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

هـاي معتبـر دنیـا و همچنـین لـزوم توجـه بـه نیـاز کشـور در تـدوین مـواد درسـی              در دست انجـام دانشـگاه  
ــی    ــت شناس ــته زیس ــی رش ــولی  دوره کارشناس ــلولی و مولک ــن برناس ــه    ، ای ــواهی از کلی ــر خ ــا نظ ــه ب م

باشـد مـورد تجدیـد نظـر قـرار گرفتـه اسـت. ایـن برنامـه بـا در            یائی که این رشته در آنهـا دایـر مـ   ه دانشگاه
هــاي شــورایعالی برنامــه ریــزي بــراي دوره کارشناســی گــروه  رفتن مــدت زمــان مقــرر در آئــین نامــهنظــر گــ

 علوم پایه تنظیم گردیده است.
 
 

 و هدف تعریف
ــا  از دورهســلولی و مولکــولی شناســی  زیســتکارشناســی رشــته   دوره ــوزش ع ــه هــاي نظــام آم لی اســت ک

شناســی اســت کــه بــا  زیســتهــدف آن تربیــت کارشناســان متعهــد و متخصــص آشــنا بــه مفــاهیم اساســی  
بتواننـد نیازهـاي مراکـز آمـوزش عـالی، پژوهشـی، تولیـدي و         ري الزامـی مشـترك و اختیـا    دروسگذرانیدن 

 هاي مذکور را برطرف نمایند. خدماتی به کارشناسان متخصص در زمینه
 
 

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

ــر اســاس  رشــته زیســت ــی 5و حــداکثر  4واحــد درســی حــداقل  135شناســی ب ــر ســال  ســال م باشــد. ه
هفتـه کامــل آموزشـی اســت. بــراي هـر واحــد درس نظــري      16تحصـیلی شــامل دو نیمسـال و هــر نیمســال   

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

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

 تعداد واحد نوع درس

 واحد 22 عمومی دروس
 واحد 25 پایه دروس

 واحد 78 تخصصی  دروس
 واحد 10 اختیاري دروس

 واحد 135 جمع

 

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

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

هـاي   ، مراکـز ذخـایر ژنتیکـی کشـور، مـوزه     پژوهشی مرتبط با حفاظـت محـیط زیسـت، منـابع طبیعـی     
غـذائی و داروئـی، موسسـات مـرتبط      -پزشـکی  ععلوم طبیعی، فضاي سـبز سـازمان شـهرداري، صـنای    

 با زیست فناوري 

صـنایع    گیاهـان و  -حیوانـات  هاي تخصصـی در صـنایع تولیـدي مـرتبط بـا کشـت و تکثیـر        مشاوره* 
 داروئی و کشاورزي

 همکاري با آزمایشگاه هاي تشخیص پزشکی -

ــرکت  *  ــیس ش ــق تاس ــتغال از طری ــاد اش ــان در   ایج ــش بنی ــاي دان ــرایشه ــ  گ ــاي مختل ــتهه  ف رش
 سلولی و مولکولیشناسی  زیست

ــادي   - ــه ســلولهاي بنی ــاربردي در زمین ــه و ک ــاي پای ــژوهش ه  -ســلولهاي ســرطانی -همکــاري در پ
 سرطان و بیماریهاي نورودژنراتیو. -بیماریهاي مزمن و صعب العالج مانند دیابت

ه در زمینــه بــاال بــردن اســتانداردهاي زنــدگی شخصــی و اجتمــاعی بــا بدســت اوردن اطالعــات پایــ -
 سازو کار سلولی و مولکولی سلولهاي انسانی.
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 ضرورت و اهمیت رشته
با توجه به نقش انکـار ناپـذیر موجـودات زنـده در ابعـاد مختلـف زنـدگی بشـر از غـذا و پوشـاك گرفتـه تـا             

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

قــارچ هــا، گیاهــان و جــانوران بــه عنــوان موجــودات تولیدکننــده، مصــرف کننــده و تجزیــه کننــده در بــوم   
 .هـا و زنـدگی بشـر اهمیـت زیـادي دارد      سـازگان ها و مطالعه آنها بـراي شـناخت هـر چـه بهتـر بـوم        سازگان

... در سـطوح مختلـف سـلولی،     ن راستا شـناخت و مطالعـه گیاهـان، جـانوران، بـاکتري هـا، قـارچ هـا،        در ای
ــین          ــتاوردهاي چن ــت و دس ــزون اس ــعه روزاف ــال توس ــان در ح ــره در جه ــدي و غی ــه بن ــولی، طبق مولک

 تحقیقاتی براي توسعه و استقالل کشور بسیار ضروري و انکار ناپذیر است.
سـلولی و مولکـولی   بـا تسـلط در گـرایش هـاي مختلـف زیسـت شناسـی        لذا ضـرورت تربیـت افـرادي کـه     

بتواننــد بــه عنــوان نیروهــاي متخصــص نیــاز هــاي تخصصــی مراکــز آموزشــی و پژوهشــی کشــور را تــامین  
 نمایند بسیار محرز است.

 

 شرایط گزینش دانشجو
عمـومی   بایسـتی  شـرایط  سـلولی و مولکـولی   دوره کارشناسـی رشـته زیسـت شناسـی      داوطلبان تحصـیل در 

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

 نام درس ردیف
 تعداد ساعات تعداد واحد

 پیشنیاز
 جمع عملی نظري جمع عملی نظري

  48 - 48 3 - 3 زبان فارسی 1

  48 - 48 3 - 3 نگلیسیزبان ا 2

  24 16 8 1 5/0 5/0 تربیت بدنی 3

  32 32 - 1 1 - 1ورزش  4

  32 - 32 2 - 2 دانش خانواده و جمعیت 5

   -  12 - 12 *دروس عمومی معارف اسالمی 6

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

 درس عنوان 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 اسالمحقوق اجتماعی و سیاسی در  4

5 

 اخالق اسالمی

 واحد 2

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

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

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

  32 - 32 2 - 2 عرفان عملی در اسالم 7

8 

 انقالب اسالمی

 واحد 2

  32 - 32 2 - 2 نقالب اسالمی ایرانا

9 
آشنایی با قانون اساسی جمهوري اسالمی 

 ایران
2 - 2 32 - 32  

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

تاریخ و تمدن  11

 اسالمی

 واحد 2

  32 - 32 2 - 2 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی

  32 - 32 2 - 2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 12

  32 - 32 2 - 2 تاریخ امامت 13

آشنایی با منابع  14

 اسالمی

 واحد 2

  32 - 32 2 - 2 تفسیر موضوعی قرآن

  32 - 32 2 - 2 تفسیر موضوعی نهج البالغه 15

 

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

 پیشنهادي است.

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

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

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

 را برمی گزینند.
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 �داول �وس

 



 مقطع کارشناسی در سلولی و مولکولیدروس پایه رشته زیست شناسی  -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 آزمایشگاه 

 1 عمومی
--- 1 1 --- 32 32 

همزمان با درس 

 1 فیزیک عمومی

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

6 
شیمی آزمایشگاه 

 1عمومی 
--- 1 1 --- 32 32 

همزمان با درس 

 1شیمی عمومی 

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

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

9 
 شیمی آلیآزمایشگاه 

1 
--- 1 1 --- 32 32 

همزمان با درس 

 1 شیمی آلی

 1شیمی آلی  48 -- 48 3 -- 3 2شیمی آلی  10

         
11 

 شیمی آلیآزمایشگاه 

2 
--- 1 1 --- 32 32 

همزمان با درس 

 2 شیمی آلی

 --- 464 128 336 21 4 21 جمع کل                  
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ســـلولی و  یشناســـ ســـتیرشـــته ز یدوره کارشناســـ تخصصـــیدروس  -3جـــدول 

 مولکولی

 نام درس ردیف

 تعداد ساعت تعداد واحد

 پیشنیاز/همنیاز

ري
نظ

لی 
عم

مع 
ج

ري 
نظ

لی 
عم

مع 
ج

 
 1 شیمی آلیو  1شیمی عمومی  48 --- 48 3 --- 3 بیوشیمی ساختار 1

 همزمان با درس بیوشیمی ساختار 32 32 --- 1 1 --- بیوشیمی ساختارآزمایشگاه  2

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

4 
بیوشیمی آزمایشگاه 

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

 1 ولیزیست شناسی سل 48 --- 48 3 --- 3 ژنتیک پایه 5

 همزمان با درس ژنتیک پایه 32 32 --- 1 1 --- ژنتیک پایهآزمایشگاه  6

 ژنتیک پایه 48 --- 48 3 --- 3 ژنتیک مولکولی 7

 همزمان با درس ژنتیک مولکولی 32 32 --- 1 1 --- ژنتیک مولکولیآزمایشگاه  8

 ندارد 48 --- 48 3 --- 3 جانوري ساختار و تنوع 9

10 
 ختار و تنوعساآزمایشگاه 

 جانوري
--- 1 1 --- 32 32 

 همزمان با درس ساختار و تنوع

 جانوري

 -- 48 --- 48 3 --- 3 مبانی فیزیولوژي جانوري 11

12 
مبانی فیزیولوژي آزمایشگاه 

 جانوري
--- 1 1 --- 32 32 

همزمان با درس مبانی فیزیولوژي 

 جانوري

 اردند 48 --- 48 3 --- 3 گیاهی ساختار و تنوع 13

14 
 ساختار و تنوعآزمایشگاه 

 گیاهی
--- 1 1 --- 32 32 

 همزمان با درس ساختار و تنوع

 گیاهی

 ندارد 32 --- 32 2 --- 2 مبانی فیزیولوژي گیاهی 15

16 
مبانی فیزیولوژي آزمایشگاه 

 گیاهی
--- 1 1 --- 32 32 

همزمان با درس مبانی فیزیولوژي 

 گیاهی

 ندارد 48 --- 48 3 --- 3 زیست شناسی میکربی 17

18 
زیست شناسی آزمایشگاه 

 میکربی
--- 1 1 --- 32 32 

مزمان با درس زیست شناسی ه

 میکربی

19 
مبانی زیست شناسی 

 تکوینی
 1زیست شناسی سلولی 48 --- 48 3 --- 3

 ژنتیک پایه 48 --- 48 3 --- 3 تکامل 20
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 نام درس ردیف

 تعداد ساعت تعداد واحد

 پیشنیاز/همنیاز

ري
نظ

لی 
عم

مع 
ج

ري 
نظ

لی 
عم

مع 
ج

 

 ندارد 48 --- 48 3 --- 3 اکولوژي عمومی 21

 ندارد 32 --- 32 2 --- 2 زیستیآمار  22

 همزمان با درس آمار زیستی 32 32 --- 1 1 --- کارگاه آمار زیستی 23

24 
زیست شناسی سلولی و 

 1مولکولی 
 بیوشیمی ساختار 48 --- 48 3 --- 3

25 
زیست شناسی آزمایشگاه 

 1سلولی 
--- 1 1 --- 32 32 

همزمان با درس زیست شناسی 

 1سلولی و مولکولی 

26 
زیست شناسی سلولی و 

 2مولکولی 
 1 یو مولکول یسلول یشناس یستز 48 --- 48 3 --- 3

27 
و  زیست شناسی سلولی

 3 مولکولی
 2 یو مولکول یسلول یشناس یستز 32 --- 32 2 --- 2

28 
اندامک ها: ساختار و 

 ژنتیک
 یملکول یکژنت یسم،متابول یوشیمیب 32 --- 32 2 --- 2

29 
ین ها و بیوشیمی ویتام

 هورمون ها
 بیوشیمی متابولیسم 32 --- 32 2 --- 2

 2، فیزیک عمومی2شیمی عمومی 48 --- 48 3 --- 3 بیوشیمی فیزیک 30

 48 --- 48 3 --- 3 مبانی بیوفیزیک 31
 1و مولکولی  یسلول یشناس یستز

 1عمومی  یزیکف و

 ژنتیک مولکولی 32 --- 32 2 --- 2 مباحثی در ژنتیک 32

 ندارد 32 --- 32 2 --- 2 انی مهندسی ژنتیکمب 33

 48 --- 48 3 --- 3 زیست شناسی پرتوي 34
، 1و مولکولی  زیست شناسی سلولی

 ، بیوفیزیک پرتوها2فیزیک عمومی

 ندارد 32 --- 32 2 --- 2 مبانی بیوانفورماتیک 35

 1و مولکولی  زیست شناسی سلولی 48 --- 48 3 --- 3 بافت شناسی جانوري 36

 --- 1424 352 1072 78 11 67 جمع
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 سلولی و مولکولی یشناس ستیرشته ز یدوره کارشناس ياریدروس اخت -4جدول 

 نام درس ردیف
 تعداد ساعت تعداد واحد

 پیشنیاز/ همنیاز
 جمع عملی نظري جمع عملی نظري

1 
و مبانی روشهاي سلولی 

 لکولیوم
 ندارد 24 16 8 1 5/0 5/0

 زیست شناسی میکربی 48 --- 48 3 --- 3 ویروس شناسی 2

3 
زیست شناسی سلولی: 

 اسکلت سلولی
 1و مولکولی  زیست شناسی سلولی 32 --- 32 2 --- 2

4 
روشهاي دستگاهی سلولی 

 مولکولیو 
2 --- 2 32 --- 32 

بیوشیمی ساختار، زیست شناسی 

 1و مولکولی  سلولی

5 
متون تخصصی سلولی و 

 مولکولی
 زبان خارجی 32 --- 32 2 --- 2

 ژنتیک پایه و مولکولی 32 --- 32 2 --- 2 ژنتیک انسان 6

 ساختار یوشیمیب ،1عمومی  یزیکف 32 --- 32 2 --- 2 مبانی نانوبیوتکنولوژي 7

8 
مبانی زیست شناسی 

 سامانه ها
 ندارد 32 --- 32 2 --- 2

 32 --- 32 2 --- 2 مبانی بیوتکنولوژي 9
 یشناس یستز یکربی،م یشناس یستز

 یمولکول

 ساختار و تنوع میکروبی 32 --- 32 2 --- 2 ایمنی شناسی 10

 همزمان با درس ایمنی شناسی 32 32 --- 1 1 --- ایمنی شناسیآزمایشگاه  11

12 
تجاري سازي در زیست 

 شناسی
 ندارد 32 --- 32 2 --- 2

13 
مبانی فناوري سلول هاي 

 بنیادي
 1 اسی سلولی و مولکولیزیست شن 32 --- 32 2 --- 2

14 
 آزمایشگاه بافت شناسی

 جانوري
 همزمان با درس بافت شناسی جانوري 32 32 --- 1 1 ---

 1فیزیک عمومی  48 --- 48 3 --- 3 2فیزیک عمومی  15

16 
فیزیک عمومی آزمایشگاه 

2 
 2همزمان با فیزیک عمومی  32 32 --- 1 1 ---

 2و  1ریاضی عمومی  32 --- 32 2 --- 2 یستیز يمدل ساز یمبان 17

18 
مدل  یمبان شگاهیآزما

 یستیز يساز
--- 1 1 --- 32 32 

 يمدل ساز یمبانهمزمان با درس 

 یستیز

 1 زیست شناسی سلولی و مولکولی 32 --- 32 2 --- 2 اخالق زیستی 19
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 نام درس ردیف
 تعداد ساعت تعداد واحد

 پیشنیاز/ همنیاز
 جمع عملی نظري جمع عملی نظري

 2فیزیک عمومی  32 --- 32 2 --- 2 بیوفیزیک پرتوها 20

21 
یی مبانی فیزیکی و شیمیا

 علم نانو
 ندارد 32 --- 32 2 --- 2

 ندارد 32 --- 32 2 --- 2 اپی ژنتیک 22

 ندارد 32 --- 32 2 --- 2 تنوع زیستی و حفاظت 23

 ندارد 32 --- 32 2 --- 2 مبانی بیومیمتیک 24
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 1ریاضی عمومی 

 1ریاضی عمومی درس:  فارسی نام

 General Mathematics 1رس: نام انگلیسی د

 نظري واحد 3 تعداد و نوع واحد:

 48تعداد ساعت: 

 پایهنوع درس: 

 نداردپیشنیاز: 

 داردآموزش تکمیلی: 

 
 توضیحات اولیه :

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

 درس، از اثبات قضایا خودداري شود. هدافبا توجه به ا -2
 

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

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

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

 مثلثاتی.

