )وکتورها، هرپس وکتورها، واکسینیا وکتورها AAVآدنووکتورها، وکتورهاي ویروسی و کاربرد آنها ( -23
 دار) RNAهاي رتروویرال وکتورها و وکتورهاي مبتنی بر ویروس(وکتورهاي ویروسی و کاربرد آنها  -24

 
 منابع:

1. Knipe, D.M. and Howley, P. (2013) Fields Virology (Knipe, Fields Virology, 6th Edition. Lippincott 
Williams & Wilkins. 
2. Flint, S.J. and Enquist, L.W.,  Racaniello, V.R.  (2009) Principles of Virology, 3rd Edition. ASM 
Press. 
3. Brooks, G., Carroll, K.C. and Morse, S. (2012) Jawetz Melnick & Adelbergs Medical Microbiology, 
26th Edition. McGraw-Hill Medical 
4. Murray, P.R., Rosenthal, R.S., Pfaller, M.A. and Saunders, M.D. 2012. Medical Microbiology, 7th 
Edition. Saunders. 
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 فناوري سلول هاي بنیادي
 فناوري سلول هاي بنیاديدرس:  فارسی نام

 Stem Cell Biotechnologyنام انگلیسی درس: 

 نظريواحد  2تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 اختیارينوع درس: 

 )زیست فناوري پزشکی( داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

هدف این درس آشـنایی بـا اصـول سـلول هـاي بنیـادي و اسـاس سـازوکارهاي سـلولی و مولکـولی خـود نـوزایی              
 شکی و صنعت است.و نحوه تمایز سلول هاي بنیادي و همچنین آشنایی با کاربردهاي آن در پز

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

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

 هاشناسی سامانه مبانی زیستدرس:  فارسی نام

 Principles of systems biologyنام انگلیسی درس: 

 واحد نظري 2تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 اختیارينوع درس: 

 (بیوشیمی متابولیسم و ژنتیک مولکولی) داردپیشنیاز: 

 (سمینار) دارد آموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

کـه   يسـاده سـاز   یـه اصـول پا  ي،سـامانه ا  یشناسـ  یسـت ز يا یـه اپ یمبـا مفـاه   یاندانشجو ییدرس آشنا ینهدف ا 
 یلمســا یــلکــل گــرا در تحل یــدگاهد یــهو ارا کننــد یمــکمــک  یســتیز يهــا یســتمس یــتبــه درك بهتــر نحــوه فعال

 باشد. یم یستیز

 
 سرفصل درس:

 یتومیکسترانسل یپتومیکس،ترانسکر یکس،متاژنوم یکس،ژنوم -1
 ینپروتئ-ینپروتئ هايکنشبرهم -2
 یکسپروتئوم -3
 یکسفنوم -4
 یکیمتابول يو شبکه ها یکسمتابولوم -5
 یامانتقال پ يشبکه ها -6
 یمیتنظ يشبکه ها -7
 شبکه يها مایهبن -8
 یر, مفهوم شبکه و مسیاضیر يگراف ها, مدلساز یه, نظریوتريکامپ - یاضیر یمها و مفاه يتئور -9
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 منابع:
1. Alon, Uri. An Introduction to Systems Biology: Design Principles of Biological Circuits. Boca 
Raton, FL: Chapman & Hall, 2006. ISBN: 9781584886426. 
2. Coruzzi G.M. and Gutiérrez R.A. (2009), Plant Systems Biology, Annual plant reviews, Volume 35, 
WILEY-BLACKWELL 
3. Eberhard O. (2013), A first course in Systems Biology, Garland Science 
4. Konopka A.J. (2007), Systems Biology: principles, methods and concepts, CRC Press/Taylor & 
Francis 
5. 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: 

 واحد نظري 2 تعداد و نوع واحد:

 32 تعداد ساعت:

 اختیارينوع درس: 

 نداردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

 یعتالهام از طب یمهندس یندو فرا یاتاز ح یريالگوگ يل و فلسفه و روش هابا اصو 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
 ي،ســاز یهو شــب يمــدل، مــدل ســاز ین،، ماشــدســتگاه ینــد،فرا یســم،هــا و کنتــرل، مکان یســتمس یــهنظر یســتم،س -3
 یچیـدگی، و اصـول پ  یچیـدگی پ یرخطـی، و غ یخطـ  يهـا  یسـتم س ینامیـک، د یـک، حالـت و رفتـار، مکان   ي،ساز ینهبه
و  يســاخت، فــراور تر،ســن ی،مهندســ یار،و اعتبــار، دقــت و دقــت بســ يپــذر ینــانآشــوب، اطم یــهنظر ینــی،ب یشبــ

 یدتوسعه، تول
  یبا مهندس یاتح یسهمقا یساز نظر مهند یشناس یستز -4
 یعتدر طب یبا طراح یسهدر مقا یمهندس یطراح -5
ــان یــف،تعر یعــت،در طب ی،مولکــول يخودســرمهم ســاز -6 ــر یمب ــراور یســممکان ینو مثالهــا و کاربردهــامهم ت  يف

 یعتنانومواد در طب
 یعــت،ره در طبز يبــه بــاال یینچســب خشــک، نانوســختار پــا ینتــر يمطالعــه مارمولــک بــه عنــوان منبــع قــو -7

 یستیساخت مواد ز ياز پر طاووس و بال پروانه برا يالگوبردار
 یسلول يبا الهام از روزنه ها یاسنانومق يپمپ ها -8
 یستیها به عنوان منبع الهام ز یهاباکتر -9

 یستیها به عنوان منبع الهام ز یروسو -10
131 

 



ــده و  یســتورهايترانز -11 ــازن ــا الهــام از  یزخــودتم یدانعکاســض يپوشــش هــا یالی،نانوســ یودهــايد ی شــونده ب
 چشم پروانه

 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 یستند زهوشم یباتترک -17
 یپزشک يکاربردها  يبرا یدهاساکار 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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 قارچ شناسی
 قارچ شناسیدرس:  فارسی نام

 Mycology :درس انگلیسی نام

 واحد نظري 2تعداد و نوع واحد:  

 32 تعداد ساعت:

 اختیاري  نوع درس:

 دارد (فیزیولوژي میکربی) :پیشنیاز

 دارد (آزمایشگاه) آموزش تکمیلی:

 
 هدف درس:

قـارچ هـا شـامل طبقـه بنـدي، شناسـایی و چرخـه         س آشنایی دانشـجویان بـا زیسـت شناسـی    هدف از ارائه این در 
ـ   و و همچنـین کـاربرد هـاي قـارچ      و زیسـت فنـاوري   ک تاکسـون مهـم در زیسـت شناسـی    زندگی آنها  به عنـوان ی

 است.هاي قارچی  آشنایی با بیماري
 

 سرفصل درس:
جایگاه قـارچ هـا در طبقـه بنـدي موجـودات زنـده، تاریخچـه قـارچ شناسـی، سـاختمان و انـواع میکروسـکوپی              -1

جایگــه و اهمیــت قــارچ هــا در محــیط زیســت،   و ماکروســکوپی قــارچ هــا، تکامــل قــارچ هــا، انــدازه قــارچ هــا، 
 بیوتکنولوژي و پزشکی

ساختار سلولی قارچ هـا، هیـف و میسـیلوم در قـارچ هـاي رشـته اي و انـواع آن، دیـواره سـلولی در قـارچ هـا،             -2
در قـارچ هـا، انـدامک هـاي داخـل       پور در قـارچ هـا، تنـدش اسـپور، غشـاء     انواع سـپور در قـارچ هـا، تشـکیل اسـ     

 رچ ها، قارچ هاي دو شکلی و مخمرهاسلولی در قا
ــدي     -3 ــدي و دیپلوئی ــا، هاپلوئی ــارچ ه ــوم در ق ــک و ژن ــا، ژنتی ــارچ ه ــاریون هســته در ق ــا، دي ک ــارچ ه ی در در ق

 قارچ ها، تکثیر جنسی و غیر جنسی در قارچ ها، انواع اسپورهاي جنسی و غیر جنسی در قارچ ها
یازمنــدي هـاي غــذایی، نیازمنــدي بـه اکســیژن، آب، دمــا،   رشـد و تغذیــه در قـارچ هــا، انــواع محـیط کشــت و ن    -4

 در قارچ ها pHنور و 
روش هاي طبقه بندي قارچ ها، شـاخه هـاي سلسـله قـارچ هـا، فیلـوژنی قارچهـا، کپـک هـاي مخـاطی، چرخـه             -5

 ، اهمیت و اکولوژي Physarumو  Dictyosteliumزندگی 
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،  زئوســپور و اووســپور در هاپلوئیــدي و دیپلوئیــدي ، چرخــه تولیــد مثلــی، فــازOomycetesکرومیســتا، شــاخه  -6
Oomycetes اوومیست هاي فیتوپاتوژن ، اهمیت و اکولوژي ،Oomycetes. 

، ویژگـــی هـــاي هیـــف Blastocladiales ،Chytridiales ،Neocallimastigalesشـــاخه کیتریدیومیســـت هـــا،  -7
 .و زئوسپور در آنها، اهمیت و اکولوژي

تولیــد مثــل جنســی و غیــر جنســی در زیگومیســت هــا، تشــکیل زیگوســپور، ســاختار  شــاخه زیگومیســت هــا،  -8
 میسلیومی و سلول هاي سنئوسیتی، چرخه زندگی در زیگومیست ها. 