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

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

 اکسترمم، تقعر منحنی، نقطه عطف.

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

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

 
 منابع:

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

 2ریاضی عمومی درس:  فارسی نام

 General Mathematics 2رس: نام انگلیسی د

 نظري واحد 3 تعداد و نوع واحد:

 48تعداد ساعت: 

 پایهنوع درس: 

 )1(ریاضی عمومی  دارد پیشنیاز:

 داردآموزش تکمیلی: 

 

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

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

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

 مقدماتی
 

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

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

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

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

ع بــرداري یــک متغیــره، انتگــرال توابــع چنــدمتغیره حقیقــی  بیــان انتگــرال توابــ انتگــرال هــاي چندگانــه :. 4
 مقدار، 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. C. Neuhasusev C. (2010) Calculus for Biology and Medicine, Prentice-Hall., 3nd Ed. 2010. 
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 1 فیزیک عمومی

 1 فیزیک عمومیدرس:  فارسی نام

 General Physics 1یسی درس: نام انگل

 نظري واحد 3 تعداد و نوع واحد:

 48تعداد ساعت: 

 پایهنوع درس: 

 ردنداپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 درس:هدف 

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

 :سرفصل درس

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

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

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

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

 ماده و بار الکتریکی، میدان الکتریکی، قانون گوس، پتانسیل -5
 جریان، میدان مغناطیسی، قانون آمپر -6
 قانون فاراده، موتور، ژنراتور -7
 و شکست، تداخل و پراشاپتیک موجی، بازتاب  -8
 فیزیک کوانتومی، نور کوانتومی، اثر فوتوالکتریک، لیزر -9
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 فیزیک هسته اي و اتمی، انرژي هسته اي (همجوشی و شکافت)، واپاشی رادیواکتیو -10
 منابع:

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

 General Physics 1 Laboratoryس: نام انگلیسی در

 عملی واحد 1 تعداد و نوع واحد:

 32تعداد ساعت: 

 ایهپنوع درس: 

 )1 درس فیزیک عمومیهمزمان با ( داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 

 درس:هدف 
هـاي مـرتبط بــا درس    دهگیـري، چیـدمان آزمـایش و پـردازش دا     آشـنایی دانشـجویان بـا مبـانی عملـی انـدازه      

 فیزیک عمومی
 

 :سرفصل درس
 ي، تخمین خطا در آزمایشگیر خطاي اندازه  گیري، وسایل اندازه گیري، اهمیت و مفهوم اندازه -1
 گیري طول، جرم، زمان، چگالی (جامدات، مایعات) 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
 گیري شتاب گرانش در آزمایشگاه آونگ ساده و اندازه بررسی حرکت -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

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

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

 
 منابع:

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

 1شیمی عمومی درس:  فارسی نام

 General Chemistry 1نام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 3 تعداد و نوع واحد:

 48تعداد ساعت: 

 پایهنوع درس: 

 نداردپیشنیاز: 

 )حل تمرین(دارد   آموزش تکمیلی: 
 

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

 شیمیایی
 

 :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
 بات شیمیایی و واکنش هاساختار اتم، ترکی –نظریه اتمی  -3
 جدول تناوبی و خواص اتم ها -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:

22 
 



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. 
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

 General Chemistry 1 Laboratoryنام انگلیسی درس: 

 عملی واحد 1 تعداد و نوع واحد:

 32 تعداد ساعت:

 پایهنوع درس: 

 )1شیمی عمومی درس همزمان با ( داردپیشنیاز: 

 آزمایشگاه)( داردآموزش تکمیلی: 

 
 درس:هدف 

 آشنایی با اصول مقدماتی کارهاي عملی در آزمایشگاه شیمی 
 

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

 ایمنی در آزمایشگاه
 اندازه گیري چگالی مایعات -2
 اندازه گیري چگالی جامدات -3
 )PbCl2سنتز یک نمک معدنی (تهیه  -4
 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

 نگ معدن آهن)تیتراسیون اکسایش و کاهش (اندازه گیري آهن در یک نمونه س -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. 
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 2شیمی عمومی 

 2شیمی عمومی درس:  فارسی نام

 General Chemistry 2نام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 3 تعداد و نوع واحد:

 48 تعداد ساعت:

 پایهنوع درس: 

 )1شیمی عمومی درس ( داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 درس:هدف 

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

 
 :سرفصل درس

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

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

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

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

حاللیـت و  -موثر بـر آن، ناخالصـی هـاي رسـوب و روش هـاي کـاهش آن، حاصـل ضـرب انحـالل پـذیري          
 سوب گیري با سولفیدعوامل موثر بر آن، ر

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

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

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

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

 1 شیمی آلیدرس:  فارسی نام

 Organic Chemistry 1نام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 3 تعداد و نوع واحد:

 48 تعداد ساعت:

 پایهنوع درس: 

 )1شیمی عمومی درس ( داردپیشنیاز: 

 داردآموزش تکمیلی: 

 
 درس:هدف 

 و ساختار شیمیایی آنهاآشنایی با انواع مختلف ترکیبات آلی  
 

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

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

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

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

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

 E1واکـنش هـاي حـذفی    انواع واکنش هاي شـیمی آلـی، واکـنش هـاي رادیکـالی، واکـنش هـاي یـونی،          -3
ــا، صــفات   SN2و  SN1، واکــنش هــاي جانشــینی E2و  ــی آنه ــی و صــفات کل ــات آل ــدي ترکیب ، تقســیم بن

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

آلدئیـدها و کتــون هــا، ســاختمان و نامگــذاري، طــرز تهیـه آلدئیــدها و کتــون هــا، واکــنش هــا: افــزایش    -15
 د و مشتقات آمونیاکی، واکنش کانیزارونوکلئوفیلی اکسایش و کاهش، افزایش سیانی

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

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

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

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

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

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

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

آبگیري از محصوالت آلـدولی، کـاربرد تـراکم آلـدولی در سـنتز، تـراکم آلـدولی متقـاطع، واکـنش هـاي            -23
 ط با تراکم آلدولیمرتب
کتواســترها، تــراکم کالیــزن متقــاطع، آمــین هــا، ســاختمان و طبقــه بنــدي،  -βتــراکم کالیــزن، تشــکیل  -24

نامگذاري و خواص فیزیکی، نمک آمـین هـا، شـیمی فضـایی نیتـروژن، طـرز تهیـه، کـاهش ترکیبـات نیتـرو،           
 آمونولیز هالیدها، آمیناسیون کاهشی، تنزل کافمن آمیدها
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ا، سنتز آمین هـاي نـوع دوم و سـوم، آمـین هـاي هتروسـیکلی، نـوآرایی هـافمن: شـیمی فضـایی           آمین ه -25
گروه مهـاجر، نـوآرایی هـافمن: ترتیـب زمـانی مراحـل، قـدرت بـازي آمـین هـا و ثابـت بـازي، سـاختمان و              

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

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

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

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

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

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

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

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

 آلکیل دار شدن ترکیبات کربونیل از طریق انامین ها
ــل اشــباع نشــده   -31 ــات کربونی ــβو  αترکیب ــاي  ، ســاختمان و خ ــروه ه ــل گ ــر متقاب ــه، اث واص، طــرز تهی

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

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

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

 یلی دار پیریدنی، ایزومري هندسیواکنش هاي پیریدین، جایگزینی نوکلئوف
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 منابع:
1. Morrison, R.T., Boyd, R.N. and Boyd, R.K. (1992) Organic Chemistry, 6th Edition. Benjamin 
Cummings. 
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 1 شیمی آلیآزمایشگاه 

 1 آزمایشگاه شیمی آلیدرس:  فارسی نام

 Organic Chemistry 1 Laboratoryنام انگلیسی درس: 

 عملی واحد 1 نوع واحد:تعداد و 

 32 تعداد ساعت:

 پایهنوع درس: 

 )1 شیمی آلیدرس همزمان با ( داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 درس:هدف 

 آشنایی با سنتز، جداسازي و شناسایی مواد آلی 
 

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

 میزان 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
 ی و الیه نازكکروماتوگرافی کاغذي، ستون -5
 تجزیه کیفی کربن، هیدروژن، هالوژن، نیتروژن و گوگرد در جسم آلی همراه با فنون مختلف -6
بوتیـــل الکـــل، تهیـــه ســـیکلوهگزان از -nبوتیـــل برومیـــد از -nبوتیـــل کلریـــد، تهیـــه -tهیـــدرولیز  -7

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

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

 گزین کند.جای
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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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 2 یآل یمیش
 2 یآل یمیشدرس:  فارسی نام

 Organic Chemistry 2نام انگلیسی درس: 

 واحد نظري 3تعداد و نوع واحد: 

  48 تعداد ساعت:

 پایهنوع درس: 

 )1 دارد (شیمی آلیپیشنیاز: 

 داردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

 یآل یمیش ياصول نظر یريفراگ
 

 سرفصل درس:
سـنتز الکـل هـا،     ي،و بـاز  یديخصـلت اسـ   یزیکـی، خـواص ف  ي،سـاختار و نـام گـذار   : الکل ها و اترهـا  -1

ــ يواکنشــگرها ــز -یآل ــزیممن يدارا يفل ــیمو ل ی ــا   یت ــنتزالکل ه ــا، س ــل ه ــنتز الک ــا در س ــاربرد آن ه  يو ک
الکـل هـا، واکـنش     یشهـا، اکسـا   الکـل  يهـا، واکـنش هـا    یونکربوکـات  یینـوآرا  یدها،الکوکسـ  یـه ته یچیده،پ

ــا ــا (روش و نتزســ ینی،جانشــ يه ــنش اپوکســیلیامســوناتره ــا و ت یوالکــلت یدها،)، واک ــا،ه خــواص  یواتره
 الکل ها  یزیولوژیکیف
ــا  -2 ــنش ه ــزن و واک ــت يبن ــرون دوس ــامالکت ــذار ی: ن ــاه  يگ ــزن، نگ ــاختار بن ــلت   یو س ــوم خص ــه مفه ب

 یتــرودارهــالوژن دار کــردن، ن ی،الکتــرون دوســت ینیشــجان يســنتز مشــتقات بنــزن، واکــنش هــا یکی،آرومــات
حلقــه بنــزن،  یــیزدا یــتو فعال يکــرافتس، فعــال ســاز - یــدلفر يکــردن، ســولفون دار کــردن، واکــنش هــا

 يدو مرحلـه ا  یسـم بنـزن، مکان  یمیشـ  يسـنتز  يهـا  نبـه حلقـه بنـزن، ج   ياسـتخالف هـا رو   یجهت دهندگ
 یدهاهال یلدر آر یپسوا يو واکنش ها ینبنزا یلتشک یش،افزا -حذف و حذف  - یشافزا

ــامو کتــون هــا یــدهاآلده -3  یســممکان یــل،عامــل کربون یــتفعال یــه،طــرز ته یزیکــی،خــواص ف ي،گــذار : ن
ــزا ــ یشاف ــه عامــل کربون ینآب و الکــل و آم ــل،هــا ب ــزا ی و کــاهش  یشکــربن هســته دوســت، اکســا  یشاف
ــدهاآلده ــو   ی ــادل کت ــا، تع ــون ه ــدول  -و کت ــراکم آل ــول، ت ــز ی،ان ــه آلده 4و1 یشااف ــدهاب ــا ی ــون ه  يو کت
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ــردن آ یرنشــده،س ــالوژن دار ک ــدهاه ــنش و  لدهی ــا، واک ــون ه ــگ،و کت ــک یتی ــ یلتش ــتال،  یانوهیدرازین،س اس
 ینانام
 یــرغ یديخصــلت اســ یــل،کربون يد-β یبــاتترک یــهته یــل،کربون يد-α ی: مشــتقاتمشــتقات دو عــامل -4

ــاد ــدروژنه يع ــا ی ــ يه ــل کربون ینب ــل،دو عام ــاربرد ترک ی ــاتیک ــلکربون يد-β ب ــراکم   ی ــنتز، ت در س
 یکلما یشکنووناگل و افزا

 يو بــاز یدياســ یتخاصــ یزیکــی،و خــواص ف يگــذار : نــامو مشــتقات آن هــا یلیککربوکســ یدهاياســ -5
ــ ــ یلیککربوکس ــا یدها،اس ــهته يروش ه ــ ی ــ یلیککربوکس ــتفعال یدها،اس ــروه کربوکســ  ی ــممکان یل،گ  یس

الکتـام   یـدها، آم یـدولیز الکتـون هـا، ه   یـدها، اسـترها، آم  یـدها، لها یلبـه آسـ   یدهااسـ  یلحذف، تبـد  - یشافزا
شـدن   یصـابون  یـزن، واکـنش کـاهش تـراکم کال    ي،، تبـادل اسـتر  یمیـدها آن هـا، الکتـام هـا و ا    یـت ها و اهم

 یدهاآم یاسترها و پل یمختصر به پل ياسترها ، اشاره ا
گـروه   یص، تشـخ IR یسـنج  یـف مقدمـه کوتـاه ط   ی،مولکـول  یسـنج  یـف ط یکلـ  ی: اصـول سـنج  یفط -6

 یبــاتترک یســاختمان مولکــول یــینآن در تع یگــاهو جا NMR   یســنج یــفمقدمــه کوتــاه ط ی،عــامل يهــا
 و کاربرد آن یجرم یسنج یفمقدمه کوتاه ط ی،آل
 

 منابع:
1. F.A. Carey, R.M. Giuliano, “Organic Chemistry” 8th Ed. McGraw Hill, 2011. 
2. L.G. Wade, “Organic Chemistry”, 7th Ed., Prentice Hall, 2009. 
3. K.P.C. Vollhardt, N.E. Schore, “Organic Chemistry”, 7th Ed. McMillan, 2011. 
4. J. McMurry, “Organic Chemistry”, 7th Ed., Brooks Coles, 2008.  
5. R.T. Morrison, R.N. Boyd, “Organic Chemistry”, 6th Ed., Prentice Hall, 2007. 
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 2 آزمایشگاه شیمی آلی

 2 آزمایشگاه شیمی آلیدرس:  فارسی نام

 Organic Chemistry 2 Laboratoryنام انگلیسی درس: 

 واحد عملی 1تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 پایهنوع درس: 

 )2 دارد (همزمان با درس شیمی آلیپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

انشــجویان رشــته زیســت شناســی ســلولی و مولکــولی بــا ســنتز، جداســازي و  هــدف ایــن درس آشــنایی د 
 شناسایی مواد آلی است.