، چرخـه تکثیـر جنسـی و غیـر جنسـی موکـورال       Mucoralesطبقه بنـدي و رده هـاي مهـم در زیگومیسـت هـا،       -9
 ر، اهمیت و اکولوژي زیگومیست هاو تشکیل اسپوراژیوسپور و زیگوسپو Rhizopusها، 
شــاخه آسکومیســت هــا، تعریــف و طبقــه بنــدي، آسکوســپور و کنیدســپور، موفولــوژي آســکوکارپ، چرخــه    -10

ــر جنســی آسکومیســت هــا، آسکومیســت هــاي میکروســکوپی و ماکروســکوپی، آســک هــاي    ــر جنســی و غی تکثی
 برهنه و همی آسکومیست ها، اهمیت و اکولوژي اسکومیست ها

ــ -11 ــاقص (ق ــدي،   Deuteromycetesارچ هــاي ن ــر جنســی در دوترومیســت هــا، تشــکیل کنی ــر غی )، چرخــه تکثی
ــا،      ــپوري آسکومیســت ه ــا، وضــعیت میتوس ــدي دوترومیســت ه ــه بن ــاه طبق ــف و جایگ ــاختار هی ، Aspergillusس

 ، طبقه بندي و اهمیت آنPenicilliumطبقه بندي و اهمیت آن، 
چرخـه تکثیـر جنسـی و غیـر جنسـی در بازیدیومیسـت هـا، طبقـه بنـدي و           بازیدیومیست هـا، بازیدیوسـپور و   -12

و قــارچ هــاي گوشــتی، اهمیــت و  Agaricalesمورفولــوژي بازیدومیســت هــا، بازیدومیســت هــاي میکروســکوپی، 
 اکولوژي بازیدومیست ها

ــ     -13 ــا، تکثی ــوژیکی مخمره ــوژیکی و بیوتکنول ــت اکول ــکلی، اهمی ــاي دوش ــلولی، مخمره ــاختار س ــا، س ر مخمره
 جنسی و غیر جنسی در مخمرها، طبقه بندي و جایگاه فیلوژنی مخمرها

گلسنگ هـا، طبقـه بنـدي گلسـنگ هـا و جایگـاه فیلـوژنی، پـراکنش گلسـنگ هـا در اکوسیسـتم، همزیسـتی و              -14
فیزیولوژي گلسنگ هـا، تغذیـه در گلسـنگ هـا، چرخـه تکثیـري در گلسـنگ هـا، کـاربردي هـاي تجـاري گلسـنگ             

 لوژي آنهاها، اهمیت و اکو
ــر در    -15 ــوژنی میکــوریز، تکثی ــدي و فیل ــه بن ــدومیکوریز، ویزیکــوالر آربســکوالر، طبق میکــوریز، اکتومیکــوریز، ان

 میکوریزها، اهمیت تجاري و بیوتکنولوژیک میکوریزها
قارچ هـاي انگـل، فیتوپـاتوژن هـاي قـارچی و اهمیـت تجـاري آنهـا و تقسـیم بنـدي آنهـا، زنـدگی انگلـی در               -16

 ، قارچ هاي بیماري زا در انسان قارچ ها
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 منابع:
1. Carlile, M.J., Gooday, G.W. and Watkinson, S.C. (2001) The Fungi, 2nd Edition. Academic Press 
2. Stephenson, S.L. (2010) The Kingdom Fungi: The Biology of Mushrooms, Molds, and 
Lichens.Timber Press 
3. Kavanagh, K. (2011) Fungi: Biology and Applications. Wiley -Blackwell 
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 آزمایشگاه قارچ شناسی

 آزمایشگاه قارچ شناسیدرس:  فارسی نام

 Mycology Laboratory :درس انگلیسی نام

 واحد عملی 1تعداد و نوع واحد:  

 32تعداد ساعت: 

 اختیاري  نوع درس:

 دارد (همزمان با درس قارچ شناسی) :پیشنیاز

 ندارد آموزش تکمیلی:

 
 هدف درس:

هدف اصلی این درس تکمیـل مرحلـه آمـوزش تئـوري و همچنـین آمـوزش عملـی قـارچ شناسـی بـه دانشـجویان             
 از طریق روش هاي آزمایشگاهی متداول است.

 
 سرفصل درس:

 ایمنــی در آزمایشــگاه قــارچ شناســی و مقــررات حمــل نمونــه هــاي قــارچی، آشــنایی بــا بانــک هــاي میکربــی   -1
 معتبر قارچی  

مشــاهده میکروســکوپی قــارچ هــا و مطالعــه هیــف و میســلیوم در آنهــا، روش هــاي نگــه داري کوتــاه مــدت و   -2
 بلند مدت قارچ ها

آشنایی با محـیط هـاي کشـت قـارچی و تهیـه آن، انـواع روش هـاي کشـت قـارچ هـا، آشـنایی بـا روش هـاي               -3
 میکرسکوپی مطالعه ساختارهاي سلولی در قارچ ها

ــه نمونــه هــاي میکروســکوپی    -4 ــواع روش هــاي رنــگ آمیــزي و تهی ــا ان روش تهیــه اســالید کــالچر و آشــنایی ب
 قارچی  

 جداسازي، کشت و مطالعه میکروسکوپی کتریدیومیست ها -5
 جداسازي، کشت و مطالعه میکروسکوپی زیگومیست ها -6
 جداسازي، کشت و مطالعه میکروسکوپی آسکومیست ها -7
 و مطالعه میکروسکوپی مخمرها جداسازي، کشت -8
 جداسازي، کشت و مطالعه میکروسکوپی دوترومیست ها -9

 جداسازي، کشت و مطالعه میکروسکوپی بازیدیومیست ها -10
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 جداسازي، کشت و مطالعه میکروسکوپی مایکوریزها (گلومرومیست ها) -11
 جداسازي و مطالعه میکروسکوپی گلسنگ ها -12
 یکروسکوپی قارچ هاي ماکروسکوپی (آگاریکوس)جداسازي و مطالعه م -13
 جداسازي، کشت و مطالعه میکروسکوپی ااومیست ها -14

 
 منابع:

1. Gupta, V.K., Tuohy, M.G., Ayyachamy, M. and Turner, K.M. 
(2012).http://www.amazon.com/Laboratory-Protocols-Fungal-Biology-
Current/dp/1461423554/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1366439376&sr=1-
3&keywords=fungi+laboratory Springer. 
2. Germain, G.St. and Summerbell, R. (2010) Identifying Fungi. Star Pub Co. 
3. Koneman, E.W. (1985) Practical Laboratory mycology, 3rd Edition. Williams & Wilkins 
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http://www.amazon.com/Laboratory-Protocols-Fungal-Biology-Current/dp/1461423554/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1366439376&sr=1-3&keywords=fungi+laboratory
http://www.amazon.com/Laboratory-Protocols-Fungal-Biology-Current/dp/1461423554/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1366439376&sr=1-3&keywords=fungi+laboratory
http://www.amazon.com/Laboratory-Protocols-Fungal-Biology-Current/dp/1461423554/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1366439376&sr=1-3&keywords=fungi+laboratory
http://www.amazon.com/Identifying-Fungi-Guy-St-Germain/dp/0898633117/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1366439376&sr=1-4&keywords=fungi+laboratory


 جلبک شناسی
 جلبک شناسیدرس:  فارسی نام

 Phycologyنام انگلیسی درس: 

 واحد نظري 2تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 اختیاري نوع درس: 

 )زیست شناسی گیاهی و فیزیولوژي میکربیدرس هاي دارد (پیشنیاز: 

 نداردیلی: آموزش تکم

 

 :هدف درس
ــن هــدف ــا شناســی زیســت رشــته کارشناســی دوره دانشــجویان آشــنائی درس ای ــدي، تشــریح و ریخــت  ب رده بن

شناســی ســلولی، ترکیبــات شــیمیایی و رنگیــزه هــاي فتوســنتزي، اکولــوژي، چرخــه تولیــد مثلــی، تکثیــر و تولیــد،    
 مصارف اقتصادي و مضرات جلبک ها در گروههاي جلبکی می باشد.

 
 :سرفصل درس

 ریخت شناسی و تشریح در ساختارهاي سلولی -1
 ترکیبات شیمیایی و رنگیزه هاي فتوسنتزي -2
 تولید مثل و چرخه زندگی -3
 رویشگاه و پراکنش هاي محیطی -4
 رده بندي جلبک ها  -5
 کاربرد جلبک ها در بیوتکنولوژي و مطالعات آزمایشگاهی -6
 ، دارویی و کشاورزيمصارف اقتصادي در صنایع غذایی -7
 بررسی عوامل مذکور در گروههاي جلبکی شامل: -8

- Cyanophyta 
- Glaucophyta 
- Rhodophyta 
- Chlorophyta 
- Euglenophyta 
- Dinophyta 
- Cryptophyta 
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- Heterocontophyta 
 

 :منابع
 1384 مشهد، فردوسی دانشگاه انتشارات ،"جلبکها بیولوژي" دیارکیانمهر، ه.. 1

 1387الزهرا، دانشگاه انتشارات ،"لبکشناسیج" ریاحی، .. ح2

3. Sharma, O.P. (1986) Textbook of Algae. TataMcGraw-Hill Publishing Company Limited. 
4. South, C.B. and Whittick, A. (1987) Introduction to Phycology. Blackwell Scientific Publications. 
5. Barsanti, L. and Gualtieri, P. (2006) Algae; Anatomy, Biochmistry and Biotechnology. Taylor & 
Francis Group. 
6. Lee, R.E. (2008) Phycology, 4th Edition. Cambridge University Press. 
7. Graham, J.E., Wilcox, L.W. and Graham, L.G. (2008) Algae, 2nd Edition. Benjamin Cummings. 
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 يفناور یستدر ز يساز يتجار

 تجاري سازي در زیست فناوريدرس:  فارسی نام

 Comercialization in Biotechnologyنام انگلیسی درس: 

 نظريواحد  2تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 اختیارينوع درس: 

 نداردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

ــنا ــو  يآش ــد  انیدانشــجو يریادگی ــا اصــول مق ــد یماتب ــبازار ت،یریم ــره گ  یابی ــور به ــه منظ ــو تجــارت ب در  يری
ــو ته يســاز يتجــار ــا هی ــف اســت. درك اهم یســتیاز محصــوالت ز ياقتصــاد يالگوه ــمختل ــش  تی اقتصــاد دان

اهــداف در نظــر  گــریاز جملــه د ياقتصــاد یهیثبــت شــرکت و نحــوه آمــاده کــردن طــرح تــوج یو چگــونگ انیــبن
 .درس است نیا يگرفته شده برا

 
 صل درس:سرف

  ياقتصاد میو مفاه هیبا بازار سرما ییآشنا -1
 یابیبا اصول بازار ییآشنا -2
  يدیتول يها ندیفرا یو سازمانده تیریاصول و کاربرد مد -3
  سکیر تیریتجارت  و مد يدرك درست مدل ها -4
   يمحصوالت تجار يمعنو تیساختار مالک -5
 مربوطه یجهان يبا بازارها ییناو آش یشناس ستیدر ز يساز يو تجار دیتول -6
  یستیمحصوالت ز دیکشور در تول ییایو جغراف یطیمح يها لیملزومات و پتانس یبررس -7
ــنا -8 ــوج  ییآش ــرح ت ــا ط ــنج و  یهیب ــان س ــات امک ــاملFeasibility study( یمطالع ــنج  ) ش ــان س ــ یامک  ،یفن

و  یشناســ ســتیدر حــوزه ز یتخــدما-يدیــتول يدر انجــام طــرح هــا رهیــو غ یحقــوق ،یســتیز طیمحــ ،یاتیــعمل
 مربوطه  يبا نرم افزارها ییآشنا

انـواع کسـب و کـار در     ي) بـرا Business Plan( ياقتصـاد  یهیو نحـوه نگـارش طـرح تـوج     میبـا مفـاه   ییآشـنا  -9
 یشناس ستیحوزه ز
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ـ ثابـت و درگـردش، سـود و    هیسـرما  میبا مفـاه  ییآشنا -10  و هیسـرما  یو نـرخ بـازده   هیدوره بازگشـت سـرما   ژه،ی
 رهیغ

 یشناس ستیموفق در حوزه ز ياقتصاد يمدل ها یمعرف -11
 انیدانش بن يشرکت ها يریشکل گ یو چگونگ نیاصول، قوان -12

 
 منابع:

1. Jordan, J.F. (2014) Innovation, Commercialization, and Start-Ups in Life Sciences. CRC Press. 
2. Shimasaki, C. (2015) Biotechnology Entrepreneurship. Elsevier. 
3. Kassicieh, S.K. and Radosevich, H.R. (2013) From lab to market: commercialization of public sector 
technology. Springer Science & Business Media. 
4. Commercialization of BioPharma Products in the USA (BE): A Practical Guide. (2013) Rx 
Commercial Research International. 
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 حفاظتو  یستیتنوع ز
 و حفاظت یستیتنوع زدرس:  فارسی نام

  Biodiversity and Conservationنام انگلیسی درس:

 واحد نظري 2 تعداد و نوع واحد:

 32 تعداد ساعت:

 اختیاري نوع درس:

 نداردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 
 

 :هدف درس
از تنـوع  هـاي مختلـف دانشـگاهی بـا مبـانی حفاظـت        رشـته  کارشناسـی  دوره دانشـجویان  آشـنائی  درس ینا هدف

 است.  زیستی
 

 :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
 محیط زیستکنوانسیون هاي تنوع زیستی و حفظ  -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 و اقلیم معرفی 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
 روز. 5-3به مدت  سفر علمی به یکی از مناطق حفاظت شده ایران -14-16
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 :منابع

  . مبانی زیست شناسی حفاظت. انتشارات جهاد دانشگاهی1393ملکیان، م. همامی، م.ر. . ۱
2. Primack, R. 2012. Conservation Biology. Sinauer Associates. 
3. Primack, R. B. 2014. Essentials of Conservation Biology. Sianuer Associates. 
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 بیوشیمی فیزیک

 بیوشیمی فیزیکدرس:  فارسی نام

 Biophysical Chemistryنام انگلیسی درس: 

 واحد نظري 3تعداد و نوع واحد: 

 48 تعداد ساعت:

 اختیارينوع درس: 

 )1فیزیک عمومی  و 2درس هاي شیمی عمومی ( داردپیشنیاز: 

 (حل تمرین) دارد آموزش تکمیلی: 
 

 هدف درس:
 آشنائی دانشجویان کارشناسی علوم سلولی و مولکولی با علم شیمی فیزیک و کاربرد آن در زیست شناسی 
 

 سرفصل درس:
ــدي آن   -1 ــامیکی وتعــادل  تعــاریف تر -شــیمی فیزیــک و تقســیم بن ــامیکی، خــواص ترمودین ــانون  –مودین ــا، ق دم

مبــانی ریاضــی  –مقیــاس دمــاي مطلــق و معادلــه حالــت –بویــل، قــانون چــارلز، قــانون عمــومی گازهــاي ایــده آل 
 گازهاي حقیقی، معادله واندروالس و تئوري سینتیک گازها –مورد نیاز 

برگشـت پـذیري    –ي پتانسـیل و کـار فشـار حجـم     مروري بر مکانیـک کالسـیک، کـار، انـرژي مکـانیکی، انـرژ       -2
 ترموشیمی -ظرفیت گرمائی  –آنتالپی  –قانون اول ترمودینامیک  –انرژي گرمائی  –و برگشت ناپذیري 

ــدمان و فراینــد کــارنو   –قــانون دوم ترمودینامیــک و بیــان هــاي هــم ارز آن   -3 معرفــی  –موتورهــاي گرمــائی، ران
ــ  ــه و ارتب ــبات مربوط ــی، محاس ــذیري   آنتروپ ــت ناپ ــذیري و برگش ــت پ ــا برگش ــوس و  –اط آن ب ــاوي کالزی نامس

 قانون سوم ترمودینامیک –تعبیر ملکولی آنتروپی  –ارتباط آنتروپی با تعادل 
ــک   -4 ــانون اول و دوم ترمودینامی ــب ق ــبس   –ترکی ــولتز وگی ــرژي آزاد هلم ــاي ان ــت ه ــبس  –کمی ــادالت گی  –مع

 پتانسیل شیمیائی –روابط ماکسول 
ــاد -5 ــازي و شــیمیائیتع ــواد، ف ــده آل   –الت م ــاي ای ــوط گازه ــادالت واکنشــی در مخل ــاي  –تع ــت ه ــی ثاب معرف

 تعادلی و وابستگی آن به دما (معادله وانت هوف)
 معادله کالزیوس کالپیرون –نمودار فاز در سیستم هاي تک جزئی  –تعادالت فازي: قاعده فاز  -6
 معرفی محلول هاي کلوئیدي –اثرات سطح، کشش سطحی و اندازه گیري آن  -7
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روابـط ترمودینـامیکی بـین کمیـت هـاي مـولی جزئـی         –کمیت هاي ویژه جزئـی، اهمیـت و انـدازه گیـري آنهـا       -8
 معادله گیبس دوهم –
محلــول هــاي ایــده آل غیــر الکترولیتــی: تعبیــر ملکــولی محلــول ایــده آل و معرفــی پتانســیل شــیمیائی اجــزا در   -9

 تغییر توابع ترمودینامیکی در فرایند مخلوط شدن ایده آل –ل قانون رائو –حالت ایده آل 
معرفـی پتانسـیل شـیمیائی اجـزا حـل شـده و حـالل در محلـول          –قـانون هنـري   –محلول هاي رقیـق ایـده آل    -10

 هاي رقیق ایده آل
اجـزا  محلول هاي غیـر ایـده آل غیـر الکترولیتـی: فعالیـت، ضـریب فعالیـت و معرفـی پتانسـیل شـیمیائی بـراي             -11

 حل شده و حالل و وابستگی آن به کسر مولی، غلظت مولی و مواللیته
خــواص کولیگــاتیو در محلــول هــاي غیــر الکترولیتــی شــامل کــاهش نقطــه انجمــاد، افــزایش نقطــه جــوش و   -12

 فشار اسمزي
ــول      -13 ــونی در محل ــزا ی ــیمیائی اج ــیل ش ــی: پتانس ــاي الکترولیت ــول ه ــل   –محل ــاي هوک ــه دب ــواص  –نظری خ

 سیستم هاي الکتروشیمیائی –اتیو در محلول هاي الکترولیتی (پدیده دونان) کولیگ
 واکنش هاي جفت شده –تعادالت واکنشی در سیستم هاي غیر ایده آل  -14

 

 منابع:
1. Levin, I.N. (2008) Physical Chemistry. McGraw Hill. 
2. Atkins, P.W. and de Paula, J. (2010) Physical Chemistry. Oxford University Press. 
3. Chang, R. (2000) Physical Chemistry for Chemical and Biological Sciences. University Science 
Books. 
4. Tinoco, I.Jr., Sauer, K., Wang, J.C., Puglisi, J.D., Harbison, G. and Rovnyak, D. (2002) Physical 
Chemistry: Principles and Applications in Biological Sciences, 5th Edition. Prentice Hall. 

145 
 



 ایمنی زیستی
 ایمنی زیستیدرس:  فارسی نام

 Biosafetyنام انگلیسی درس: 

 واحد نظري 2 تعداد و نوع واحد:
 32تعداد ساعت: 

 اختیارينوع درس: 

 نداردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

ــن    ــه ای ــدف از ارائ ــیمیایی و زیســتی در آزمایشــگاه زیســت    ه ــا مخــاطرات ش ــنایی دانشــجو ب واحــد درســی آش
 شناسی است.

 
 سرفصل درس:

 مقدمه اي بر ایمنی زیستی و کار در آزمایشگاه هاي زیست شناسی -1
اصول ایمنی، کار با مواد شـیمیایی: کـارکردن بـا پودرهـاي شـیمیایی، ذخیـره کـردن مـواد شـیمیایی، کـار کـردن             -2

 زهاي تحت فشارو مایع شوند، مواد شیمیایی قابل انفجاربا گا
اصــول ایمنــی، کــار بــا مــواد شــیمیایی: نشــانه گــذاري مــواد شــیمیایی، حــالل هــا، مــواد فــرار، عالئــم هشــدار   -3

 MSDSدهنده، مواد اکسید کننده، مواد واکنش پذیر با آب، آشنایی و تهیه 
ــ     -4 ا مایعـات و گازهــاي سـرمازا، مــواد انفجـاري، ایمنــی کـار بــا     اصـول ایمنــی، کـار بــا مـواد شــیمیایی: آشـنایی ب

ــیمیایی        ــواد ش ــده، م ــواکنش دهن ــازگار و م ــیمیایی ناس ــواد ش ــوزش آور، م ــده و س ــواد خورن ــا، م ــیدها و بازه اس
 آتشگیر

 پوسـت  بـر  فـرابنفش  پرتـو  زیسـتی  اثـرات ، پرتـو  برابـر  در حفاظـت  پایـه  اصـول اصول ایمنی کار در برابر اشعه:  -5
 رفــع، پــایش هــاي برنامــه، رادیواکتیــو، ایمنــی کــار بــا مــواد فــرابنفش پرتوهــاي برابــر در حفاظــتم، و چشــ بــدن

 رادیواکتیو مواد آلودگی
، 3زیســتی ایمنــی ســطح،2زیســتی ایمنــی ســطح، 1 زیســتی ایمنــی ســطحاصــول ایمنــی، کــار بــا مــواد زیســتی:  -6

 4زیستی ایمنی سطح
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ــتی:      -7 ــواد زیس ــا م ــار ب ــی، ک ــول ایمن ــزاتاص ــی تجهی ــت و ایمن ــگاه،شخصی محافظ ــاي آزمایش ــوع ه ، اول ن
 حیوانی یا انسانی هاي فراورده و خون با کاردوم،  نوع هاي آزمایشگاه

 زیســتی ایمنــی مالحظـات ، نوترکیــب  DNAتکنولـوژي  و زیســتی ایمنــیاصـول ایمنــی، کـار بــا مــواد زیسـتی:     -8
 شده ژنتیکی کاري دست زنده موجودات براي خطر ارزیابی، زیستی بیانگر هاي سیستم براي