 
 سرفصل درس:

ــه         -1 ــیکلوهگزانون، تهی ــید از س ــک اس ــه آدیپی ــیکلوهگزانول، تهی ــیکلوهگزانون از س ــه س ــایش: تهی اکس
 بنزوئیک اسید از تولوئن، تهیه بوتیرآلدئید از بوتانول، تهیه بنزیل از بنزوئین.

کاهش (احیا): تهیـه آنیلـین از نیتروبنـزن، تبـدیل نیتروبنـزن بـه فنـل هیدروکسـی آمـین، تبـدیل بنزوفنـون             -2
 به بنزهیدریل.

آلــدر: تهیــه تترافنیــل پنتــا دي ان و اثــر مالئیــک انیدریــد بــر آن، اثــر فتالیــک انیدریــد بــر  -واکــنش دیلــز -3
 ک انیدرید.دي متیل بوتا دي ان بر مالئی -3،2سیکلوپنتا دي ان، اثر 

ــه          -4 ــیم ب ــیکلوهگزانون اکس ــتانیلید، س ــه اس ــیم ب ــتوفنون اکس ــید، اس ــک اس ــه بنزیلی ــل ب ــوآرایی: بنزی ن
 فنیل استانیلید، پیناکول به پیناکولون، تبدیل استامید به متیل آمین.-Nکاپروالکتام، بنزوفنون اکسیم به 

 ایزومر شدن: تبدیل مالئیک اسید به فوماریک اسید. -5
 بون، دي آزویی کردن، رنگ و رنگرزيتهیه صا -6
ــا    -7 ــتانیلید، دي آزویـــی کـــردن و جفـــت کـــردن آن بـ ــارانیتروآنیلین از پارانیترواسـ ــه پـ نفتـــول -βتهیـ

 پنبه، پشم و پلی استر با قرمزپارا و پیکریک اسید.(قرمزپارا)، تهیه متیل اورانژ، رنگ کردن 
 .استري شدن: تهیه اتیل استات، تهیه ایزوآمیل استات -8
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 تهیه اکسیم: تهیه سیکلوهگزانون اکسیم، تهیه استوفنون اکسیم، تهیه بنزوفنون اکسیم. -9
 واکنش گرینیارد: تهیه تري فنیل کربینول از بنزوفنون و فنیل منیزیم برمید. -10
 ایزومریزه شدن فوماریک اسید و تبدیل آن به مالئیک اسید. -11
ــتانیلید،  -12 ــب: آســپیرین، اس ــد ترکی ــه چن ــزن    تهی ــزن ســولفونات ســدیم، بن ــد از بن ــزن ســولفونیل کلری بن

 سولفونامید از بنزن سولفونیک اسید.
 

 منابع:
1. Pavia, D.L. (2005) Organic Laboratory Techniques. Cengage Learning. 
2. Mayo, D.W. (2001) Microscale Tech. for the Organic Lab. John Wiley and Sons. 
3. Furniss, B.S., Hannaford, A.J., Rogers, V., Smith, W.G. (Latest Ed.) Vogel’s Textbook of 
Practical Organic Chemistry. Longman. 
4. Tietze, L.F., Eicher, T.H. (1981) Reaction and Synthesis in Organic Chemistry Laboratory. 
American University Press. 
5. Fanghaenel, E. (Latest Ed.) Organikum. Wiley-VCH. 
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 بیوشیمی ساختار
 بیوشیمی ساختاردرس:  فارسی نام

 Structural Biochemistryنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 3 تعداد و نوع واحد:

 48تعداد ساعت: 

 تخصصینوع درس: 

 )1 شیمی آلی( داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 درس:هدف 

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

 
  :سرفصل درس

 آب و پیوندهاي ضعیف –منطق مولکولی حیات  -1
 مونوساکاریدها -2
 پلی ساکاریدها -3
 کربوهیدراتهاي مرکب -4
 لیپیدها، اسیدهاي چرب، گلیسرولیپیدها، فسفولیپیدها -5
 یدها، لیپیدهاي ایزوپره نی، استروئیدهااسفنگولیپ -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 Laboratoryنام انگلیسی درس: 

 عملی واحد 1 تعداد و نوع واحد:

 32 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 اختار)بیوشیمی سدرس همزمان با ( داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 درس:هدف 

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

 
 :سرفصل درس

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 فات از طریق واکنشهاي بیوشیمیاییبازآلی و فس
ــاي   -15 ــی تفاوته ــخیص و بررس ــدازه    RNAو DNAتش ــا و ان ــدة آنه ــکیل دهن ــدهاي تش ــق واح از طری

 گیري مقدار آنها از طریق اسپکتروفتومتري
 

 منابع:
 ) روشهاي آزمایشگاهی بیوشیمی. مؤسسه انتشارات امید.1378. پناهی، پ. (1
 بالینی. انتشارات فهرست. ) بیوشیمی1383. 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 Biochemistryنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 3 تعداد و نوع واحد:

 48 تعداد ساعت:

 تخصصنوع درس: 

 بیوشیمی ساختار)درس ( داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 درس:هدف 

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

 
 :سرفصل درس

 مقدمه و اصول بیوانرژتیک -1
 فرایندهاي گلیکولیز و گلوکونئوژنز –متابولیسم کربوهیدرات ها  -2
 چرخه سیتریک اسید (کربس) و چرخه گلی اکسیالت -3
 فرایند فسفریالسیون اکسیداتیو –تقال الکترون زنجیر ان -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
 رولمتابولسیم کلست -11
 تجزیه آمینواسیدها و چرخه اوره –متابولیسم آمینواسیدها  -12
 تجزیه آمینواسیدها (ادامه) -13
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 بیوسنتز آمینواسیدها -14
 متابولیسم نوکلئوتیدهاي پورینی -15
 متابولیسم نوکلئوتیدهاي پریمیدینی -16

 
 منابع:

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

 آزمایشگاه بیوشیمی متابولیسمدرس:  فارسی نام

 Metabolism Biochemistry Laboratoryنام انگلیسی درس: 

 عملی واحد 1 تعداد و نوع واحد:

 32 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 درس بیوشیمی متابولیسم)همزمان با ( داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 

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

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

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

شــرایط مختلــف درجــه حــرارت و تعیــین درجــه حــرارت بهینــه و بدســت آوردن منحنــی زمــان هیــدرولیز  
 )Transmisionرابطه هیدرولیز و هضم نشاسته با عبور نور ( -ختلف حرارتنسبت به درجات م

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

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

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

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

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

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

ــین  -کاغــذي ــه کمــک   Rfتعی ــه ب ــوع اســید آمین ــاتوگرافی دو و م Rfو مشــخص نمــودن ن ــا کروم قایســه ب
 جهته آن

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

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

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

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

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

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

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

توســنتز در نمونــه بــافتی گیــاهی و جــانوري و بدســت آوردن کســر تنفســی و انــدازه گیــري تــنفس و ف -14
 مقایسه این کسر تنفسی در شرایط مختلف زندگی

 
 منابع:

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

 ژنتیک پایهدرس:  فارسی نام

 Basic Geneticsنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 3 تعداد و نوع واحد:

 48تعداد ساعت: 

 تخصصینوع درس: 

 )1و مولکولی  سلولی زیست شناسیدرس ( داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 درس:هدف 

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

 
 :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

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

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

 آللهاي کشنده -

 صفات محدود به جنس و صفات تحت نفوذ جنس -

 وراثت وابسته به جنس -
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 اثرات متقابل ژنها -

 ر نسبت هاي مندلی: اپی ستازي و نوترکیبی هاي جدیدتغیی -

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

 نوترکیبی میتوزي و نوترکیبی بین کروماتیدهاي خواهري -

 روش هاي نوین ترسیم نقشه ژنی و ترسیم نقشۀ فیزیکی -

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

 تمایز جنسی و چرخه هاي زندگی -
 اهمیت آنها در وراثت وابسته به جنس و تعیین جنسیت -هاي جنسیکروموزوم  -
 در تعیین جنسیت نر Yنقش کروموزوم  -
 سندرمهاي ترنر،کالینفلتر -
 XYYو  XXXسندرمهاي  -
 در پستانداران جفت دار دروزوفیال Xجبران کمی ژنها ي پیوسته به  -
 مدل خزندگان -تاثیر محیط بر تعییین جنسیت -
 ون هسته اي (وراثت اندامکی)وراثت بر -9

49 
 



 
 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 Laboratoryنام انگلیسی درس: 

 عملی واحد 1 تعداد و نوع واحد:

 32 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 (همزمان با درس ژنتیک پایه) داردپیشنیاز: 

 آزمایشگاه)( داردآموزش تکمیلی: 

 
 درس:هدف 

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

 
 :فصل درسسر
 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
 سرکه و آمیزش وابسته به جنس در مگس سرکهمطالعه صفات وابسته به جنس در مگس  -4
تهیه ومشـاهده کرومـاتین جنسـی (کرومـوزوم ایکـس غیرفعـال) در سـلولهاي مخـاط دهـان انسـان و در            -5

 ) و تعیین گروه خونیdrumstickگلبولهاي سفید چند هسته اي (ظاهر 
 آمیزش هاي دي هیبریدیسم و انجام خود لقاحی و تست کراسF1 بررسی نسل -6
 یا ماوراء بنفش xایجاد جهش در مگس سرکه به وسیله مواد جهش زا یا اشعه  -7
وابسـته بـه جـنس و بررسـی رابطـه آلـل هـا بـا هـم (بارزیـت نـاقص و هـم              آمیـزش F1 بررسـی نسـل    -8

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

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

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

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

 
 منابع:

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

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

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

 ژنتیک مولکولیدرس:  فارسی نام

 Molecular Geneticsنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 3 تعداد و نوع واحد:

  48 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 (ژنتیک پایه) داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 درس:هدف 

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

 
 :سرفصل درس

ــا -1 ــاده ژنتیــک، اشــکال متفــاوت  DNA( دن ــه عنــوان م ــوم و )A ،B ،Z( DNA) ب ــدازه و ترکیــب ژن ، ان
 تعداد ژنها

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

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

 RNA primaseکاربرد 
ــه چرخــان،  -4 ــه روش حلق ــد ســازي ب ــا،   همانن ــد ســازي در پروکاریوته ــاي  DNAتنظــیم همانن پلیمرازه

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

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

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

(Capping, Polyadenylation & Splicing) ایش دگـــــرواره و پیـــــر(Alternative 

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

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

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

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

 Genomics, Proteomics & Bioinformaticsمفاهیم  -10
 

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

 آزمایشگاه ژنتیک مولکولیدرس:  فارسی نام

 Molecular Genetics Laboratoryنام انگلیسی درس: 

 عملی واحد 1 تعداد و نوع واحد:

 32 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 (همزمان با درس ژنتیک ملکولی) داردپیشنیاز: 

 دارد (آزمایشگاه)آموزش تکمیلی: 
 

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

 مباحث ژنتیک مولکولی است.
 

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

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

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

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

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

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

 
 منابع:

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

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

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

 Animal Structure and Diversityنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 3 تعداد و نوع واحد:

 48 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 نداردپیشنیاز: 

 )سمینارسفر علمی + ( داردآموزش تکمیلی: 
 

 درس:هدف 
بـا تمـام شـاخه هـاي اصـلی       ان دوره کارشناسـی رشـته زیسـت شناسـی    هدف ایـن درس آشـنائی دانشـجوی    

داران مشـتمل بـر ریخـت شناسـی، تکـوین،  رفتـار، بـوم شناسـی و تکامـل ایـن تاکسـون            بی مهرگان و مهـره 
 ها با تکیه بر ارتباطات تکاملی است.

 
 :سرفصل درس

 شناسیزمینهاي تکامل حیات در زمین و دوره –گیري کره زمین و حیات در آن شکل -1
 تکامل کالن -تکامل خرد -تئوریهاي انتخاب طبیعی -2
 تکامل کالن -تکامل خرد -ادامه تئوریهاي انتخاب طبیعی -3
 تعاریف (تفاوتها و شباهتها) ، ویروس، پروتیست،زنده، گیاه، جانور، قارچ، باکتريموجود  -4
 هاي آزاد و انگلییاختگان، اشاره به نمونهتک -5
 بندي جانوران بر طبق آنهاي جنینی و دستهمراحل رشد و تشکیل الیه اشاره به -6
 بندي گروههاي جانوري و اهمیت آناشاره به تسهیم و مورد استفاده آن در رده -7
 تنوع زیستی و اهمیت آن -8
 هاتشکیل حفره -طرح بدن -9

 مثال -تعریف -تقارن -10
 ندي گروههابهاي مختلف جانوري و اهمیت آن در ردهرده -11
 ارتباط پروتوزوآ و متازوآ -12
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 بنديرده -تعریف متازوآ -13
 پالکوزوآ -اسفنجها -14
 )Ctenophoraداران (شانه -)Cnidariaمرجانیان ( -15
ــه          -16 ــان اولی ــکیل آن، ده ــلوم و تش ــانبی، س ــارن دو ج ــا تق ــانوران ب ــل در ج ــد مث ــوژي تولی ــا بیول ه

)Protostomia) و دهان ثانویان (Deutrostomia( 
 مثال از هر گروه و اهمیت آنها در زندگی انسان -هاهاي پهن و نمرتینکرم -17
 نرمتنان -18
 نماتودها -روتیفرها -19
 هاي حلقويکرم -20
 ارتباط کرمهاي حلقوي و بندپایان -21
 مثالهایی از هر گروه -بنديرده -اختصاصات -بندپایان -22
 خارپوستان -23
 ارتباط بی مهرگان و مهره داران -هره طنابداران بی م -24
 بنديرده -پیدایش -تعریف -طنابداران -25
 اختصاصات آنها -ماهیها -26
 اختصاصات آنها -دوزیستان -27
 اختصاصات آنها -خزندگان -28
 اختصاصات آنها -پرندگان -29
 اختصاصات آنها -پستانداران -30
 شناسیهاي کاربردي جانورجنبه -31

 
 منابع:

1. Taggart, S. and Star, E. (2012) Biology, the unity and diversity. 12th Edition. Brooks/Cole, 
Cengage Learning. 
2. Star, C., Evers, C. and Star, L. (2011) Biology, Concepts and Applications. Brooks/Cole, 
Cengage Learning. 
3. 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. 
4. Solomon, E.P., Berg, L.R. and Martin, D.W. (2005) Biology. 8th Edition. Thomson, 
Brooks/Cole. 
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 جانوري آزمایشگاه ساختار و تنوع
 جانوري آزمایشگاه ساختار و تنوعدرس:  فارسی نام

 Animal Structure and Diversity Laboratoryنام انگلیسی درس: 

 عملی واحد 1 تعداد و نوع واحد:

 32تعداد ساعت: 

 تخصصینوع درس: 

 )جانوري (همزمان با درس ساختار و تنوع داردپیشنیاز: 

 سفر علمی + کارگاه + آزمایشگاه)( داردیلی: آموزش تکم
 

 درس:هدف 
هـدف ایـن درس آشـنائی دانشـجویان دوره کارشناسـی رشـته زیسـت شناسـی بـا گـروه هـاي شـاخص بـی              

 مهرگان و مهره داران و آشنایی با اندام ها و دستگاه هاي سازنده بدن برخی از مهره داران می باشد.
 

 :سرفصل درس
از تـک یاختگـان (الم هـاي آمـاده) و نمونـه هـاي زنـده بـه منظـور آشـنایی و کـار بـا              مطالعه نمایندگانی -1

 میکروسکوپ
 مطالعه اسفنج ها و مرجان ها (ماکروسکوپی) -2
 مطالعه انواع کرم ها (آشنایی با ساختار ظاهري آنها) -3
 مطالعه نمایندگانی از نرم تنان -4
 مطالعه نمایندگانی از بندپایان -5
 ارپوستانمطالعه خ -6
 مطالعه ماهی ها و خزندگان -7
 تشریح قورباغه -8
 تشریح قلب گوسفند -9

 تشریح مغز گوسفند -10
 جمع بندي مطالعات انجام شده در آزمایشگاه -11
 بررسی نمونه هاي موجود در ایران و مطالعه در موزه جانورشناسی -12
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 روز مطالعه محیطی دارد. 3این درس نیاز به 
 

 منابع:
1. Lytle, C.F. (2000) General Zoology: Laboratory guide. McGrawHill. Boston, 371p. 
2. Rowett, H.G.Q. (1988) Dissection guides (V. Invertebrates). Colorcraft LTD. Hongkong, 59p. 
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. 
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 مبانی فیزیولوژي جانوري

 مبانی فیزیولوژي جانوريدرس:  فارسی نام

 Principles of animal Physiology :درس انگلیسی نام

 واحد نظري 3 تعداد و نوع واحد:

 48 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 )1زیست شناسی سلولی و مولکولی دارد (پیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

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

 
 سرفصل درس:

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

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

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

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

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

ــ      ــرد دس ــاختار و عملک ــاملی در س ــوع تک ــر آن، تن ــوثر ب ــل م ــومرولی و عوام ــاالیش گل ــا، پ ــی، ه تگاه دفع
 pHهاي قلبی ـ عروقی و دفعی در تنظیم فشار خون و کنش دستگاه برهم
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هــاي گــوارش: ماهیــت و دریافــت مــواد غــذایی، مــواد غــذایی و انــواع رژیــم هــاي غــذایی در   دســتگاه -4
ــا متابولیســم، تنــوع دســتگاه هــاي گــوارش، تنظــیم    جــانوران، یــافتن و مصــرف غــذا، همــاهنگی گــوارش ب

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

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

 هورمونی، غدد پستانی و شیردهی، پروالکتین ورفتار والدینی-یدمثلی پستانداران، تنظیم عصبیتول
 

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

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

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

 آزمایشگاه مبانی فیزیولوژي جانوريدرس:  فارسی نام

 Principles of Animal Physiology Laboratory نام انگلیسی درس: 

 واحد عملی 1 تعداد و نوع واحد:

 32 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 دارد (همزمان با درس مبانی فیزیولوژي جانوري)پیشنیاز: 

 آزمایشگاه)( دارد: آموزش تکمیلی
 

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

 دستگاه هاي حیاتی بدن است.
 

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

 مشاهده طیف خون
بــر عملکـرد قلــب، بررســی عملکــرد بافــت   pHفیزیولـوژي قلــب: ثبــت حرکــات قلـب، اثــر حــرارت و    -3

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

 ادرار
 

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

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

 انتشارات اندیشه رفیع.
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3. Barret, K.E., Barman, S.M. and Boitano, S. (2012) Ganong's Review of Medical Physiology, 
24th Edition. McGraw-Hill Companies, Inc. 
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 گیاهی ساختار و تنوع
 گیاهی ساختار و تنوعدرس:  فارسی نام

 Plant Structure and Diversityنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 3 تعداد و نوع واحد:

 48 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 نداردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 درس:هدف 

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

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

 خواهند شد.
 

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

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

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

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

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

 
 :منابع
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 گیاهی آزمایشگاه ساختار و تنوع
 گیاهی وعآزمایشگاه ساختار و تندرس:  فارسی نام

 Plant Structure and  Diversity Laboratoryنام انگلیسی درس: 

 عملی واحد 1 تعداد و نوع واحد:

 32 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 )گیاهی (همزمان با درس ساختار و تنوع داردپیشنیاز: 

 آزمایشگاه)( داردآموزش تکمیلی: 

 
 درس:هدف 

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

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

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

 آشنا خواهد شد.
 

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

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

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

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

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

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

 
 :منابع

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

 مبانی فیزیولوژي گیاهیدرس:  فارسی نام

 Principles of Plant Physiologyنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 2 تعداد و نوع واحد:

 32 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 نداردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

هـدف ایـن درس آشـنائی دانشـجویان دوره کارشناسـی رشــته زیسـت شناسـی بـا اصـول و برخـی مباحــث            
 فیزیولوژي گیاهی است.

 
 سرفصل درس:

ــاك:  -1 ــیمیائی  آب و خ ــی و ش ــواص فیزیک ــاه  ؛ آب و خ ــاي آن در گی ــش ه ــت آب و  نق ــکال ؛ اهمی اش
ــاك  ــاه و خ ــور آب در گی ــزا ؛ حض ــف و اج ــیل آب، تعری ــار،   پتانس ــیل فش ــمزي، پتانس ــیل اس ي آن (پتانس

 پتانسیل ثقل، پتانسیل  ماتریک) وعوامل موثر بر آن، خواص کولیگاتیو

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

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

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

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

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

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

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

ــذب(  ــینتیکی ج ــات س ــف، اهVmaxو  Kmمقایســه اطالع ــذب ،  ) عناصــر مختل ــاختار ریشــه در ج ــت س می
مسـیر هـاي آپوپالسـتی ، سمپالسـتی ، ترایاختـه اي و وریـن راهـی، نقـاط مختلـف جـذب عناصـر مختلــف            
ــان،      ــادل دون ــخیص آن، تع ــوه تش ــاهري ونح ــاي آزاد ظ ــذب، فض ــه آزاد ج ــه ؛: منطق ــور ریش ــول مح در ط

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

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

ن کمینــه و عوامــل (آزمایشــهاي لونــد گــارده و پــره وو)، قــانو عناصــر در محــیط بــر غلظــت آنهــا در گیــاه 
ــیم   ــده؛ نحــوه تنظ ــه  pHمحــدود کنن ــه (نظری ــرات،  pH-statیاخت ــاي نیت ــنتز و احی ــنفس، فتوس ــه ت )، رابط

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

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

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

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

انتشـار، جریـان سیتوپالسـمی، فشـار     سـاز وکارهـاي حرکـت شـیره پـرورده (     ؛ ریشه اي، تعریق و اهمیـت آن 
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چگـونگی مطالعـه ترابـري شـیره خـام و شـیره پـرورده و تکنیـک         ؛ اسمزي) و فرضیه جریان فشـاري مـونش  
 درجه حاللیت عناصر مختلف در شیره خام و پرورده ؛ هاي مورد استفاده

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

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

ــت ــاي  ؛ کلروپالس ــنش ه ــربن؛ واک ــالوین)    ک ــه ک ــفات احیائی(چرخ ــوز فس ــیر پنت ــنتز و مس ــیمی فتوس ؛ ش
مراحــل ؛ تــنفس در گیاهــان ؛ تــنفس نــوري؛ CAMو   C4فتوســنتز ؛ متابولیســم فــراورده هــاي فتوســنتزي

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

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

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

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

 مبانی فیزیولوژي گیاهیآزمایشگاه درس:  فارسی نام

 Principles of Plant Physiology Laboratoryنام انگلیسی درس: 

 عملی واحد 1 تعداد و نوع واحد:

 32 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 )مبانی فیزیولوژي گیاهی(همزمان با درس  داردپیشنیاز: 

 (آزمایشگاه) داردآموزش تکمیلی: 
 

 هدف درس:
شـت،  هدف این درس آشـنائی دانشـجویان دوره کارشناسـی رشـته زیسـت شناسـی بـا انـواع محـیط هـاي ک          

ــد      ــوژیکی مانن ــاي فیزیول ــد ه ــان، بررســی برخــی فراین ــاي کشــت، کشــت گیاه ــه محــیط ه چگــونگی تهی
ــري     ــدازه گی ــري پتانســیل آب و اجــزاي آن و روش هــاي ان ــدازه گی ــنفس، تعــرق، چگــونگی ان فتوســنتز، ت

 عناصر و برخی ماکرومولکول ها در بافت هاي گیاهی است.
 

 سرفصل درس:
 و آمار  تکنیک هاي کمی آزمایشگاهی -1

 کشت سلول و بافت گیاهی -2

 سازوکار باز و بسته شدن روزنه ها  -3

 تعیین میزان اکسیژن مصرف شده در تنفس -4

 ساختار برگ و فتوسنتز  -5

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

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

 ندازه گیري سدیم و پتاسیم به روش فلیم فتومتريا -8

 مطالعه امالح معدنی ( بلور ها ) در گیاهان -9

 تغذیه گیاهی و کمبود عناصر معدنی -10

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

 زیست شناسی میکروبیدرس:  فارسی نام

 Microbiologyنام انگلیسی درس: 

 واحد نظري 3 تعداد و نوع واحد:

 48 تعداد ساعت:

 خصصیت درس: نوع

 داردنپیشنیاز: 

 دارد   (آزمایشگاه)ی: تکمیل آموزش
 

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

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

 

 سرفصل درس:
 تاریخچه میکربیولوژي و معرفی شاخه هاي مختلف میکربیولوژي -1
 کربیولوژيکاربردهاي میکروسکوپ در می -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
 در پروکاریوت هاساختار ژنوم و تنوع آن  -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
 کت در باکتریهاساختار اندامک هاي حرکتی و سازوکار هاي حر -11
 شیمیوتاکسی و سازوکار آن -12
 ساختار و نقش پیلی و فیمبریه -13
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 ساختارهاي مقاوم در باکتریها: کیست، اگزوسپور و اندوسپور -14
 مواد ذخیره اي در باکتریها و پیگمانهاي باکتریایی -15
 کاریوتیو-جایگاه میکروارگانیسم ها در عالم حیات: تقسیم بندي سنتی پروکاریوت -16
ــ  -17 باکتریهــا، آرکــی هــا، ودن پروکــاریوت هــا و یوکاریوتهــا (تقســیم بنــدي مــدرن مبنــی بــر نامتجــانس ب

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

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

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

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

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

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

 آزمایشگاه زیست شناسی میکربیدرس:  فارسی نام

 Microbiology Laboratoryنام انگلیسی درس: 

 واحد 1 تعداد و نوع واحد:

 32 تعداد ساعت:

 تخصصی س:در نوع

 )زیست شناسی میکربیهمزمان با درس ( داردپیشنیاز: 

 ندارد ی:تکمیل آموزش

 
 درس:هدف 

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

 میکروارگانیسم ها ست.  
 

 :سرفصل درس
دسـتگاه هـا ، توضـیح     ولـوژي ، معرفـی وسـایل و   میکربیآزمایشـگاه   آشنایی با مقـررات و ایمنـی کـار در    -1

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

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

 عملکرد انواع بیواندیکاتور اتوکالو
مشاهده میکروارگانیسم هـا بـه صـورت زنـده و مطالعـه حرکـت ( خیسـانده یونجـه ) ، آشـنایی بـا تهیـه             -5

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

 و کشت بر روي محیط هاي نامبرده میکربی
ارزیابی نتـایج جلسـه قبـل ، نمونـه بـرداري از محـیط دهـانی و دنـدان هـا و رنـگ آمیـزي گـرم نمونـه               -13
 ها
 
 :نابعم

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

 مبانی زیست شناسی تکوینیدرس:  فارسی نام

 Principles of Developmental Biologyنام انگلیسی درس: 

 واحد نظري 3 تعداد و نوع واحد:

 48 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 )1 دارد (درس زیست شناسی سلولی و مولکولیپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

بــا مراحــل و ســازوکارهاي  آشــنائی دانشــجویان دوره کارشناســی رشــته زیســت شناســیهــدف ایــن درس  
 تکوین جانوري قبل و پس از تولد است.

 
 سرفصل درس:

 تاریخچه و سئواالت اساسی تکوین -1
 مفاهیم کلیدي تکوین -2
 ، رشد و الگوسازيریخت زائیمراحل اساسی تکوین : تکثیر، تمایز،  -3
 راحل اولیه تکوین (کلیواژ و گاستروالسیون)بررسی م -4
 جنین شناسی و طراحی بدن دروزوفیال -5
 جنین شناسی دوزیستان و جوجه -6
 روشهاي مطالعه تکوین مهره اران -7
 داران طراحی نقشه بدن مهره -8
 نی) : الگوسازي الیه هاي جنی3هاي 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
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 رشد و تکوین پس از تولد -13
 زشکی  تکوینپکاربردهاي  -14

گیاهــان، هــاي مختلــف گیــاهی، مرحلــه رویــانی، مقایســه الگوهــاي تکــوین در  چرخــه زنــدگی گــروه -15
 جانوران و باکتریها

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

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

 
 منابع:

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

 تکاملدرس:  فارسی نام

 Evolutionنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 3 تعداد و نوع واحد:

 48 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 (ژنتیک پایه) داردپیشنیاز: 

 (سفر علمی)  داردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

تغییــر و هــدف ایــن درس آشــنائی دانشــجویان دوره کارشناســی رشــته زیســت شناســی بــا ســازوکار هــاي  
 تحول موجودات زنده، فرایند تشکیل زمین و مولکولهاي آلی است.