 و ژنتیــک هــاي آزمایشــگاه در رایــج مــواد بــا کــار بــراي زیســتی ایمنــیاصــول ایمنــی، کــار بــا مــواد زیســتی:  -9
 ژنتیک مهندسی

 زیستی مواد نقل و حمل و جابجایی اصولاصول ایمنی، کار با مواد زیستی:  -10
 تجهیزات و ایمنی در آزمایشگاه شیمی -11
 در آزمایشگاه علوم زیستیتجهیزات و ایمنی  -12
 کمک هاي اولیه در آزمایشگاه هاي علوم زیستی -13
 ها شگاهیآزما در ایمنی عالئم نامه آئین -14

 
 منابع:

1. Fleming D. O. and Hunt D. L. (2006) Biological Safety, 4th Edition. Principles and Practices ASM 
Press. 
2. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, 5th Edition (2007) US Government 
Printing Office; USA.  
3. Laboratory Biosafety Manual (2004) World Health Organization (WHO); Geneva; Switzerland. 
4. The Laboratory Biosafety Guidelines, 3rd Edition (2004) Public Health Agency of Canada; Canada. 
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 زیست فناوري غذایی

 غذایی زیست فناوريدرس:  فارسی نام

 Food Biotechnology :درس انگلیسی نام

 واحد نظري 2تعداد و نوع واحد:  

 32 تعداد ساعت:

 اختیاري  نوع درس:

 دارد (فیزیولوژي میکربی) :پیشنیاز

 ندارد آموزش تکمیلی:

 
 هدف درس:

ــا  طــهن در رابدانشــجویا ــد   ب ــذایی، و تولی ــواد غ ــا در م ــوثر در رشــد میکروارگانیســم ه ــاي م ــواع فاکتوره ــواد ان م
 اطالع کسب خواهد کرد.در زیست فناوري غذایی به کمک میکروارگانیسم ها 

 
 سرفصل درس:

ــذایی   -1 ــواد غ ــداري م ــهاي نگه ــی  - روش ــهاي فیزیک ــت - روش ــال اس ــداري در یخچ ــرما (نگه ــوك ، فاده از س ش
ـ اسـرمایی،   ، دمـا، رطوبــت محـیط)، اهمیـت حفـظ زنجیــره     pH( وامـل جـانبی در حفــظ مـواد غـذایی در سـرما     ر عث

ــ  ــزر (انجم ــزري،   اســرمادهی)، نگهــداري در فری ــب هــر روش، ســوختگی فری ــا و معای ــد، مزای د ســریع، انجمــاد کن
 روشهاي انجماد در صنعت)

، 12Dان مـرگ حرارتـی، مقـادیر    اسـتفاده از گرمـا (زمـ    - روشـهاي فیزیکـی   - روشهاي نگهـداري مـواد غـذایی    -2
F ،Z ،D  ــا ــا و مخمره ــا، کپکه ــی باکتریه ــت حرارت ــاي آن،    ،، مقاوم ــیون و کاربرده ــف پاستوریزاس ــهاي مختل روش

Hot fill اپرتیزاسیون، تهیه کنسرو( 
ــف -3 ــو     س ــیمیایی، روش جل ــاد ش ــؤثر در فس ــل م ــیمیایی، عوام ــاد ش ــروي (فس ــذایی کنس ــواد غ ــاد گاد م یري فس

ــ ــی، ترشــیدگی ب ــورم (میکرب ــی، فســاد ســولفیدي، فســاد ناشــی از گرمادوســتهاي   Flat sourدون ت ــر تعفن )، تخمی
بیهــوازي، فســاد ناشــی از باکتریهــاي مزوفیــل، فســاد ناشــی از کپکهــا و مخمرهــا، روشــهاي تشــخیص فســاد مــاده  

 غذایی کنسروي
م رطپبـت یـا   خشـک کـردن مـواد غـذایی، مـواد غـذایی کـ       -روشـهاي فیزیکـی   -روشهاي نگهداري مواد غـذایی  -4

 )Freeze dryingبا رطوبت متوسط، خشک کن پاششی (
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پرتوتـابی (عوامـل مـؤثر (مقاومـت مـواد غـذایی، مقاومـت        -روشـهاي فیزیکـی   -روشهاي نگهداري مـواد غـذایی   -5
ــابی (    ــاي پرتوتـ ــا)، کاربردهـ ــت آنزیمهـ ــا، مقاومـ   )، Radicidation،Radurization ،Radapertizationمیکربهـ

 روویو در نگهداري مواد غذاییاستفاده از مایک
نمـک (نقـش نمـک در جلـوگیري از فسـاد میکربـی،       -افـزودن مـواد شـیمیایی   -نگهـداري مـواد غـذایی    روشهاي -6

ــت (     ــراوري گوش ــر)، ف ــرل تخمی ــک در کنت ــش نم ــی)، نق ــیمیایی، فیزیک ــراوري، Meat Processingش )، روش ف
 عوارض جانبی، تشکیل نیتروزآمین)، دودي کردن

ــهاي ن -7 ــذایی روش ــواد غ ــداري م ــیمیایی -گه ــواد ش ــزودن م ــا،    -اف ــا و پارابنه ــا (بنزواته ــده ه ــزودن نگهدارن اف
سـورباتها، پروپیوناتهـا، دي اکســید گـوگرد و سـولفاتها، اکســید پـروپیلن و اکسـید اتــیلن، آنتـی بیوتیکهـا)، خــواص         

ــیدانها (  ــی اکس ــدمیکربی آنت ــتیل   BHA ،BHT ،TBHTض ــا (دي اس ــده ه ــم دهن ــان-3و2) و طع ــل   پنت ــون، فنی دی
 استالدهید، یوژینول، سینامیک الدهید)

 تولید مواد غذایی به کمک میکربه، تولید ماست، تولید پنیر، انواع پنیر -8
 تولید مواد غذایی به کمک آنزیمهاي میکربی: آسپارتات پروتئاز، آمیالز، پکتیناز، لیپاز -9

هــاي مهــم، تولیــد تراهاي مهــم، میکروارگانیســم)، تاریخچــه، اهمیــت، سوبســSCPتهیــه پــروتئین تــک یاختــه ( -10
 رض جانبی در انساناپروتئین تک یاخته به عنوان غذاي انسان، عو

 
 منابع:

1. Adams, M.R. (2008) Food Microbiology.   Royal Society of Chemistry.  
2. Jay, M.J. (2005) Modern Food Microbiology. Springer. 
3. Joshi, V. K., Singh, R.S. (2012) Food Biotechnology, 1th edition,  I K International Publishing House 

 

149 
 



 آزمایشگاه زیست فناوري غذایی

  زیست فناوري غذاییآزمایشگاه درس:  فارسی نام

 Food Biotechnology Laboratory :درس انگلیسی نام

 واحد عملی 1 تعداد و نوع واحد:

 32 تعداد ساعت:

 اختیاري رس:نوع د

 غذایی) زیست فناوريدارد (همزمان با درس  :پیشنیاز

 ندارد: آموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

فاکتورهــاي مــوثر در رشــد میکروارگانیســم هــا در فســاد مــواد غــذایی در عمــل آشــنا و بــه تولیــد  دانشــجویان بــا  
 مواد غذایی به کمک میکروارگانیسم ها مبادرت می ورزند.

 
 سرفصل درس:

ش مضـر میکربهـا در مـواد غـذایی (ایجـاد فسـاد در مـواد غـذایی، میکربهـا بـه عنـوان عامـل انتقـال بیمـاري،               نق -1
مسمومیت غذایی)، نقش هاي مفیـد میکربهـا در مـواد غـذایی (تولیـد مـواد غـذایی بـه وسـیله متابولیتهـاي میکربـی،            

 تولید مواد غذایی به کمک آنزیمهاي میکر.بی، پروتئین تک یاخته)
 ات مفید و مضر باکتریهاي گرم مثبت و منفی، قارچها و مخمرها/فلور میکربی طبیعی در مواد غذاییاثر -2
 عوامل باکتریایی ایجاد کننده مسمومیت غذایی -3
 عوامل قارچی، مخمري، ویروسی و پروتوزوئري ایجاد کننده مسمومیت غذایی -4
 رشد میکروارگانیسمها در مواد غذاییتوکسینهاي طبیعی در مواد غذایی و توکسینهاي ناشی از  -5
فســاد در مــواد غــذایی (فســاد میکربــی، شــیمیایی، فیزیکــی)، عوامــل مــؤثر در فســاد (عوامــل درونــی، برونــی،   -6

و ظرفیــت بــافري، پتانســیل اکســید و احیــا آب فعــال، ترکیبــات  pHکمــپلکس، عوامــل فراینــدي)، عوامــل درونــی (
ــ    ــی، عوام ــد میکرب ــاختارهاي ض ــدمیکربی، س ــل     ض ــا)، عوام ــرارات، گازه ــه ح ــبی، درج ــت نس ــی (رطوب ل برون

ــدي        ــل فراین ــذایی)، عوام ــواد غ ــود در م ــاي موح ــت میکربه ــا رقاب ــتی ی ــد، همزیس ــژه رش ــدت وی ــپلکس (ش کم
 (شستشو، بسته بندي، قطعه قطعه کردن)

ــذایی    -7 ــواد غ ــداري م ــهاي نگه ــی -روش ــهاي فیزیک ــوك    -روش ــال (ش ــداري در یخچ ــرما (نگه ــتفاده از س اس
)، دمـا، رطوبـت محـیط)، اهمیـت حفـظ زنجیـره       pHاقر عوامـل جـانبی در حفـظ مـواد غـذایی در سـرما (       سرمایی،
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ــزري،    ــا و معایــب هــر روش، ســوختگی فری ــزر (انجمتــد ســریع، انجمــاد کنــد، مزای ســرمادهی)، نگهــداري در فری
 روشهاي انجماد در صنعت)

، 12D ،F(زمـان مـرگ حرارتـی، مقـادیر     اسـتفاده از گرمـا    -روشـهاي فیزیکـی  -روشهاي نگهـداري مـواد غـذایی   -8
Z ،Dروشــهاي مختلــف پاستوریزاســیون و کاربردهــاي آن،  ،، مقاومــت حرارتــی باکتریهــا، کپکهــا و مخمرهــاHot 

fill اپرتیزاسیون، تهیه کنسرو 
ــف -9 ــو     س ــیمیایی، روش جل ــاد ش ــؤثر در فس ــل م ــیمیایی، عوام ــاد ش ــروي (فس ــذایی کنس ــواد غ ــاد گاد م یري فس