 
 سرفصل درس:

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

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

تاریخچــه علــم تکامــل از زمــان افالطــون و ارســطو تــا بــه حــال، نظریــه کوویــه (ثبــات گونــه )، نظریــه   -3
ــه وراثتــی منــدل، نظریــه تکــاملی نــوین (تلفیــق    المــارك (ترانسفورمیســم) و نظریــه تکــاملی دارویــن، نظری

 تئوري انتخاب طبیعی داروین و نظریه وراثتی مندل).
ــاملی:   -4 ــواهد تک ــل درش ــک  تکام ــاس کوچ ــولی،   ،مقی ــواهد مولک ــاب   ش ــق انتخ ــل از طری ــاد تکام ایج

 شواهد فسیلی، گونه هاي حلقه(ساختارهاي همولوگ)،  شواهد ریخت شناسی، مصنوعی
ــش و     -5 ــات (جه ــاء تنوع ــالوژي، منش ــوژي و آن ــی، همول ــات درون جمعیت ــی، تنوع ــوري انتخــاب طبیع تئ

 و تثبیت کننده) نوترکیبی). انواع انتخاب طبیعی (جهت دار، سرکوبگر
ــف          -6 ــی، تعری ــاب طبیع ــت و انتخ ــک جمعی ــه ژنتی ــرگ، رابط ــاردي ـ واینب ــل ه ــت، اص ــک جمعی ژنتی

 شایستگی
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ــر بنیانگــذار  -7 ــا (Founder Effect)رانــش ژنتیکــی، اث ــر تنگن ــان (Bottle Neck Effect)، اث ، جری
ــی  (Gene Flow)ژنــی   Neutral Theory)، رابطــه انتخــاب طبیعــی و رانــش ژنتیکــی، انتخــاب خنث

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

 تولیدمثل جنسی، انتخاب جنسی، نسبت جنسی
ر جغرافیــاي زیســتی و تکامــل، شــواهد جغرافیــایی بــراي تکامــل، اشــتقاق قــاره هــا، الگوهــاي اصــلی د  -9

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

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

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

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

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

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

 روز مطالعه محیطی دارد. 3این درس نیاز به 
 

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

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

 عمومی اکولوژي درس: فارسی نام

 General Ecologyنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 3 تعداد و نوع واحد:

 48 تعداد ساعت:

 صصیتخ: درس نوع

 نداردپیشنیاز: 

 (سفر علمی + سمینار) داردآموزش تکمیلی: 
 

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

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

 

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

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

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

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

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

 آمار زیستیدرس:  فارسی نام

 Biostatisticsنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 2 تعداد و نوع واحد:

 32 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 نداردپیشنیاز: 

 داردآموزش تکمیلی: 

 
 درس:هدف 

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

 می نمایند. 
 

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

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

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

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

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

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

 
 :منابع

  .) اصول و روشهاي آمار زیستی. انتشارات امیرکبیر1368. آیت اللهی، س.م.ت. (1

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

 Practical Biostatisticsنام انگلیسی درس: 

 عملی واحد 1 تعداد و نوع واحد:

 ساعت 32 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 (همزمان با درس آمار زیستی) داردپیشنیاز: 

 کارگاه داردآموزش تکمیلی: 

 
 درس:هدف 

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

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

 
 :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، میانـه، مـد، دامنـه، انحـراف معیـار، واریـانس، ضـریب تغییـرات، خطـاي معیـار،            -3

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

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

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

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

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

 
 :منابع

. مرکز آموزشهاي الکترونیک SPSSتجزیه تحلیل هاي آماري به کمک نرم افزار آماري  ) درس الکترونیک1384. ملک، م. (1
 دانشگاه تهران.
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 1زیست شناسی سلولی و مولکولی 

 1 یو مولکول یسلول یشناس یستزدرس:  فارسی نام

 Cell and Molecular Biology 1نام انگلیسی درس: 

 نظريواحد  3تعداد و نوع واحد: 

 48 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 )درس بیوشیمی ساختار( داردپیشنیاز: 

 )دارد (آزمایشگاهآموزش تکمیلی: 
 

 هدف درس:
در کـره   یـات ح یـدایش شـامل: پ  یو مولکـول  یسـلول  یشناسـ  یسـت با مباحـث مختلـف ز   یاندانشجو ییآشنا
ــ ــل ین،زم ــاختار و عم ــاها س ــرد غش ــدامک  یســتی،ز يک ــرد ان ــل ک ــاختار و عم ــا س ــلول يه متشــکل از  یس

 ها زوم یو پراکس ها یزوزومل ي،دستگاه گلژ ی،کلروپالست، هسته، شبکه اندوپالسم یتوکندري،م
 

 سرفصل درس:
  ینزم ي کره 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
 RNA یايدر دن یمولکول هاي ینماش ینلاو یدایشپ -4
  سلول زنده  یناول یدایشو پ Bubblesol يتئور -5
 شدن آن يا و دورشته یوستهژنوم پ یدایشپ -6
 DNAبه    RNAژنوم  یلتبد -7
       ها یوکاریوتو  ها یماندن آنها در آرک یو باق یوباکتریادر  ها ینترونحذف ا -8
  یوکاریوتی يها سلول یناول یدایشو پ یدرون سلول ییغشا يها سامانه یدایشپ ي نحوه -9

     ها یوکاریوتگسترده در  یو بروز تنوع شکل یاسکلت سلول -10
 ها یپرسلول یدایشپ -11
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   یدر روند تکامل یسمیمتابول یرهايمس یشپبدا ي نحوه -12
  یوباکتریاها و  یانتقال الکترون در آرک هاي یرهزنج یدایشضرورت پ -13
       یپروتون يها کرد پمپ ساختار و عمل -14
 ها يکرد تاژك در باکتر ساختار و عمل -15
 موجودات اتوتروف یدایشو پ یانتقال الکترون هاي یرهزنج یافتگیو تخصص  یکتفک -16
 ها یوکاریوتبا  ها یوتپروکار یستیهمز -17
 و کلروپالست یتوکندريم یکژنت -18
 آنها  در موجودات زنده يات معناو مفهوم ثب یکیژنت يکدها -19
 یستیز يمولکول ها يطبقه بند -20
 یکنوکلئ یدهايها و اس ینپروتئ یمعرف -21
 یپیدهاقندها و ل یمعرف -22
 یستیز يساختار و عملکرد غشاها -23
 و عدم تقارن در غشا ییغشا یپیدهايل -24
 ییغشا يها یدراتکربوه -25
 یستیز ياهاغش یالیتو س ییغشا يها ینپروتئ -26
 قرمز يها و ساختار غشا در گلبول یکورتکس سلول -27
 ها در سلول  ینپروتئ یريعالمت دهنده در جهت گ يها ینقش توال -28
 ساختار هسته و هستک -29
 به هسته ها ینپروتئ یريپوش هسته و جهت گ یمعرف -30
 از درون هسته RNAخروج  يسازوکارها -31
 ها ژن یانو نقش هسته در کنترل ب یدرون سلول هاي یرندهگ -32
 یستیز يها و نقش آن در  ساخت غشا یاندوپالسم يشبکه  -33
 يجانور يو کلسترول در غشاها یپیدهاساخت و استقرار فسفول -34
  یترشح يها یندر ساخت پروتئ یاندوپالسم ينقش شبکه  -35
 گذاره تک ییغشا هاي یندر ساخت پروتئ یاندوپالسم ينقش شبکه  -36
 چندگذاره ییغشا هاي یندر ساخت پروتئ یاندوپالسم ينقش شبکه  -37
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 ها یکوپروتئینو نقش آن در ساخت گل يدستگاه گلژ -38
 یزوزومیل يها یمو نقش آن در ساخت آنز يدستگاه گلژ -39
  یها و نقش آنها در گوارش سلول یزوزومل -40
 در انسان یزوزومیل یماریهايانواع ب -41
 UPRدر پاسخ  یشبکه اندوپالسم هاي ینئنقش پروت -42
 در آنها ییزوم ها و انتقاالت تراغشا یپراکس -43
 در سلول ها زوم یپرواکس یوشیمیاییو ب یستینقش ز -44
  ها یکولوز یريعوامل مؤثر در شکل گ یمعرف -45
 ها یکولدر وز ینیپروتئ يها انواع غالف یمعرف -46
 ها غالف یو فروپاش یريگ شکل يالزم برا يسازوکارها -47
 ها یکولوز یريگ نقش غالف در شکل -48
 یکولیو ادغام وز ییغشا یهمجوش -49
 غشادار هاي یروسو یدر چرخه زندگ ییغشا ینقش همجوش -50
 و آنفلونزا یدزا یروسو یچرخه زندگ -51
 و انواع آن  یتوزاندوس -52
 ینوسیتوزو ماکروپ یتوزفاگوس -53
 )ینوسیتوز(پ یرندهگ وابسته به یتوزاندوس -54
 ینو غالف کالتر LDL هاي یرندهگ-55
 وابسته به کاوئوله  یتوزو اندوس ینوابسته به کالتر یتوزاندوس یمعرف -56
 ینوابسته به فلوتل یتوزاندوس ین،نه کالتر -نه کاوئوله  یتوزاندوس -57
 و انواع آن یتوزاگزوس -58
 و کنترل شده یوستهپ یتوزاگزوس -59
 یتوزدر اگزوس يو دستگاه گلژ یاندوپالسم ي بکهنقش ش -60

 
 منابع:

1. Molecular Biology of the Cell, Fifth ed. Bruce Alberts, 2008, Garland Science, 
Taylor and Francis group, Abingdon, UK. 
2. Molecular Cell Biology, Sixth ed. Harvey Lodish, 2012, W. H. Freeman and 
Company, Avenue, New York, NY. 
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 1آزمایشگاه زیست شناسی سلولی 

 1 آزمایشگاه زیست شناسی سلولیدرس:  فارسی نام

 Cell Biology 1 Laboratoryنام انگلیسی درس: 

 عملی واحد 1تعداد و نوع واحد: 

 32تعداد ساعت: 

 تخصصینوع درس: 

 )1ی و مولکول دارد (همزمان با درس زیست شناسی سلولیپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

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

 
 سرفصل درس:

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

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

 روش ) 3اندازه گیري ابعاد سلول و نمونه هاي میکروسکپی (با  -3
 شمارش سلول ها در محیط سوسپانسیون  -4
 آشنائی با روش تهیه اسمیر  –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
ــانوري     -8 ــاهی و ج ــاي گی ــی از بافته ــه الم دائم ــا مراحــل تهی ــنائی ب ــه  آش ــتوتکنیک تهی ــه اول هیس ( جلس

 بلوکهاي پارافینی حاوي نمونه ) 
 برش گیري و مونتاژ برشهاي پارافینه  -9

 ائوزین –رنگ آمیزي عمومی هسته و سیتوپالسم با هماتوکسیلین  -10
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 تست سیتوشیمیائی پریودیک اسید شیف و مکان یابی پلی ساکاریدها -11
  DNAی تست سیتوشیمیائی فولگن و مکان یاب -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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 2زیست شناسی سلولی و مولکولی 

 2 یو مولکول یسلول یشناس یستزدرس:  فارسی نام

 Cell and Molecular Biology 2نام انگلیسی درس: 

 نظريواحد  3ع واحد: تعداد و نو

 48 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 )1درس زیست شناسی سلولی و مولکولی ( داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

انتقـال فعـال    یـه، شـده، انتقـال فعـال اول    یلمشتمل بر انتشـار سـاده، انتشـار تسـه     یانواع انتقاالت سلول یمعرف
 در آنها یسلول ینارتباطات  ب يو برقرار رسانی یامپ ي نحوه و ها یرندهگ يبند گروه یه،ثانو

 
 سرفصل درس:

 شده و فعال  یلمشتمل بر انتقال ساده، تسه ییانواع انتقاالت غشا یمعرف -1
 یهو ثانو یهها مانند انتقال فعال اول انواع انتقاالت فعال در سلول یمعرف -2
ــ -3 ــال یمعرف ــواع کان  يدر ســلول هــا RMP یجــادنقــش آنهــا در ا یرســو بر یمیســد یمی،پتاســ يهــا ان

  ینورون
قلــب  ي در عضـله  RMP یجـاد نقــش آنهـا در ا  یو بررسـ  یمیسـد  یمی،پتاسـ  يهــا  انـواع کانـال   یمعرفـ  -4

 یاسکلت ي و عضله
 نقش آنها در سلول یو کلر و بررس یمکلس يها ساختمان و عمل کانال -5
 آنها یبافت يپراکنشها ی) و بررسهاSGLTها و GLUTانتقال گلوکز ( ینناقل یمعرف -6
 مختلف يها نقش آنها در بافت یو بررس یمپورترهاپورترها و س یآنت یمعرف -7
 ها پمپ يبند گروه -8
 هاP-ATPaseکرد  سازوکار عمل ي مطالعه -9

 کرد آنها  سازوکار عمل ي ها و مطالعهF-ATPaseظهور  یتکامل یرمس یمعرف -10
11- ABC کرد آنها زوکار عملسا یها و بررس پمپ 
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 ها نقش آن در بافت یو بررس CFTRکانال/پمپ  یمعرف -12
 ها یماريرفتار آنها در درمان ب یتها در سلول و اهم پمپ ABCنقش  -13
 یسلول يها یرندهانواع گ یمعرف -14
 یو درون سلول یسطح سلول ی،خارج سلول يها یرندهگ -15
 ها  ژن یانب یمدر تنظ steroid hormone receptor يخانواده  يها یرندهسازوکار گ -16
 یسلول ینارتباطات ب يمختلف برقرار يروشها -17
 یسطح سلول يها یرندهانواع گ -18
 هاGPLR ي خانواده یمعرف -19
  GPLR يها یرندهسازوکار گ -20
 GPLR يها یرندهانواع گ -21
  Giو  Gs يها یرندهگ-22
 ها ژن انیدر کنترل ب GPLR هاي یرندهنقش گ -23
 در کنترل رفتار عضله صاف و عضله قلب Giو  Gs يها یرندهگ یتاتونوم و اهم یستمس -24
 یکآلفا و بتا آدرنرژ يها یرندهگ یمعرف -25
 ینیو موسکار یکوتینین يها یرندهگ یمعرف -26
 اتونوم یستممرتبط با س يها یرندهگ يفارماکولوژ -27
  Gq هاي یرندهسازوکاز گ -28
 حافظه در مغز یو سازوکار مولکول CAM kinases يساز در فعال Gq يها یرندهنقش گ -29
 ییدر شنوا GPLR يها یرندهنقش گ -30
 یدو سف یاهس یناییدر ب GPLR هاي یرندهنقش گ -31
  یمیآنز یتبا فعال يها یرندهگ یمعرف -32
  یولسل یز) و نقش آنها در تماRTKs(  ینازيک یروزینت هاي یرندهسازوکار گ -33
 یسلول یرو تکث MAPK یرمس يها در راه انداز RTKنقش  -34
 یسلول يساز ینپروتئ يدر ارتقا MAPK یرنقش مس -35
 یها در رشد سلولRTKنقش  -36
 یسلول يو بقا AKT یرمس -37
 ها ژن یاندر کنترل ب AKT یرنقش مس -38
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 )TKARs( ینازک یروزینوابسته به ت يها یرندهانواع گ یمعرف -39
 JAK – STAT یرمس یمعرف -40
 ها ژن یانب یمدر تنظ JAK – STATسازوکار  -41
 TGFβ يها یرندهگ یمعرف -42
 ها  ژن یانب یمدر تنظ TGFβنقش   -43
  SMADsوابسته به   یرمس یمعرف -44
  SMADs یردر مس یعوامل کنترل -45
 یمیوتاکسیو نقش آنها در ش HKAR يها یرندهگ -46
 ها  یوتتاژك در پروکار ساختار یادآوري -47
 ها HKARکرد  چرخش محور آن در رابطه با عمل يارتباط تاژك و نحوه  -48
  cGMPوابسته به  يها یرندهگ -49
 سلول يپروتئاز یتمرتبط با فعال يها یرندهگ -50
 ینورون  یزتما يها کنترل ژن ي و نحوه Delta-Notch یرمس -51
  یسلول یزتما يها و نقش آن در کنترل ژن Wnt یرمس -52
  یسلول یزتما يها و نقش آن در کنترل ژن Ci یرمس -53
 در آن TNFR يها یرندهو نقش گ NF-ĸB یرمس -54
 NF-ĸBتحت کنترل  يها از ژن یبرخ یمعرف -55
  یاهیگ يها یرندهگ یمعرف -56
 یاهاندر گ ینازک یناون /ترهینسر يها یرندهگ -57
 یاهانمرتبط با آن در گ ياه یرندهو گ یلنات یرمس یمعرف -58
 یناکس يها یرندهسازوکار گ یمعرف -59
 یاهیگ يها  در سلول ها یتوکرومسازوکار ف یمعرف -60
 یماریهادر درمان ب  ییدارو یريگ و هدف یسلول هاي یرندهگ -61
 یمنیدر بروز پاسخ ا یسلول هاي یرندهنقش گ -62

 
 منابع:

1. Molecular Biology of the Cell, Fifth ed. Bruce Alberts, 2008, Garland Science, Taylor and 
Francis group, Abingdon, UK. 
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2. Molecular Cell Biology, Sixth ed. Harvey Lodish, 2008, W. H. Freeman and 
Company, Avenue, New York, NY. 

 

97 
 



 3زیست شناسی سلولی و مولکولی 

 3 یمولکول و یسلول یشناس یستزدرس:  فارسی نام

 Cell and Molecular Biology 3نام انگلیسی درس: 

 نظريواحد  3تعداد و نوع واحد: 

 48 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 )2درس زیست شناسی سلولی و مولکولی ( داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

ــنا ــجو ییآش ــازوکارها  یاندانش ــا س ــلول يب ــول یس ــد، تکث یو مولک ــر،رش ــاب ی ــلول يق ــوز،م ی،س ــوز،م یت  ی
 وبروز سرطان یژن يها ها، جهش در سلول یاتصال يساختارها

 
 سرفصل درس:

 یتوزو مراحل م یسلول یمتقس ي چرخه یمعرف -1
  Ras/MAPK یرو مس RTK يها یرندهگ یمعرف -2
 یسلول یرو نقش آنها در تکث یهو ثانو یهپاسخ اول يها ژن  یمعرف -3
 یلولس يدر بقا PI3Kنقش  -4
  AKT یرو نقش آنها در مس mTOR يکمپلکس ها یمعرف -5
 یسلول يها  و نقش آنها در گذار از مراحل مختلف چرخه Cdkها و  یکلینس یمعرف -6
  G1 يعوامل مؤثر در گذار از مرحله  یمعرف -7
  Sموثر در ورود به  يسازوکارها یمعرف -8
 يشروع همانند ساز ي عوامل موثر و کنترل کننده -9

 re-replication blockسازوکار  -10
 کروموزوم ها یمدر تقس یننقش کوهس -11
 کروموزوم ها یمدر تقس یننقش کاندنس -12
 در شروع آنافاز APCنقش  -13
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 یکروموزوم یمتوکورها در تقس ینهنقش ک -14
  Mad1/Mad2 یستمس یمعرف -15
 یسلول یمدر تقس Cdh1و  Cdc20نقش  یمعرف -16
 کروموزوم ها یمها در تقس روتوبولیکنقش م -17
 ها یولکروموزوم ها و دور شدن سانتر ییها در جدا یننقش موتور پروتئ -18
 سلول (آپوپتوز) يشده  یزيمرگ برنامه ر یمعرف -19
 در بروز آپوپتوز DISCو نقش کمپلکس  Fas ي یرندهو گ یگاندل -20
 مرگ يها یرندهگ یرسا یمعرف -21
 یتوزيم کاتاستروف یمعرف -22
 یسلول یريپ یمعرف -23
 یسلول یرياز بروز پ یرينقش تلومرها در جلوگ -24
 در مقابله با آنها یسلول يها و راهکارها موتاژن يبند و دسته یفتعر -25
 کرد آنها ژنوم و عمل یمیترم يها سامانه -26
 یو نقش آن در حفاظت ژنوم ینکرومات -27
 در آن   ها یستونو نقش ه ینهتروکرومات به یوکروماتین یلتبد يسازوکارها -28
 ها انکوژن و تومورساپرسور ژن یفتعر -29
 مهم و نقش آنها در بروز سرطان يها از انکوژن ها و تومورساپرسور ژن یبرخ یمعرف -30
 مراحل مختلف بروز سرطان یمعرف -31
32- Genomic instability 

 ژنوم ي کننده یدارمواد ناپا یصدر تشخ یشگاهیآزما ياز روشها یبرخ یمعرف -33
ــا -34 ــگاهیآزما يآزمونهــ  Ames ،Chromosome Aberration ،Sister Chromatid یشــ

Exchange  ،Micronucleus 
 در آن یلدخ يو ساز و کارها یسلول یرایینام یمعرف -35
 در آنها در روند تکامل  یاتصال يساختار ها یدایشو پ یموجودات پرسلول -36
 یاتصال يها اع مولکولانو یمعرف -37
 یسلول یت) و نقش آنها در بروز قطبTight junctionsسخت ( یاتصال يساختارها -38
 آنها یستی) و نقش زGap junctionsشکافدار ( یاتصال يساختارها -39
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 ) Adherens junctionsچسبناك ( یاتصال يساختارها -40
 یرکالسیکو غ یککالس هاي ینکادهر -41
 ها دسموزوم یو هم ها دسموزوم -42
 آنها یستیو نقش ز ها ینتگرینا ي خانواده -43
  خوار یگانهب يها سلول یستیز هاي یتدر فعال ینتگرینیا ي نقش خانواده -44
 IGSF یلابرفام -45
 )ECMها ( سلول اي ینهزم ي ماده -46
 آنها یستیو نقش ز ها یکانپروتئوگال -47
 سلول  اي ینهزم ي مادهها و نقش آنها در  کالژن یوسنتزب -48
 سلول اي ینهزم ي ها در ماده  یکوپروتئینگل یرنقش سا -49
 آنها یستیو نقش ز ها ینسلکت -50

 
 منابع:

1. Molecular Biology of the Cell, Fifth ed. Bruce Alberts, 2008, Garland Science, 
Taylor and Francis group, Abingdon, UK. 
2. Molecular Cell Biology, Sixth ed. Harvey Lodish, 2012, W. H. Freeman and 
Company, Avenue, New York, NY. 
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 : ساختار و ژنتیکاندامک ها

 اندامک ها: ساختار و ژنتیکدرس:  فارسی نام

 Molecular Biology of Organellesنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 2تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 تخصصیرس: نوع د

 (بیوشیمی متابولیسم، ژنتیک ملکولی) داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

نقـش ارگانـل    در این درس ساختار ملکـولی و ژنتیکـی، بیوسـنتز و وراثـت ارگانـل هـا بـاهم مقایسـه شـده،         
 ها در بیماریها و جهش آنها بررسی می گردد.

 
 سرفصل درس:

ــا  -1 ــاختار مول –مالنوزومه ــولی آنس ــا    -ک ــا ارگانله ــاط آن ب ــت و ارتب ــنتز و وراث ــائی   –بیوس ــال غش انتق
ــدوزومال  ــا  –ان ــا –زنوزومه ــوارث ارگانلهــا در پراکســی   -ویژگیهــاي خــاص آنه مکانیســمهاي مولکــولی ت

 زومها.
ــی زوم        -2 ــی اکس ــی زوم و گل ــاي پراکس ــوارث در ارگانله ــولی ت ــمهاي مولک ــرل مکانیس ــی  –کنت بررس

تــوارث کنتــرل شــده بــین ســلولهاي دختــر در پراکنــدگی الزم  –رث درایــن ارگانلهــا فاکتورهــاي ویــژه تــوا
ازجوانـه هـا بـه سـلولهاي مـادر در ارگانلهـاي پراکسـی زوم، واکوئـل و           Feed backمکانیسـم   –بین آنهـا  

 میتوکندري .
ــوارث ژنهــاي ارگانلهــا و موتاســیونها )   -3 ــالیز ژنتیکــی (شــامل ت ــ  –آن یون سرنوشــت ژنتیکــی یــک موتاس

DNA    تــوارث مــادري    –هتروپالســمون و جــدائی سیتوپالســمی     –ارگانــلmaternal   -  بیـــان
 (متوقف سازنده ) .  suppressiveموتاسیونهاي  –موتاسیونهاي ارگانلی 
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ــته اي     -4 ــارج هس ــوارث خ ــاریون در ت ــت هتروک ــمی و تس ــدائی سیتوپالس ــادري در –ج ــوارث م ــژاد  ت ن
کراســهاي متقابــل و کراســهاي  –مــادري درپیگمانهــاي کلروپالســتی تــوارث  –مونوســپورا   poky پســت 

 توارث یونی پارتنال . –توارث خود مختار(مستقل)کلروپالستی در کالمیدوموناس  –اصلی و بکر 
ــوارث ژنهــاي ارگانلهــا    -5 -uniو   vegetative segrationقــوانین ژنتیــک ارگانلهــا (شــامل     –ت

partenal  inheritance   (– ــ ــا مکانیس ــلها    –م آنه ــتید در هتروپالسموس ــدیل هتروپالس ــم تب مکانیس
تغییــرات رنــدوم  –رپلیکاســیون (جــدائی رنــدوم ژنومهــا و ارگانلهــا  –بــه هموپالســتید در هموپالسموســلها 

 ) .  inheritance cytoplasmicو     intracell selectionدر فراوانی آللها در سلول شامل  
 -  off spring inheritance – progeny inheritance  - ارگانلهــا و تغییــرات تــوارث   -6

 PEO   )progressive externalهتروپالســمی  –و منــدلین   non nuclearالگــوي تــوارث  

ophthalmoplegia   (–  ــده ــف کلروپالســتی      leaf variegationپدی ــاي مختل ــدائی تیپه  –و ج
 اثناي میتوز . کلروپالستی در   sortingهتروپالسمی و هوموپالسمی در 

کلوپالســـتی در    DNAنقشـــه ژنتیکـــی     -  non mendlian bi partenal تـــوارث  -7
در مــورد مخمــر     non mendelian جــدائی  –و همکــاران   sagerکالمیــدوموناس بــر اســاس کــار 

ــه     ــر از جمل ــاي مخم ــواع موتانه ــی و ان ــاي    -   suppressive طبیع ــین نژاده ــهاي ب ــوارث در کراس ت
 اوگلنا گراسیلیس .  uni cell در ارگانیسم    DNA  -و وحشی مخمر    petiteکوچک 

ــدریائی  -8 ــوارث میتوکن ــدریائی و تاریخچــه آن   DNA  -ت ــدریائی   DNAاســتفاده از  –میتوکن میتوکن
ــاوندي انســانهاي نئانــدرتال     تنــوع ژنتیکــی   –میتوکنــدریائی   DNAمیــزان موتاســیون    –در خویش

DNA   نقــش پروتئینهــا  –پراکنــدگی ژنهــاي پــروتئین ســاز در میتوکنــدري  –ر میتوکنــدري در ائوســیتها د
 در تقسیم میتوکندري .

ــتها  -9 ــواع آن    –پالس ــی و ان ــت شناس ــف     –ریخ ــرایط مختل ــتها در ش ــدیل پالس ــر وتب ــاختار  –تغیی س
ي نظریــات مــدل گــودال جداشــده و مــدل دریاچــه ا –مولکــولی ونحــوه ارتبــاط زیرواحــدهاي فتوسیســتمها 

 اصول واکنشهاي فتوسنتزي واکنش هیل .  -نظریات انتقال انرژي : نظریه آندرسون و روبینسون   –
ــک   -10 ــر فتوالکتری ــنتزي   –اث ــاي فتوس ــزه ه ــنتزي   –رنگی ــهاي فتوس ــتها    –واکنش ــاء پالس ــاده  -منش م

 –ســتی وراثــت ژنهــاي کلروپال –دیــدگاه تکــاملی پالســتها  –حــدود اســتقالل پالســتی  –وراثتــی پالســتها 
ــتی   ــدینی ژن کلروپالس ــک وال ــت ت ــاي   -وراث ــان ژنه   DNA مشخصــات  –درکلروپالســت    GMبی

 ژنهاي دخیل در فتوسنتز . –ژنهاي دخیل درسنتز پروتئینهاي کدشده درکلرو پالستها  –کلروپالستی 
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ــتی   -11 ــوم کلروپالسـ ــواحی  –ژنـ ــوم     – LSCو  IR ،SSCنـ ــته و ژنـ ــوم هسـ ــل ژنـ ــتراك عمـ اشـ
کنتــرل  -  TPPو    SPPنحــوه انتقــال پروتئینهــاي کدشــده هســته بــه داخــل کلروپالســت  –کلروپالســت 

اسـتفاده از ژنـوم کلروپالسـت     –کنتـرل ژنـوم هسـته اي بـرروي بیـان ژن ارگانلهـا        –بیان ژن در پالسـتیدها  
 ناحیه اینترژنیک و دخالت آن در فیلوژنی . –در فیلوژنی 

 -2قـــوانین منـــدل   – 1قانونهـــا و مکانیســـمها :   -پالســـتها تـــوارث ژنهـــا در میتوکنـــدریها و کلرو -12
 -3-کلروپالســـتهاي کالمیـــدوموناس   -2جـــدائی تصـــادفی -1جـــدائی رویشـــی (کـــه خـــود شـــامل : 

(بــر اســاس فنوتیــپ  intracellularانتخــاب درون یاختــه اي یــا  –پســتانداران)  -4میتوکنــدریهاي مخمــر 
 نوترکیبی. -  5 -توارث  تک والدینی  4-) یا ساختمان ژنوم یا انتخاب پارادوکسیال 

ــوژنز درریبوزومهــا  -13 ــوزومی   –بی ــوزومی  –جداســازي وشناســائی پروتئینهــاي ریب مطالعــه  –ژنهــاي ریب
ــوژنز   ــکپی بیـ ــرو میکروسـ ــدریائی    –الکتـ ــلی و میتوکنـ ــتی،  سیتوسـ ــاي  کلروپالسـ ــنتز  –ریبوزومهـ سـ

ــتی   ــدریائی و کلروپالســ ــاي میتوکنــ ــک کل –پروتئینهــ ــدري  ژنتیــ ــت و  میتوکنــ ــنفس  –روپالســ تــ
Endosymbiant   . و تئوري تکامل مستقیم 

ــتفاده از -14 ــی   DNA اس ــات تبارزایش ــراي مطالع ــته اي ب ــاي هس ــدري و ریبوزومه ــت و میتوکن کلروپالس
میتوکنــدریائی در  DNA  اســتفاده از -میتوکنــدریائی در پــی بــردن نیــاي موجــودات  DNAاســتفاده از -

ــتماتیک و  ــات سیس ــونومیکی  مطالع ــت    –تاکس ــطح جمعیی ــه درس ــین     –مقایس ــل ب ــاي متقاب ــنش ه واک
ــته    ــوم هس ــت و ژن ــت      –کلروپالس ــوم کلروپالس ــته و ژن ــوم هس ــل ژن ــتراك عم ــوم   -اش ــتفاده از ژن اس

 کلروپالست در فیلوژنی .
ــدریائی   -15 ــاي میتوکن ــاي ژنتیکــی هســته اي     -آســیب شناســی و بیماریه ــا بیماریه ــدري ب ــاط میتوکن ارتب