ــی، ترشــیدگی ــورم ( میکرب ــدون ت ــی، فســاد ســولفیدي، فســاد ناشــی از گرمادوســتهاي   Flat sourب ــر تعفن )، تخمی
بیهــوازي، فســاد ناشــی از باکتریهــاي مزوفیــل، فســاد ناشــی از کپکهــا و مخمرهــا، روشــهاي تشــخیص فســاد مــاده  

 غذایی کنسروي
یی کـم رطپبـت   خشـک کـردن مـواد غـذایی، مـواد غـذا      -روشـهاي فیزیکـی   - روشهاي نگهداري مـواد غـذایی   -10

 )Freeze dryingیا با رطوبت متوسط، خشک کن پاششی (
ــابی (عوامــل مــؤثر - روشــهاي فیزیکــی - روشــهاي نگهــداري مــواد غــذایی -11 (مقاومــت مــواد غــذایی،  )پرتوت

ــابی (  ــاي پرتوتـــ ــا)، کاربردهـــ ــت آنزیمهـــ ــا، مقاومـــ  Radicidation،Radurizationمقاومـــــت میکربهـــ

،Radapertization،(  از مایکروویو در نگهداري مواد غذاییاستفاده 
ــذایی  روشــهاي -12 ــواد غ ــداري م ــواد شــیمیایی  - نگه ــزودن م ــوگیري از فســاد   - اف ــش نمــک در جل نمــک (نق

ــت (      ــراوري گوش ــر)، ف ــرل تخمی ــک در کنت ــش نم ــی)، نق ــیمیایی، فیزیک ــی، ش )، روش Meat Processingمیکرب
 فراوري، عوارض جانبی، تشکیل نیتروزآمین)، دودي کردن

ــواد غــذایی  -13 ــواد شــیمیایی - روشــهاي نگهــداري م ــزودن م ــا،   - اف ــا و پارابنه ــده هــا (بنزواته ــزودن نگهدارن اف
سـورباتها، پروپیوناتهـا، دي اکســید گـوگرد و سـولفاتها، اکســید پـروپیلن و اکسـید اتــیلن، آنتـی بیوتیکهـا)، خــواص         

ــیدانها (  ــی اکس ــدمیکربی آنت ــا (دي BHA ،BHT ،TBHTض ــده ه ــم دهن ــتیل  ) و طع ــل  -3و2اس ــون، فنی ــان دی پنت
 استالدهید، یوژینول، سینامیک الدهید)

 تولید مواد غذایی به کمک میکربه، تولید ماست، تولید پنیر، انواع پنیر -14
 تولید مواد غذایی به کمک آنزیمهاي میکربی: آسپارتات پروتئاز، آمیالز، پکتیناز، لیپاز -15
ریخچــه، اهمیــت، سوبســتراهاي مهــم، میکروارگانیســمهاي مهــم، تولیــد  )، تاSCPتهیــه پــروتئین تــک یاختــه ( -16

 رض جانبی در انساناپروتئین تک یاخته به عنوان غذاي انسان، عو
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 منابع:
 

1. Waites, M.J. (2001) Industrial Microbilogy, 1st Edition. Wiley-Blackwell. 
2. Glazer, A.N. and Nikaido, H. (2007) Microbial Biotechnology: Fundamentals of Applied 
Microbiology. Cambridge University Press. 
3. Soetaet, W. and Vandamme E.J., (2010) Industrial Biotechnology. Publisher: Wiley-VCH. 
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http://www.amazon.com/Alexander-N.-Glazer/e/B001H9RSY4/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1366444444&sr=1-1
http://www.amazon.com/Microbial-Biotechnology-Fundamentals-Applied-Microbiology/dp/0521842107/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1366444444&sr=1-1&keywords=microbial+biotechnology
http://www.amazon.com/Microbial-Biotechnology-Fundamentals-Applied-Microbiology/dp/0521842107/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1366444444&sr=1-1&keywords=microbial+biotechnology


 اخالق زیستی
 الق زیستیاخدرس:  فارسی نام

 Bioethics نام 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 

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

 
 :سرفصل درس

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

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

گیــاهی: دسـت ورزي ژنتیکـی در گیاهــان، تولیـد مـواد مــوثر دارویـی گیـاهی، رهــا        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 نانومیکروارگانیسم

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

 تکنولوژي زیستی.

 زیستی. ) گروه مترجمین، مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژي1380. پروتوکل جهانی ایمنی زیستی کارتاهنا (2

) طــرح ژنــوم انســانی (پاســخ بـه ســواالت اعالمیــه جهــانی ژنــوم انسـانی و حقــوق بشــر). موسســه تــدوین و   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


 آزمایشگاه ایمنی شناسی

 آزمایشگاه ایمنی شناسیدرس:  فارسی نام

 Immunology Laboratoryدرس:  انگلیسی نام

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

 ختیاريدرس: ا نوع

 (همزمان با درس ایمنی شناسی) داردپیشنیاز: 

 اردندتکمیلی:  آموزش

 
 هدف درس:

 هاي آزمایشگاهی مرسوم در ایمنی شناسیشجویان با روشآشنایی دان 
 

 سرفصل درس:
 هاي آزمایشگاهیایمنی کار در آزمایشگاه ایمنی شناسی و اصول کار با کیت -1
ــادي و روش   -2 ــی ب ــی ژن و آنت ــی آنت ــاي    معرف ــی عفونته ــاربردي در بررس ــرولوژیک ک ــک و س ــاي ایمنولوژی ه

 انگلی و میکربی
ــیو  -3 ــهاي آگلوتیناس ــون روش ــاربرد آزم ــاس روش، ک ــیون    ن (اس ــامل آگلوتیناس ــیون ش ــف آگلوتیناس ــاي مختل ه

مســتقیم، غیــر مســتقیم، هماگلوتیناســیون، ممانعــت از آگلوتیناســیون، آگلوتیناســیون التکــس ) بــه همــراه آزمونهــاي 
 عملی

 ) به همراه آزمونهاي عملیVDRL, RPRآزمونهاي فلوکوالسیون (شامل  -4
ــذار   -5 ــوب گ ــاي رس ــامل   آزمونه ــیون) (ش ) Immunodiffusion , Immunoelectrophoresisي (پرســی پیتاس

 به همراه آزمونهاي عملی
 تثبیت کمپلمان به همراه آزمونهاي عملی -6
 )ELISA, RIAسنجشهاي ایمنی ( -7
 ایمونوفلورسانس (مستقیم، غیر مستقیم) -8
 

 منابع:
1. Hay, F.C. and Westwood, O.M.R. (2002) Practical Immunology, 4th Edition. Blackwell Science Ltd. 
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 کارآفرینی در زیست فناوري
 کارآفرینی در زیست فناوري درس: فارسی نام

 Entrepreneurship in Biotechnologyنام انگلیسی درس: 

 واحد نظري 2تعداد و نوع واحد: 

 32تعداد ساعت: 

 اختیاري نوع درس: 

 نداردپیشنیاز: 

 ندارد آموزش تکمیلی:

 
 هدف درس:

آشنایی با کارآفرینی و کاربردهاي آن در زیست فناروي دانشجو پس از گذرانیدن این واحد می تواند درك مناسبی از 
کارآفرینی و وضعیت خود از نظر توان و هوشیاري کارافرینی داشته و بتواند طرح کسب و کار در هر حوزه زیست 

 فناوري  را تهیه نماید.
 

 سرفصل درس:
 آشنائی با تاریخچه کارآفرینی، مفاهیم کارآفرینی و انواع آن -1
  انقالب هاي فکري و تاثیر آنها بر تمدن ها انسانی -2
 مفاهیم کارافرینی و کسب و کار  -3
 انواع کسب و کارها -4
 فرصت هاي کارآفرینی و هوشیاري کارآفرینانه -5
 نوآوري فناورانه  -6
 تجاري سازي ایده هاي نوآور -7
 انواع کسب و کار در علوم  و فناوري هاي میکربی -8
 انواع شرکتها و مزایا و معایب، آشنایی با مراحل ثبت شرکت -9

 راه اندازي کسب وکارها در علوم و فناوري هاي میکربی،  طرح کسب و کار و چگونگی تهیه آن -10
 برنامه ریزي و سازماندهی کسب و کار -11
  رآفرینان موفق در زیست فناوري مطالعه زندگی نامه کا -12
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 منابع:
1. Patzelt H. and Brenner T. (2010) Handbook of Bioentrepreneurship, Springer. 
2. Hine D. and Kapeleris J. (2006) Innovation and Entrepreneurship in Biotechnology, Concepts, 
teories and cases, Edward Elgar Publishing Ltd. 
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 آنزیم شناسی
 آنزیم شناسی درس: فارسی نام

 Enzymologyنام انگلیسی درس: 

 واحد نظري 2تعداد و نوع واحد: 

 32تعداد ساعت: 

 اختیاري نوع درس: 

 )بیوشیمی متابولیسمدارد (پیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

دانشجو پس از از اهداف اصلی این درس است.  فناوريآشنایی با اصول و مفاهیم آنزیم شناسی و کاربرد آن در زیست 
گذارندن این واحد درسی خواهد توانست دسته بندي آنزیم ها و روش مطالعه آنها را توصیف نموده و درك صحیحی از 

 کاربرد و اهمیت آنزیم ها در زیست فناوري ارئه نماید.
 