نقــش میتوکنــدري  –طــرح بــالینی بیماریهــاي میتوکنــدریائی  –مــاري ویلســون وفردریــک  آتاکســیا نظیــر بی
    MELASدر بیماریهاي میتوکندریائی مثل 

Mitocheridrial Encephalomyopaty with Lactic acidsis 
    LHONو بیماري 

Leber Heredity Optic Neuropathy 
     CPEOو بیماري 

Chronic Progressive External Ophthalmoplegie 
    NARPو درسندروم 

Neurogenic Weakney Ataxia With Retinitis Pigmatosa 
   MERRFو در 

Myoclonic Epilepsy With Ragged Red Fibred 
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 و دربیماریهاي دیگر
جــاد تــوارث ایــن موتاســیونهاي ای –میتوکنــدریائی در بیماریهــا   DNAموتاســیونهاي ایجــاد شــده در  -16

  -تحقیقــات ویــژه بیوشــیمی و هیستوشــیمی و ترکیــب مولکــولی بیماریهــا        -شــده در اثــر بیماریهــا    
 استراتژي معالجات جدید . –درمان و داروشناختی   –) Prenatoalبیماریهاي پیش زادي (

 
 منابع:

1. Hughes, A.M. (1996) Plant Molecular. Prentice Hall (UK).  
2. Bullerwell, C.E. (2011) Organelle Genetics. Springer. 
3. Thomason, J.Z. (1994) Biochemistry and Molecular Biology.  
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 بیوشیمی ویتامین ها و هورمون ها

 بیوشیمی ویتامین ها و هورمون هادرس:  فارسی نام

 Vitamins and Hormones Biochemistryنام انگلیسی درس: 

 رينظ واحد 2 تعداد و نوع واحد:

 32 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 (بیوشیمی متابولیسم) داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

 آشنایی دانشجویان با ساختار و عملکرد انواع ویتامینها و هورمونها 
 

 سرفصل درس:
 تاریخچه کشف ویتامین ها –معرفی ماکرو میکروالمنت ها  -مقدمه   -1
 (چرخه بینایی) Aدر چربی ویتامین  ویتامین هاي محلول -2
 Eویتامین هاي محلول در چربی ویتامین هاي  -3
 Dویتامین هاي محلول در چربی ویتامین هاي  -4
 (آبشار آنزیمی انعقاد خون) -Kویتامین هاي محلول در چربی ویتامین هاي  -5
 Cویتامین  –ویتامین هاي محلول در آب  -6
 Bویتامین هاي خانواده  -7
 انواع هورمونها –معرفی مکانیسم عمل هورمونها  -8
 ساختارهاي گیرنده هاي هورمونی و مکانیسم هاي انتقال پیام هاي هورمونی -9

 هورمونهاي هیپوفیز -10
 هورمونهاي هیپوتاالموس -11
 هورمونهاي تیروئید -12
 هورمونهاي درگیر در متابولیسم کلسیم -13
 هورمونهاي دستگاه گوارش -14
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 رمونهاي غدد فوق کلیوي و هورمون هاي جنسیهو -15
 فرایندهاي بیوشیمیایی بویایی و چشایی -16

 
 منابع:

1. Voet, D. and Voet, J.G. (2010) Biochemistry, 4th Edition. Wiley. 
2. Devlin, T.M. (2010) Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 7th Edition. John 
Wiley & Sons. 
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 بیوشیمی فیزیک

 بیوشیمی فیزیکدرس:  فارسی نام

 Biophysical Chemistryنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 3 تعداد و نوع واحد:

 48 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 )1، فیزیک عمومی 2(شیمی عمومی  داردپیشنیاز: 

 (حل تمرین) دارد آموزش تکمیلی: 
 

 هدف درس:
رشناسـی علـوم سـلولی و مولکـولی بـا علـم شـیمی فیزیـک و کـاربرد آن در زیسـت           آشنائی دانشـجویان کا  

 شناسی
 

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

ــانون عمــومی گازهــاي ایــده آل   ــه حالــت  –قــانون بویــل، قــانون چــارلز، ق  –مقیــاس دمــاي مطلــق و معادل
 گازهاي حقیقی، معادله واندروالس و تئوري سینتیک گازها –انی ریاضی مورد نیاز مب
برگشــت  –مـروري بـر مکانیـک کالسـیک، کـار، انـرژي مکـانیکی، انـرژي پتانسـیل و کـار فشـار حجـم              -2

 -ظرفیــت گرمــائی  –آنتــالپی  –قــانون اول ترمودینامیــک  –انــرژي گرمــائی  –پــذیري و برگشــت ناپــذیري 
 ترموشیمی

ــم ارز آن   -3 ــاي ه ــان ه ــک و بی ــانون دوم ترمودینامی ــارنو   –ق ــد ک ــدمان و فراین ــائی، ران  –موتورهــاي گرم
ــذیري     ــذیري و برگشــت ناپ ــا برگشــت پ ــاط آن ب ــه و ارتب ــی، محاســبات مربوط ــی آنتروپ نامســاوي  –معرف

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

 پتانسیل شیمیائی –روابط ماکسول  –گیبس 
ــازي و شــیمیائی  -5 ــواد، ف ــده آل   –تعــادالت م ــت  –تعــادالت واکنشــی در مخلــوط گازهــاي ای ــی ثاب معرف

 هاي تعادلی و وابستگی آن به دما (معادله وانت هوف)
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 معادله کالزیوس کالپیرون –نمودار فاز در سیستم هاي تک جزئی  –عادالت فازي: قاعده فاز ت -6
 معرفی محلول هاي کلوئیدي –اثرات سطح، کشش سطحی و اندازه گیري آن  -7
روابـط ترمودینـامیکی بـین کمیـت هـاي مـولی        –کمیت هاي ویژه جزئـی، اهمیـت و انـدازه گیـري آنهـا       -8

 وهممعادله گیبس د –جزئی 
ــی پتانســیل شــیمیائی     -9 ــده آل و معرف ــول ای ــر ملکــولی محل ــی: تعبی ــر الکترولیت ــده آل غی محلــول هــاي ای

 تغییر توابع ترمودینامیکی در فرایند مخلوط شدن ایده آل –قانون رائول  –اجزا در حالت ایده آل 
و حـالل در   معرفـی پتانسـیل شـیمیائی اجـزا حـل شـده       –قـانون هنـري   –محلول هـاي رقیـق ایـده آل     -10

 محلول هاي رقیق ایده آل
ــی پتانســیل شــیمیائی     -11 ــی: فعالیــت، ضــریب فعالیــت و معرف ــر الکترولیت ــده آل غی ــر ای محلــول هــاي غی

 براي اجزا حل شده و حالل و وابستگی آن به کسر مولی، غلظت مولی و مواللیته
ــه انج    -12 ــاهش نقط ــامل ک ــی ش ــر الکترولیت ــاي غی ــول ه ــاتیو در محل ــه  خــواص کولیگ ــزایش نقط ــاد، اف م

 جوش و فشار اسمزي
خـواص   –نظریـه دبـاي هوکـل     –محلول هـاي الکترولیتـی: پتانسـیل شـیمیائی اجـزا یـونی در محلـول         -13

 سیستم هاي الکتروشیمیائی –کولیگاتیو در محلول هاي الکترولیتی (پدیده دونان) 
 هواکنش هاي جفت شد –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. 
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 مبانی بیوفیزیک

 مبانی بیوفیزیکدرس:  فارسی نام

 Principles of Biophysicsنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 3 تعداد و نوع واحد:

 48تعداد ساعت: 

 تخصصینوع درس: 

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

  داردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

 آشنایی دانشجویان کارشناي علوم سلولی و مولکولی با علم بین رشته اي بیوفیزیک 
 

 س:سرفصل در
 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
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 منابع:
1. Phillips, R., Kondev, J., Theriot, J. and Garcia, H. (2012) Physical Biology of the Cell. 
Garland Science. 
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 مباحثی در ژنتیک
 مباحثی در ژنتیکدرس:  فارسی نام

 Topics in Geneticsنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 2 تعداد و نوع واحد:

 32 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 (ژنتیک ملکولی) داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

 ژنتیک نمو، ژنتیک سرطان، مبانی اپی ژنتیک و ....آشنایی با مباحث تکمیلی ژنتیک از قبیل مبانی  
 

 سرفصل درس:
مبانی ژنتیک نمـو بـا مـرور مبـانی ژنتیکـی تکـوین در برخـی از مـدلهاي جـانوري شـامل مگـس سـرکه،              -1

C. elegans ،Amphioxus ،Xenopus ،Mouse 
 مبانی ژنتیک سرطان -2
 مبانی ایمونوژنتیک -3
4- RNA ا در تنظیم بیان ژنهاهاي غیررمزگذار و نقش آنه 
 Omicsمبانی ژنومیکس و سایر  -5
 مبانی اپیژنتیک  -6
 سمینار در مباحث روز توسط دانشجویان -7
 

 منابع:
1. Snustad, D.P. and Simmons, M.J. (2008) Principles of Genetics, 5th Edition. Wiley. 
2. Gilbert, S.F. (2010) Developmental Biology, 9th Edition. Sinauer Associates, Inc. 
3. Klug, W.S., Cummings, M.R., Spencer, C.A. and Palladino, M.A. (2011) Concepts of 
Genetics, 10th Edition. Benjamin Cummings. 
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 مبانی مهندسی ژنتیک

 مبانی مهندسی ژنتیکدرس:  فارسی نام

 Principles of Genetic Engineeringنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 2 تعداد و نوع واحد:

 32 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 نداردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 

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

 وپروژه هاي مولکولی و ژنتیک وبیوتکنولوژي می باشد
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 زیست شناسی پرتويدرس:  فارسی نام

 Radiobiologyنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 3تعداد و نوع واحد: 

 48 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 ا)، بیوفیزیک پرتوه1، فیزیک عمومی 1و مولکولی  زیست شناسی سلولی( داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 
 

 هدف درس:
آشنایی دانشجویان بـا اثـرات انـواع پرتوهـا بـر روي موجـودات زنـده و مـاکرومولکول هـا و نقـش آنهـا در ایجـاد              

 بیماریها
 

 سرفصل درس:
اثــرات زودرس و دیــررس ناشــی از تــابش پرتــو بــر روي سیســتم زنــده/ آثــار مســتقیم و غیرمســتقیم ناشــی از   -1

 رات پرتو بر روي ساختار و عملکرد سلول: غشا، هسته و اندامک ها.تابش پرتو/ اث
ــواع       -2 ــلولی/ ان ــا و تقســیم س ــزیم ه ــت آن ــواد، فعالی ــنتز م ــرژي، بیوس ــاز ان ــر روي ســوخت و س ــو ب ــرات پرت اث

 ناهنجاري هاي کروموزومی ناشی از تابش پرتو/اثرات جهش زایی پرتو.  
حاصــل از تجزیــه پرتــوي آب/واکــنش رایکــال هــاي آزاد تجزیــه پرتــوي آب/سرنوشــت هریــک از محصــوالت  -3

 حاصل از تابش پرتو در حضور و عدم حضور اکسیژن.
 .RNAاثرات تابش پرتو بر روي ماکرومولکول هاي حیاتی: کربوهیدرات ها، لیپیدها، پروتئین ها و  -4
، گسســته شــدن : چگــونگی تغییــر یــافتن و رهــا شــدن بــاز آلــی DNAاثــرات تــابش پرتــو بــر روي مولکــول  -5

 پیوندهاي هیدروژنی و جدا شدن دو رشته از یکدیگر/ایجاد انواع بریدگی هاي تک رشته و دو رشته.
ــده در ســاختار     -6 ــورینی شــرکت کنن ــدینی و پ ــر روي بازهــاي پیریمی ــرات القــا شــده ب ــواع تغیی ــو و ان ــابش پرت ت

 پرتو. محیط بر روي اثرات pHاسید نوکلئیک ها و اهمیت نقش میزان اکسیژن و 
ــلول      -7 ــوي س ــیت پرت ــر حساس ــوثر ب ــل م ــلول ها/عوام ــوي س ــیت پرت ــه حساس ــراي مطالع ــایی ب ــی معیاره معرف

 ها/دسته بندي رده هاي مختلف سلولی از نظر حساسیت در مقابل پرتوها/منحنی هاي بقا.
خونسـاز و  اثرات تابش پرتو بر روي میکروارگانیسـم هـا/ اثـرات تـابش پرتـو بـر روي بافـت هـا و انـدام هـاي            -8

 رده ها و انواع مختلف سلول هاي خونی.

 



اثــرات تــابش پرتــو بــر روي دســتگاه گــوارش پســتانداران/ اثــرات تــابش پرتــو بــر روي سیســتم عروقــی بــدن/  -9
 اثرات تابش پرتو بر روي بافت هاي استخوانی.

بافـت عضــالنی،   اثـرات تـابش پرتـو بــر روي پوسـت و مـو/ اثــرات تـابش پرتـو بـر روي دســتگاه دفـع ادرار،          -10
 بافت پیوندي و سیستم عصبی پستانداران.

اثرات تـابش پرتـو بـر روي انـدام هـاي تناسـلی نـر و مـاده/ اثـرات تـابش پرتـو بـر روي سـاختار و عملکـرد                -11
 غدد درون ریز.

اثرات تابش پرتـو بـر روي سیسـتم ایمنـی بـدن پسـتانداران/ اثـرات تـابش پرتـو بـر روي فرآینـد تکـوین قبـل               -12
 تولد. از

مکانیسم هاي تعدیل و مقابلـه پسـتانداران بـا آسـیب هـاي ناشـی از تـابش پرتـو/ عوامـل فیزیکـی، شـیمیایی و             -13
 بیولوژیکی موثر بر عکس العمل بدن در برابر تابش پرتو.  

بررســی اثــرات ســرطان زایــی ناشــی از تــابش پرتــو/ مکانیســم هــاي ایجــاد ســرطان بــه وســیله تــابش پرتــو/   -14
 رتوهاي مختلف از نظر سرطان زایی.مقایسه پ

اثــرات تــابش پرتــو بــر روي گیاهــان عــالی: ســلول گیــاهی در حــال تکــوین، دانــه، تغییــرات مورفولــوژیکی،    -15
 رشد و هورمون هاي گیاهی/ اثرات تابش پرتو بر روي جوامع گیاهی.

رزي، پزشـکی، صـنعت،   زیست شناسـی پرتـوي کـاربردي: چگـونگی اسـتفاده از پرتوهـا در زمینـه هـاي کشـاو          -16
 تحقیقات علوم پایه و زیست شناسی سلولی و مولکولی.