 سرفصل درس:
 تاریخچه پیشرفت تحقیقات آنزیمی مقدمه: بررسی ساختار و خواص کلی آنزیم ها،  -1
 ویژگی واکنش هاي آنزیمی و مکانیسم تسریع واکنش هاي شیمیایی توسط آنزیم ها -2
 روش هاي مختلف بیوشیمیایی تحت نظارت آنزیم ها -3
 نقش کوفاکتورها و آنزیم ها در واکنش هاي آنزیمی  -4
 ختار و نحوه عمل بررسی مقایسه اي آنزیم هاي ساده و آلوستریک از نظر سا -5
 جداسازي، کشت و مطالعه میکروسکوپی زیگومیست ها -6
ــد       -7 ــترایی و چن ــک سوبس ــی ت ــاي آنزیم ــنش ه ــدار، واک ــدار و ناپای ــعیت پای ــاس وض ــر اس ــی ب ــینتیک آنزیم س

 سوبسترایی، روش هاي معمول در آنزیمولوژي جهت بررسی مکانیسم هاي متفاوت از نظر سینتیک آنزیمی 
 ف و مکانیسم مهار واکنش هاي آنزیمی و اهمیت کاربردي آنراه هاي مختل -8
 جایگاه فعال آنزیم ها و روش هاي متفاوت مطالعه و بررسی ساختاري آنها  -9

 روش هاي اندازه گیري فعالیت آنزیمی، شناسایی منابع آنزیم هاي طبیعی و دستکاري شده -10
 ی و غیر معمولآنزیم شناسی کاربردي: آنزیم شناسی صنعتی، کلینیک -11
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 منابع:
1. Kirst, H.A., Yeh, W.Y.,  Zmijewski, M.J., Dekker, M. (2001) Enzyme Technologies for 

pharmaceutical and Biotechnology Applications  
2. Price, N.C,. Stevens, L. (1999) Fundamentals of Enzymology: The Cell and Molecular Biology  

of Catalytic Proteins. Oxford University Press 
3. Okotore, R.O. (2015) Essentials of Enzymology, XLIBRIS  
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 زیست فناوري نفت
 زیست فناوري نفت درس: فارسی نام

 Petroleum Biotechnologyنام انگلیسی درس: 

 واحد نظري 2تعداد و نوع واحد: 

 32تعداد ساعت: 

 اختیاري نوع درس: 

 )فیزیولوژي میکربیرد (داپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

هدف از این درس آشنایی دانشجویان کارشناسی زیست فناوري با اصول و کاربردهاي علوم زیستی در صنایع باالدستی 
 و پایین دستی صنعت نفت شامل گوگرد زدایی زیستی، پاکسازي زیستی، افزایش استحصال میکربی نفت و ... است. 

 
 فصل درس:سر
 آشنایی با شیمی نفت و فرایندهاي اکتشاف، استخراج، تصفیه و مصرف مواد نفتی  -1
 میکروارگانیسم هاي مصرف کننده مواد نفتی -2
 نقش میکروارگانیسم هاي درتشکیل نفت و گاز -3
 نقش میکروارگانیسم ها در اکتشاف نفت و گاز  -4
ــط میکروا   -5 ــی توس ــازن نفت ــت از مخ ــاد برداش ــذیري و   ازدی ــا روي نفوذپ ــم ه ــر میکروارگانیس ــا ( اث ــم ه رگانیس

 تخلخل سنگ مخزن، اثر میکوراگانیسم ها در کاهش بازدهی چاه هاي تزریقی)
 گوگرد زدایی میکربی از نفت و گاز  -6
فعــال کننــده هــاي ســطحی  -تولیــد مــواد مفیــد از ضــایعات نفتــی توســط میکروارگانیســم هــا (اســیدهاي آلــی  -7

 پروتئین تک یاخته) -بوتانل–ستون تهیه ا -زیستی
 

 منابع:
1. Vazquez-duhalt, R., Quintero-Ramirez, (2004) Prtroleum Biotechnology: Developments and 

Prospects, Elsevier. 
2. Akin, C (1990) Gas, Oil, Coal and Environmental Biotechnology, Institute of Gas Technology 
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 وريانرژي و زیست فنا
 انرژي و زیست فناوري درس: فارسی نام

 Energy and Biotechnologyنام انگلیسی درس: 

 واحد نظري 2تعداد و نوع واحد: 

 32تعداد ساعت: 

 اختیاري نوع درس: 

 )فیزیولوژي میکربیدارد (پیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

وري نقش گیاهان، حیوانات و میکروارگانیسم ها در تولید هدف از این درس آشنایی دانشجویان کارشناسی زیست فنا
سوخت هاي زیستی و همچنین استفاده از موجودات زنده به ویژه میکروارگانیسم ها در افزایش استحصال فراروده 

 هاي معدنی است.  
 

 سرفصل درس:
 مقدمه: وضعیت انرژي در جهان و اهمیت آن -1
 مراحل پیدایش آنسوخت هاي فسیلی و نقش جانداران در -2

 سوخت هاي تجدیدپذیر، منابع گیاهی و جانوري
 سوخت هاي مایع؛ بیواتانول و فرایند هاي تولید آن از منابع گیاهی و مالحظات اقتصادي

 سوخت هاي گازي، بیوهیدروژن و بیوگاز، روش هاي تهیه و میکروارگانیسم هاي تولید کننده
 بیوالکتریسیته و اصول سل هاي میکروبی 

 اربرد میکروارگانیسم ها در افزایش استحصال میکربی معادنک
 باکتري هاي اکسید کننده و تولید کننده اسید 

 برداشت مس، آهن، طال، اورانیوم آبشویه میکربی و افزایش
 

 منابع:

1. Sihgh, O.V., Harvey, S.P. (2010) Sustainable Biotechnology: Source of Renewable Energy. Springer 
2. Pahl, G. (2008) Biodisel: Growing a new energy economy, 2th edition, Chelsea Green Publishing.  
3. Rawlings, D. (2012) Biomining: Theory Microbes and Industrial Processes. Springer 

161 
 



 زیست فناوري دریا
 فناوري دریا زیست درس: فارسی نام

 Marine Biotechnologyنام انگلیسی درس: 

 واحد نظري 2تعداد و نوع واحد: 

 32تعداد ساعت: 

 اختیاري نوع درس: 

 )میکربیدارد (زیست فناوري پیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

با توانمندي محیط ها و اکوسیستم ها دریایی در حوزه هدف از این درس آشنایی دانشجویان کارشناسی زیست فناوري 
روي به عنوان منابع عظیم براي کشف دارو، آنزیم و محصوالت داراي ارزش افزوده در زیست فناوري می زیست فنا

 باشد. 
 

 سرفصل درس:
 بیولوژي آبها -
 نقش جلبک ها و گیاهان آبزي ر تولید بیوماس در محیط هاي آبی  -
 تجزیه میکربی مواد در آب ها و فرایند گردش مواد  -
 بیوتکنولوژیک باکتري هاي اعماق دریاها فیزیولوژي و پتانسیل  -
 چشمه هاي هیدروترمال  -
 صفات عمومی باکتري هاي مزوفیل دریاها و سطوح جامد -
 نقش میکروارگانیسم ها آبزي در زدودن آلودگی ها در آبها  -

 تجزیه پلیمرها در دریاها 
 اهمیت فعالیت آنزیمهاي برون سلولی در جذب سوبسترا در آبها 

 وب در آب ها توسط میکروارگانیسم ها تجزیه چ
 محیط هاي آبی به عنوان منابع جدید پیدا کردن ترکیبات داوریی و آنزیم هاي جدید 

 پتانسیل استفاده از موجودات دریایی در زیست فناوري 
 میکروجلبک هاي دریایی و کاربردهاي بیوتکنولوژیک
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 منابع:
1. Kim, Se. K. (2015) Handbook of Marine Biotechnology, Springer 
2. Fingerman, M., Nagabhushanam, R. (2003) Recent Advances in Marine Biotechnology: 
Biomaterials and Bioprocessing, Science Publishers. 
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 مکانیک سیاالت
 مکانیک سیاالت درس: فارسی نام

  Fluid Mechanicsنام انگلیسی درس: 

 واحد نظري 2: تعداد و نوع واحد

 32تعداد ساعت: 

 اختیاري نوع درس: 

    )1عمومی  و فیزیک 2ریاضی عمومی درس هاي دارد (پیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

با توجه به اهمیت تخمیر هاي صنعتی و فرمانتور در رشته زیست فناوري اصول انتقال جرم و مباحث مربوط به  

له نیازهاي مهم در این رشته است. از جمله هدف از این درس آشنایی دانشجویان طراحی و ساخت راکتور از جم

کارشناسی زیست فناوري آشنایی با مفاهیم پایه ي مکانیک سیاالت و کاربردهاي آن به منظور بررسی  و آشنایی 

  با رفتار مایع تخمیر در فرمانتورهاي صنعتی می باشد

 سرفصل درس:
 تعریف سیال -
 فیزیکی: فشار، تغییرات فشار، نیروي وارد بر صفحات، اجسام شناور پارامترهاي-
 هیدرودینامیک، انواع جریان، خطوط جریان سیاالت نیوتنی -
معــادالت اصــلی بــراي حرکــت ســیاالت، قــانون پیوســتگی، حرکــت ســیال داخــل لولــه، پروفیــل ســرعت، افــت   -

 فشار واصطحاك در داخل لوله
 ل ( پمپ ها و انواع آن ها)دستگاه هاي انتقال دهنده سیا -
 وسایل اندازه گیري مانند مانومترها  -
 

 منابع:
1- White, F. M. (2006) Fluid Mechanics, McGraw-Hill Series in Mechanical Engineering.  

 

164 
 



 اصول تنوع زیستی میکربی

 اصول تنوع زیستی میکربیدرس:  فارسی نام

 Fundamentals of Microbial Biodiversityنام انگلیسی درس: 

 واحد نظري 2 تعداد و نوع واحد:
 32تعداد ساعت: 

 اختیارينوع درس: 

 دارد (فیزیولوژي میکربی)پیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

ــوژي        ــات اکول ــین ارتباط ــی و تعی ــتی میکرب ــوع زیس ــی تن ــراي بررس ــتاندارد ب ــهاي اس ــادگیري روش ــنایی  و ی آش
 میکربی

 
 سرفصل درس:

 اژه شناسی و مفهوم تنوع زیستی تعاریف و اصطالحاتو -1
 اهمیت پژوهش و و شناخت تنوع زیستی، مناسبات جهانی در زمینه تنوع زیستی -2
 تنوع زیستی میکروارگانیسم ها -3
 اهمیت کارکدي تنوع زیستی میکربی و عوامل تهدید کننده تنوع زیستی -4
 سم ها: روشهاي مستقل و وابسته به کشتتکنیک هاي مطالعه تنوع زیستی میکروارگانی -5
تکنیک هاي مطالعه تنوع میکروارگانیسـم هـا بـر مبنـاي بیوشـیمیایی، الگـوي مصـرف تنهـا منبـع کـربن، الگـوي             -6

 فیزیولوژیک جمعیت در تنوع زیستی
 )FAMEآنالیز متیل استر اسیدهاي چرب( -7
 DNAوآرایه هاي تکنیک هاي مولکولی مطالعه تنوع میکروارگانیسم ها، میکر -8
 محتواي گوانین+سیتوزین، بازسرشتی و هیبریداسیون اسیدهاي نوکلئیک -9

 روش هاي کمی در دانش تنوع زیستی میکربی، ضرایب و محاسبات کمی -10
 طبقه بندي فنتیک، ژنوتیپیک و  فیلوژنتیک میکربی -11
 ارزش هاي تاکسونومیک و تعاریف آنها -12
 صیف گونه میکربیفرایندهاي تکاملی و تو -13
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 انگشت نگاري ژنومی -14
 درخت هاي فیلوژنی زیستی -15

 
 منابع:

1. Willey, J.M., Sherwood, L., Woolverton, C.J., Prescott, L.M. and Willey, J.M. (2011) 
Prescott's Microbiology. McGraw-Hill. 
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 مهندسی پروتئین
 مهندسی پروتئین درس: فارسی نام

 Protein Engineeringسی درس: نام انگلی

 واحد نظري 2تعداد و نوع واحد: 

 32تعداد ساعت: 

 تخصصینوع درس: 

 دارد (مبانی مهندسی ژنتیک)پیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

با  اصول و مفاهیم مهندسی پروتئین و و کاربرد آن در زیست هدف کلی این درس آشنایی دانشجویان زیست فناوري 
 وري است. فنا
 

 سرفصل درس:
مـاکرومولکول  ، تاریخچـه پیشـرفت تحقیقـات آنزیمـی     بررسـی سـاختار و خـواص کلـی پـروتئین هـا      مقدمه:  -1

 هاي زیستی 

 کریستالوگرافی و تعیین ساختار پروتئین ها -2

 اینترکش هاي ابدوست و ابگریز در پروتئین ها   -3

 سازوکارهاي طراحی پروتئین هاي جدید -4
5- Protein Folding   
 اهیم و روش هاي کامپیوتري در مدلینگ پروتئینمف -6

 مدل هاي کامپیوتري در پایگاه هاي داده پروتئنی  -7

 طراحی و ساخت پپیتدهاي فعال زیستی  -8
 

 منابع:
1- Park, S.J., Cochran, J.R. (2010) Protein Engineering and Design, CRC Press. 
2- Franks, F. (1993) Protein biotechnology: Isolation, characterization and Stabilization, Humana 

Press 
3- Köhler, V. (2014) Protein Design: Methods and Applications, Springer.  

167 
 



 مدل سازي زیستی مبانی
 مدل سازي زیستی مبانیدرس:  فارسی نام

 An Introduction to Modeling in Biologyنام انگلیسی درس: 

 واحد نظري 2تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 اختیاري نوع درس: 

 )2دارد (ریاضی عمومی پیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 هدف درس:
هدف این درس آشنایی دانشجویان دوره کارشناسی با استفاده از روش هاي ریاضی در مسایل زیستی و کسب مهارت 

زیستی می باشد. در این درس تکنیک هاي ریاضی  هاي ابتدایی براي درك و تحلیل مدل هاي ریاضیاتی سیستم هاي
به عنوان ابزاري براي درك بهتر سیستم هاي زیستی معرفی می شوند و چهارچوب هاي مدل سازي (گسسته و پیوسته، 
کمی و کیفی، قطعی و تصادفی) وقایع زیستی مورد بحث قرار می گیرند. موضوعات زیستی مورد بحث دراین درس از 

لی زیر سلولی تا مسایل فیزیولوژیک، زیست شناسی جمعیت و تکوین را در بر می گیرد. اهداف سیستم هاي ملکو
 موارد زیر را شامل می شود:  آموزشی این درس

 درك رابطه میان پرسش هاي زیستی و مفاهیم ریاضی -
هاي تعیین روابط ریاضی مربوط به دستگاه هاي پویا، جبر خطی و احتماالت از طریق مدل سازي سیستم  -

 زیستی
 آشنایی با به کار گیري ابزارهاي ریاضی براي درك ویژگی ها و رفتار سیستم هاي زیستی -
 آشنایی با نحوه تعبیر مدل هاي ریاضی و نتیجه گیري هاي حاصل از آنها -

 
 سرفصل درس:

یر زیستی ) مقدمه اي بر مدل سازي (ترجمه سوال زیستی به صورت یک مدل ریاضی، تحلیل ریاضی مدل و بیان تعب1
 جواب هاي ریاضی)

) پیش نیازهاي مدل سازي: معادالت دیفرانسیل، جبر مقدماتی ماتریس و بردار، نظریه گراف، پویایی جمعیت هاي 2
زیستی (خطی و غیر خطی)، تعادل ها و پایداري، تحلیل پایداري مدل هاي خطی و غیر خطی با یک یا دو متغیر، 

ژه و بردار هاي ویژه، تئوري مقدماتی احتمال، پویایی جمعیت هاي داراي ساختار تحلیل صفحات فاز، تحلیل مقادیر وی
 (خطی و غیر خطی)، تعادل و پایداري سیستم هاي چند متغیره
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 ) مدل هاي بیماري هاي عفونی: پویایی، تعادل، تحلیل صفحه فاز3
اقد ساختار، مدل هاي رقابت و ) مدل هاي استاندارد اکولوژي: مدل هاي بررسی جمعیت هاي داراي ساختار و ف4

 شکار
) مدل هاي استاندارد تکامل: مدل هاي تک مکانی و دو مکانی، مدل هاي هاي هاپلوید و دیپلوید انتخاب طبیعی، 5

براي  Moranو  Wright-Fisherژنتیک کمی و معادله پرورش دهندگان (وراثت)، آنالیز تهاجم، مدل هاي تصادفی 
 تغییرات فرکانس آلل ها

  Gillespieمدل سازي واکنش هاي شیمیایی در سیستم هاي زیستی: الگوریتم )6
 

 منابع:
 
1. Schreiber, S.J., Smith, K.J., Getz, W.M. (2014) Calculus For The Life Sciences, WILEY  
2. Caswell, H. (2001) Matrix Population Models, 2nd Edition. Sinauer Associates, Stunderland, MA. 
3. Edelstein-Keshet, L. (2005) Mathematical models in Biology, Society for Industrial and Applied 
Mathematics Philadelphia, PA. 
4. Segel, L.A., and Edelstein-Keshet, L. (2013) A Primer on Mathematical Models in Biology, Society 
for Industrial and Applied Mathematics 
5. Friedman, A. and Kao, C.Y. (2014) Mathematical Modeling of Biological Processes, Springer. 
6. Perthame, B. (2015) Parabolic Equations in Biology: Growth, Reaction, Movement, and Diffusion. 
7. Sarah, P.O. and Day, T. (2007) A Biologist’s Guide to Mathematical Modeling in Ecology and 
Evolution, Princeton University Press. 
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 گیاهان داروئی
 گیاهان داروئیدرس:  فارسی نام

 Medicinal Plantsنام انگلیسی درس: 

 واحد 2تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

  نظري واحد 2واحد:  نوع

 اختیاري نوع درس: 

 )گیاهی زیست شناسیدارد ( پیشنیاز:

 سه روز مسافرت علمیآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

طوالنی اسـت کـه بـه عنـوان مـدلهاي بیوتکنولـوژي جهـت تولیـد مـواد صـنعتی و شـیمیاییی خـاص              مدت اهانگی 
گیرنــد و کاربردهــاي اقتصــادي فراوانــی از جملــه خــوراکی و دارویــی دارنــد. آشــنایی بــا  مــورد اســتفاده قــرار مــی

هـاي زنـدگی و مسـیرهاي متـابولیکی اختصـاص آنهـا در       بندي مدرن ایـن گـروه و تنـوع وسـیع آنهـا و چرخـه      قهطب
ــه هــاي     ــا جنب ــن گــروه از اهــداف درس هســتند. دانشــجویان ب ــار مــوارد کــاربرد، و پتانســیل بیوتکنولوژیــک ای کن

 خواهند شد. مختلف کاربردي این گروه متنوع آشنا و خود قادر به شناسایی گروههاي اصلی آن 
 

 سرفصل درس:
 تعاریف و کلیات گیاهان دارویی  -1
 طبقه بندي مواد طبیعی موجود در گیاهان -2
 طبقه بندي و کلیات ترکیبات فنولیک، کاربرد ها و اثرات درمانی، خانواده هاي واجد این دسته از مواد -3
ات درمــانی، گیاهــان دارویــی واجــد ایــن اســید هــاي فنــولی، کومــارین هــا و آنتراکینــون هــا، کــاربرد هــا و اثــر -4

 دسته از مواد
 طبقه بندي و کلیات فالونوئیدها، کاربرد ها و اثرات درمانی، خانواده هاي واجد این دسته از مواد -5
 ایزوفالوونوئیدها و آنتوسیانین ها، کاربرد ها و اثرات درمانی، گیاهان دارویی واجد این دسته از مواد -6
 برد ها و اثرات درمانی، گیاهان دارویی واجد این دسته از موادتانن ها،  کار -7
طبقه بندي و کلیات ترپنوئیـدها و اسـتروئید هـا، کـاربرد هـا و اثـرات درمـانی، خـانواده هـاي واجـد ایـن دسـته              -8

 از مواد
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ایـن   اسانس هـا و ترکیبـات مونـوترپن و سـزکوئی تـرپن، کـاربرد هـا و اثـرات درمـانی، گیاهـان دارویـی واجـد             -9
 دسته از مواد

اسانس ها و ترکیبات مونـوترپن و سـزکوئی تـرپن، کـاربرد هـا و اثـرات درمـانی، گیاهـان دارویـی واجـد ایـن             -10
 دسته از مواد

 تري ترپن ها و ساپونین ها، کاربرد ها و اثرات درمانی، گیاهان دارویی واجد این دسته از مواد -11
 ربرد ها و اثرات درمانی، گیاهان دارویی واجد این دسته از موادگلیکوزیدهاي قلبی و استروئیدها، کا -12
 کاروتنوئیدها، کاربرد ها و اثرات درمانی، گیاهان دارویی واجد این دسته از مواد -13
 طبقه بندي و کلیات آلکالوئید ها، کاربرد ها و اثرات درمانی، خانواده هاي واجد این دسته از مواد -14
 برد ها و اثرات درمانی، گیاهان دارویی واجد این دسته از موادآلکالوئیدها، کار -15

 

 منابع:
1. Robbers, J.E., Speedie, M.K. and Tyler, V.E. (1996) Pharmacognosy and Pharmacobiotechnology. 
Williams & Wilkins. Balternore. 
2. Evans, W.C. (1996) Trease and Evan’s Pharmacognosy. W.B Saunders Co. London . 
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 Rآمار کاربردي با 

 Rآمار کاربردي با نام فارسی درس: 

 Applied Statistic Using Rنام انگلیسی درس: 

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

 48 تعداد ساعت:

 اختیارينوع درس: 

 )آمار زیستی( داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

ــدر ا ــجو نی ــان   انیدرس دانش ــا مب ــدا ب ــور یابت ــا اهم  يتئ ــپس ب ــس ــرا تی ــا يو روش اج ــیآزما يطرحه و  یش
ــایآنال ــوم ز  يزه ــداول در عل ــتیمت ــ  یس ــنا م ــوند یآش ــجو ش ــپس دانش ــگاهیدر آزما انی. و س ــا، داده ه داد ش ــا ه  يه

 .رندیگ یقرار م زیآر مورد آنال يموجود در بسته آمار يافزارها را با استفاده از نرم یشیآزما
 

 سرفصل درس:
 یستیدر علوم ز يآمار يها هیو تجز یشیآزما يها طرح تیمقدمه بر اهم -1
 نمودار میترس ،یاکتشاف هیآر، ورود داده، تجز ي: شروع کار با بسته آماریکالس عمل -2
ـ   ودنت،یاسـت  ی(آزمون تـ  کیپارامتر يآزمون ها -3 آزمـون نرمـال بـودن     انس،یـ ه واریـ جفـت شـده، تجز   یآزمـون ت

 ه ها، و ...)داد
 Rدر  کیپارامتر يها داده زی: آنالیکالس عمل -3
ــا -4 ــغ يآزمونه ــپارامتر ری ــه و کی ــون رتب ــون کروســکال Wilcoxon signed-rank test( لکوکســونی( آزم )، آزم

 ) و ......... Mann–Whitney U-test( یتنیو و  مان وی)، آزمون Kruskal–Wallis test( سیوال
 در آر کیرپارامتریغ يها داده زی: آنالیکالس عمل -5
ــدلها -6 ــ يمـ ــ، تجزANOVA، (Linear models) یخطـ ــ هیـ ــتگ ونیرگرسـ ــو تجز یو همبسـ ــکووار هیـ  انسیـ

ANCOVA 
 R يبا استفاده از بسته آمار یخط ي: مدلهایکالس عمل -7
 )Generalized Linear models, GLM( یکل ای افتهی میتعم یخط يمدلها -8
 )  binary( ییو دوتا یشمارش يداده ها يبرا GLM: یکالس عمل -9
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 )Mixed effect modelsمدل اثر مخلوط  ( -10
 lme4مانند  ییافزارها : مدل اثر مخلوط با استفاده از نرمیکالس عمل -11
 ) Multivatiate analyses( رهیچند متغ يها داده زیو آنال رهیچند متغ يها با داده ییآشنا -12
 Rدر  رهیچند متغ يها هداد لیو تحل هی: تجزیکالس عمل -13

 
 منابع:

1. Ekstrom, C.T., Sørensen, H. 2010. Introduction to Statistical Data Analysis for the Life Sciences. 
CRC Press. 
2. Everitt, B., Hothorn, T. 2011. An Introduction to Applied Multivariate Analysis with R (In Use R!). 
Springer. 
3. Michael, J.C. 2014. Statistics: An Introduction using R, 2nd edition. John Wiley & Sons, Ltd. 
4.McDonald,J.H.2015.Handbook of Biological Statistics. http://www.biostathandbook.com/table.html. 
5. RcoreTeam. 2015. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for 
Statistical Computing, Vienna, Austria. Available from URL: http://www.R-project.org. 
6. Whitlock, M. and Schluter, D. 2015. The Analysis of Biological Data. 2ed. Roberts & Co. 
Publishers. 
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 متون تخصصی
 خصصیمتون تدرس:  فارسی نام

 Specialized textsنام انگلیسی درس: 

 واحد نظري 2 تعداد و نوع واحد:

 32 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 )زبان انگلیسیدارد (درس پیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

ــدف   ــنه ــل  درس  ای ــتن، درك و تحلی ــارت نوش ــت مه ــی در     تقوی ــان انگلیس ــه زب ــی ب ــی تخصص ــب علم مطال
ــته زیســت شناســی دانشــجویان دور ــی رش ــاوري  ه کارشناس ــی   .اســت و زیســت فن ــن واحــد آموزش  یشــهردر ای
ــین و مفهــوم ــهآمــوزش پیشــرفته  ،تخصصــی لغــات الت ــون علمــیســاختار جمل ــب مت نحــوه صــحیح ، ، درك مطال

از نوشــتار عامیانــه بــه عنــوان اهــداف  یــکآکادم و نوشــتار لغــات توانــایی تمییــزو   یمتــون علمــ و ســنتز نوشــتن
 در نظر گرفته شده است.   آموزشی

 

 سرفصل درس:
شــرح انــواع متــون علمــی (کتــاب رفــرنس، هنــدبوك، مقــاالت مــروري، مقــاالت تحقیقــاتی، گزارشــات علمــی   -1

ــره) ــی (      وغی ــادیق دزدي ادب ــوم و مص ــانی و مفه ــر زب ــدام از نظ ــر ک ــاي ه ــی ه ــاي Palgiarismو ویژگ ) و راه ه
 ممانعت از آن

، مــرور ) متــداول در مطالــب علمــیPhrasal verbsرور افعــال دو قســمتی (معرفــی اشــکال مختلــف لغــات ومــ -2
ـ         Adverbs( يانواع قیـدها  ، و فراینـدهاي زیسـتی  ع ای) متـداول در متـون علمـی بـراي بیـان زمـان، میـزان و نحـوه وق

 مکان قرار گیري و نحوه ساخت قیود
 ریشه التین لغات متداول در علم زیست شناسی  -3
ــرادف و متضــ -4 ــرور مت ــدم اســتفاده از   م ــوارد اســتفاده و ع ــون علمــی، م ــداول مت ــرور the)Articlesادهاي مت )، م

ــل شــمارش (  ــر قاب ــل شــمارش و غی ــوارد  Countable and uncountableاســامی قاب ــون علمــی و م ــدال در مت ) مت
 )Singular and pluralاستثناي جمع و مفرد(
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فصـول منتخـب از کتـاب هـاي علـوم پایـه        يو تمرکـز بـر اصـطالخات و جمـالت کلیـد      خواندن، درك مطلـب  -5
 و کتاب هاي تخصصی زیست فناوري

 نوشتار علمیگرامري )، المنت هاي نوشتاري و اصول Reformulationسازماندهی متون تخصصی ( -6
مروري بر کلیـه پیشـوند هـا و پسـوندهاي سـاخت اسـم، صـفت، فعـل و قیـد در زبـان انگلیسـی و ارایـه مثـال               -7

 صصی ساخته شده با پیشوندهاي و پسوند ها  هایی از لغات تخ
ــامگزاري علمــی تاکســون هــا(  -8 و مــرور قــوانین نوشــتن اســامی علمــی  )Nomenclatureآشــنایی بــا قــوانین ن

 موجودات زنده 
ــان    -9 ارایــه اشــتباهات متــداول گرامــري و اســتفاده غلــط از لغــات کــه شــیوع زیــادي در فــراد غیــر انگلیســی زب

 )Abbreviationsمتداول در متون زیست فناوري (وجود دارد، مخفف هاي 
تجزیــه و ریشــه یــابی و تفســیر معــانی منتخبــی از اصــطالحات تخصصــی زیســت فنــاوري و ارایــه جمــالت   -10

 متون علمی که از اصطالحات مزبور استفاده شده است 
ر و بخـش بحـث   استراتژي هاي ارایـه نتـایج علمـی در متـون علمـی و لغـات و جمـالت متـداول بـراي تفسـی           -11

، معرفـی افعـال متـداول بـراي روابـط      Cautionو نتیجه گیري متون علمیو نحـوه تفسـیر بـه صـورت عـدم قطعیـت (      
ــولی (  ــت و معلـ ــات (Cause and effectعلـ ــی   Contrasting ideas)و مقایسـ ــان کلـ ــه بیـ ــدیل بـ ــا تبـ )و یـ

)Generalising( 
 :منابع

 
1. Cargill, M., O’Connor, P. (2009) Writing Scientific Research Articles Strategy and Steps. Wiley-
Blackwell. 
2. Matthews, J.R., Matthews, W. (2008) Successful Scientific Writing, A step-by-step guide for the 
biological and medical sciences. Cambridge University Press. 
3. Svobodova, Z., Katzorke, H., Jaekel, U., Dugovicova, S., Scoggin, M., Treacher, P. (2000) Writing 
in English, A Practical Handbook for Scientific and Technical Writers. European Commission. 
4. Swan, M. (2009)  Practical English Usage, 4th edition. Oxford: Oxford University Press Print. 
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 مبانی شیمی تجزیه

 شیمی تجزیهمبانی درس:  فارسی نام

 Analytical Chemistry Principles of درس: انگلیسی نام

 واحد نظري 3 تعداد و نوع واحد:

 48 تعداد ساعت:

 پایه نوع درس:

 )1دارد (مبانی شیمی آلی  :پیشنیاز

 دارد (آزمایشگاه) آموزش تکمیلی:

 
 هدف درس:

با اصول و مفـاهیم شـیمی تجزیـه و سیسـتم      فناوريی دانشجویان دوره کارشناسی رشته زیست هدف این درس آشنائ

به صورت هدفمند در کنار شیمی آلی و  دانشجو پس از گذراندن درس قادر خواهد بوداست.  هاي آنالیز مورد استفاده

نموده و همچنـین بـا انـواع    شیمی عمومی پدیده هاي شیمیایی و روابط موجود بین شیمی و زیست شناسی را تشریح 

 نالیز و تجزیه اي مواد مورد استفاده در زیست فناوري آشنا شود و مورد استفاده قرار دهد. آروش هاي 

 
 سرفصل درس:

ــاي         -1 ــادل ه ــاز و تع ــید و ب ــورد اس ــاتی در م ــت، کلی ــریب فعالی ــبه ض ــا و محاس ــول ه ــورد محل ــاتی در م کلی
 اکسیداسیون و احیاء دوره اي

 رسوبی، محاسبه حاللیت، بررسی پدیده هم رسوبی و ته نشینی انتخابی، واکنش هاي -2
 رسوب دهنده هاي معدنی و آلی  -3
  تشکیل کمپلکس -رسوبی -اصول حاکم بر روش هاي تیتراسیون و آشنایی با انواع تیتراسیون ها و اسید و باز -4
  روش هاي آمیرومتري -5
 ، اتمی)، UVروش هاي اسپکتروسکوپی( -6
 CDو  ORD  روش هاي لوسیانس: روش هاي پراکندگی -7
آشنایی با انواع روش ها و دستگاه هاي مورد استفاده درآنالیز و جداسازي مواد با نگاه ویژه به ترکیبات زیستی از  -8

 و ..... TLC ،GC  ،Mass ،HPLC ،LC Mass  ،NMRجمله 
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