 

 منابع:
1. Selman, J. (1983) Elements of Radiobiology. Charles C. Thomas Inc. 
Nias, A.H.W. (1998) An Introduction to Radiobiology, 2nd Edition. Wiley Inc. 
2. Wigg, D. (2001) Applied Radiobiology and Bioeffect Planning, 1st Edition. Medical Physics Pub. 
Corp.. 
3. K. P. Mishra, K.P. (2004) Radiobiology and Bio-medical Research, 1st Edition. Narosa Pub. House. 
4. Held, D. (2001) Radiobiology. Wiley-Blackwell Inc. 
5. Selman, J. (2000) The Fundamentals of Imaging Physics and Radiobiology: For the Radiologic 
Technologist, 9th Edition. Charles C. Thomas Pub. Ltd Inc. 
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http://www.amazon.com/Joseph-Selman/e/B001H6UCZO/ref=ntt_athr_dp_pel_1


 مبانی بیوانفورماتیک

 مبانی بیوانفورماتیکدرس:  فارسی نام

 Principles of Bioinformaticsنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 2تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 داردنپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

ــتنباط از       ــل و اس ــا روشــهاي تحلی ــاهی ب ــوم گی ــی عل ــنایی دانشــجویان دوره کارشناس ــن درس آش ــی ای ــدف کل ه
ــه شناســی اســت.    توســعه منــابع اطالعــاتی زیســت اطالعــات و مــدیریت آنهــا را در زیســت شناســی مولکــولی ب

نیــاز مبــرم بــه روشــهاي تحلیــل و اســتنباط از اطالعــات و  ویــژه اطالعــات مربــوط بــه ژنــومیکس و پروتئــومیکس،
-شناســی موجــب شــده اســت. نتــایج علمــی مهمــی کــه امــروزه از مطالعــات زیســت مــدیریت آنهــا را در زیســت

ــی  ــروزه   شناســی مولکــولی حاصــل م ــم بیوانفورماتیــک میســر نیســت. خوشــبختانه ام ــا عل ــدون آشــنایی ب شــود، ب
مفیــدي هســتند کــه بســته بــه زمینــه تحقیقــاتی محققــین تولیــد شــده، در   بانکهــاي اطالعــاتی سرشــار از اطالعــات

هــاي جدیــد را هــا، آزمــون آنهــا و ارائــه فرضــیهاختیــار عمــوم قــرار گرفتــه و قابلیــت اســتفاده در پــردازش فرضــیه
 تواند مفید واقع شود.شناسی میدارند. این درس براي کلیه گرایشهاي زیست

 
 سرفصل درس:

 ، اهداف، تعاریف مقدماتی، ساختار درس، بانکهاي اطالعاتی، کاربردها اي بر درسمقدمه -1
  Blastو   Entrezو نحوه استفاده از منابع مختلف آن،  NCBIآشنایی با  -2
ــوالی     -3 ــین ت ــل آن: تعی ــوم و تحلی ــه ژن ــوط ب ــات مرب ــتخراج اطالع ــاي  DNAاس ــانی، بانکه ــوم انس ــروژه ژن ، پ

 ها ESTها، و GOG ،STSها، SNPاطالعاتی 
ــاي        -4 ــا ابزاره ــنایی ب ــک، آش ــوالی پارامتری ــل ت ــی: تحلی ــات پروتئین ــتخراج اطالع و  Expasy/Protscaleاس

EBI/SignalP ،PSI-Blast( 
ــان -5 ــی (پروتئومگ ــداريProteomicsشناس ــازي ()، دی ــبه  visualizationس ــی و محاس ــاختارهاي پروتئین ) س

ــه    ــاي پای ــا، بلوکه ــاختاري آنه ــاي س ــاختاري (ویژگیه ــش     اي س ــاي ران ــانوي، نیروه ــاختار ث ــیدها)، س ــو اس آمین
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ــن  ــاخوردگی، ب ــهت ــا (مای ــوزه   motifsه ــه، ح ــاختارهاي ابرثانوی ــا س ــا س ــا () ی ــازي  domainsه ــداري س )، دی
 هاي بانکهاي اطالعاتی پروتئینی ، ویرایش پرونده VMDمولکولها با 

ورماتیــک ســاختاري، فرضــیه ترمودینــامیکی پیشـگویی ســاختار پروتئینــی و عملکــرد بــا اســتفاده از تــوالی: بیوانف  -6
 ) homology modelingسازي همساخت (، مدلEVAو  CASPآنفینسن، ارزیابی 

ــف   -7 ــا، ردی ــل توالیه ــف    تحلی ــاتی، ردی ــاي اطالع ــاوش در بانکه ــایی، ک ــوانی دوت ــی ( خ ــوانی کل  globalخ

alignmentخوانی توالیها ()، پارامترهاي ردیفGap penaltyگذاري پروتئین) زش، ماتریسهاي ار 
هـا، مثالهـاي   افزارهـاي تحلیـل ریزآرایـه   ): مفـاهیم تکنیـک ریزآرایـه، نـرم    microarraysهـا ( اي بـر ریزآرایـه  مقدمه

 انتخابی 
 ) Phylogenetic analysisمروري بر تحلیلهاي تبارزایشی ( -8
 

 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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 بافت شناسی جانوري
 بافت شناسی جانوري درس: فارسی نام

 Animal Histologyنام انگلیسی درس: 

 رينظ واحد 3 تعداد و نوع واحد:

 48 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 )1و مولکولی  زیست شناسی سلولیدرس ( داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

 ي اصلی و ساختار اندامهاي بدن در سطح سلولی و بافتیآشنایی با بافت ها 
 

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

 سیستم تنفسی -10
 پوست -11
 سیستم ادراري -12
 غدد اندوکرین -13
 سیستم تناسلی -14
 چشم و گوش -15
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 منابع:
1. Mescher, A.L. (2010) Junqueira’s Basic Histology, 12th Edition. McGraw Hill. Toronto. 
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 لکولیومبانی روش هاي سلولی و م
 لکولیومبانی روش هاي سلولی و مدرس:  فارسی نام

 Introduction to Methods in Cell and Molecular Biologyنام انگلیسی درس: 

 واحد عملی 5/0نظري و  واحد 5/0 تعداد و نوع واحد:

 24 تعداد ساعت:

 اختیارينوع درس: 

 نداردنیاز: پیش

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

 آشنائی دانشجویان کارشناسی علوم سلولی و ملکولی با مبانی روش هاي سلولی و ملکولی 

 
 سرفصل درس:

 محلول هاي بافري -و اندازه گیري آن  pH -اصول اندازه گیري کمی  -1
 اصول روش هاي میکروسکوپی -2
ــازي شــامل: اصــو  -3 ــازي و   اصــول روشــهاي جداس ــه نشــین س ــورز، اصــول ت ــاتوگرافی، اصــول الکتروف ل کروم

 فیلتراسیون غشائی و دیالیز تعادلی
 اصول روشهاي رادیوایزوتوپ -4
 فعالیت آنزیمی و اندازه گیري آن -5
 اصول روش هاي تعیین توالی اسید هاي نوکلئیک -6
 اصول روش هاي تعیین توالی پروتئین ها -7
 اصول روش هاي کشت سلول -8
 اصول روش هاي اسپکتروسکوپی -9

 اصول روش هاي زیست شناسی ملکولی -10
 اصول روش هاي ایمونولوژیک -11
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 منابع:
1. Wilson, K. and Walker, J. (2010) Principles and Techniques of Biochemistry and Molecular 
Biology, 7th Edition. Cambridge University Press. 
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 سیویروس شنا 
 ویروس شناسیدرس:  فارسی نام

 Virologyنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 3 تعداد و نوع واحد:

 48 تعداد ساعت:

 اختیارينوع درس: 

 )(زیست شناسی میکربی داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 درس:هدف 

یی نســبت بــه طبقــه هــا و آشــناهــاي رشــد وتکثیــر ویــروسشناســی و انــواع مکانیســمآشــنایی بــا اصــول ویــروس 
 شود.درس محسوب میهدف ها هاي شناسایی ویروسها و انواع روشآنبندي

 
 :سرفصل درس

 اي متبلور تا موجودي زنده بررسی تعریف ویروس از ذره -1
 تاریخچه علم ویروس شناسی  -2
رمـانی ، توسـعه   دهـا: بیمـاریزایی، پیشـرفت علـوم مولکـولی، محصـوالت نوترکیـب، ژن       اهمیت مطالعـه ویـروس   -3

 واکسن 
 ها و نظریات مرتبط با آنتکامل ویروس -4
 ها ها و تعریف اجزاي ویروسی  و تنوع ژنوم در ویروسساختار ویروس -5
 شکل ویروس و انواع تقارن ویروسی و بررسی دالیل تشکیل ساختار متقارن  -6
 هاي بدون غشا) هاي غشادار و ویروسبررسی اتصال ویروس به سلول میزبان (ویروس -7
 هاي تردد ویروس در سلول میزبان مکانیسم -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)بی در ویروس،  نوترتی(RNA- DNA)ها کاذب، ویروس با صفات مخلوط، نوترکیبی در ویروس

 شناسی سی، کشت سلول و کاربرد آن در ویروسوکشت ویروس،  انواع میزبان ویر -11
 اثرات سایتوپاتیک (CPE)تاثیرات ویروس بر سلول میزبان  -12

 



ــه، روش  -13 ــروس در نمون ــزان وی ــین می ــروس در   تعی ــر وی ــین تیت ــراي تعی ــک ب ــیمیایی و بیولوژی ــاي فیزیکوش ه
 یکروسکوپ الکترونی، هماگلوتیناسیون اسی)نمونه (بررسی پالك، م

 هاي ایجاد سرطان و ترانسفورماسیون سلولی مکانیسم -14
 هااصول طبقه بندي ویروس -15
 دار)RNAدار کوچک، فاژهاي DNAبزرگ،  فاژهاي  DNA( فاژهاي دار باکتریوفاژهاي مهاجم -16
ــاژ    -17 ــدا، ف ــاي معتدل(فاژالمب ــد   Mu-Iباکتریوفاژه ــوان م ــه عن ــاژ ب ــپوزونی، ف ــدل    P1ل ترانس ــوان م ــه عن ب

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

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

 
 :منابع

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

 Cytoskeletonنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 2 تعداد و نوع واحد:

 32 تعداد ساعت:

 اختیارينوع درس: 

 )1و مولکولی  سلولی زیست شناسیدرس ( داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 درس:هدف 

 معرفی اجزاء سازنده ي اسکلت سلولی و بررسی نقش آنها در حرکات، تقسیم و کنترل فرآیندهاي سلولی 
 

 :سرفصل درس
 آیی واحدهاي کوچکتر (مونومرها) بوجود می آیند  رشته هاي اسکلت سلولی ازگرد هم -1
 و اکتین باعث پیدایش رشته هاي قطبی می شود گرد هم آیی مونومرهاي توبولین -2

حرکت تسـمه نـواري و ناپایـداري دینامیـک در رشـته هـاي اسـکلت سـلولی نتیجـه ي تجزیـه ي نوکلئوتیـدي             -3
 است

 داروها می توانند پلیمریزاسیون واحدهاي مونومري را تغییر دهند -4

 اي بین مارپیچی ساختار رشته هاي حدواسط و وابستگی آن به گرد هم آیی جانبی و پیچشه -5

 دینامیزم رشته هاي کراتینی در سلول هاي اپی تلیال -6

 رشته هاي اکتینی غالباً در غشاء پالسمایی هسته یابی می کنند -7

 در هسته یابی میکروتوبول ها MTOCنقش  -8

 نقش پروتئین ها در کنترل طول و رفتار سینتیکی رشته هاي اکتینی و توبولینی -9

 اجتماعات رشته هاي اکتینینقش پروتئین ها در شکل گیري  -10

 ساختار و نقش پروتئین هاي موتوري وابسته به رشته هاي اکتینی -11

 ساختار و نقش پروتئین هاي موتوري وابسته به میکروتوبول ها -12

 میتوزي  سازوکارهاي دخیل در شکل گیري رشته هاي دوك -13

 تکمیل گردهم آیی رشته هاي دوك به فروپاشی دیواره ي هسته وابسته است -14
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 ناپایداري میکروتوبولی در میتوز افزایش می یابد چرا -15

 نقش میکروتوبول هاي کینه توکوري در میتوز  -16

 نقش میکروتوبول هاي ستاره اي و قطبی در میتوز -17

 نقش پروتئین هاي موتوري در سیتوکینز -18

 میکروتوبول هاي دوك میتوزي سطح تقسیم در سلول هاي جانوري را تعیین می کنند -19

 کننده ي سیتوکینز در سلول هاي گیاهان عالی است فراگموپالست هدایت -20

 میتوز بدون سیتوکینز هم اتفاق می افتد -21

 نقش اسکلت سلولی در بروز حرکات سلولی -22

 سازوکار مولکولی در حرکت آمیبی -23

 سازو کار مولکولی در حرکت با صفحه ي رشدي -24

  نقش اسکلت سلولی در انتقاالت وزیکولی -25
  اي درون سلولینقش اسکلت سلولی در گسیل پیام ه -26
  ارتباط اسکلت سلولی با دیواره ي هسته -27
  ارتباط اسکلت سلولی با ساختارها و مولکول هاي اتصالی -28
  ارائه سمینارهاي دانشجویی -29
 ارائه ي سمینارهاي دانشجویی -30

 
 :منابع

1. Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K. and Walter, P. (2007) Molecular Biology of 
the Cell, 5th Edition. Garland Science. 
2. Lodish, H. and Berk, A. (2012) Molecular Cell Biology, 7th Edition. W. H. Freeman. 
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 روش هاي دستگاهی سلولی و مولکولی

 روش هاي دستگاهی سلولی و مولکولیدرس:  فارسی نام

 Principles of Instrumental Methodsنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 2 تعداد و نوع واحد:

 32 تعداد ساعت:

 اختیارينوع درس: 

 )1و مولکولی  (بیوشیمی ساختار، زیست شناسی سلولی داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 درس:هدف 

 آشنایی دانشجویان با ااصول برخی از روش هاي دستگاهی مورد استفاده در تحقیقات زیستی مختلف 
 

 :سرفصل درس
بازدید از آزمایشـگاه هـا و آشـنایی بـا دسـتگاه هـاي عمـومی و اختصاصـی موجـود و کـاربري آن هـا در زمینـه              -1

 هاي مختلف
آشنایی اجمـالی بـا رادیوایزوتـوپ هـا، خـواص و ویزگـی هـاي فیزیکوشـیمیایی انـواع آن هـا و اهمیـت آن هـا              -2

 در پژوهش هاي علوم پایه
ــی  -3 ــاي مبتن ــی روش ه ــافتی و      معرف ــاي ب ــیب ه ــرمیم آس ــخیص و ت ــا در تش ــوپ ه ــتفاده از رادیوایزوت ــر اس ب

 سلولی
 اصول روش هاي مبتنی بر استفاده از رادیوایزوتوپ ها در مطالعات مولکولی جهش ها -4
معرفی روش هـاي مبتنـی بـر اسـتفاده از رادیوایزوتـوپ هـا در حرکـت و جابجـایی سـلول هـا / مقایسـه بافـت              -5

 طانیهاي طبیعی و سر
ــازي      -6 ــدهاي همانندس ــه فرآین ــا در مطالع ــوپ ه ــتفاده از رادیوایزوت ــر اس ــی ب ــاي مبتن ــی روش ه ،  DNAمعرف

 RNAو  DNAتغییرات ساختاري   و چگونگی بررسی RNAنسخه برداري 
روش هاي مبتنـی بـر اسـتفاده از رادیوایزوتـوپ هـا در مطالعـه فرآینـد بیوسـنتز پـروتئین هـا و چگـونگی             اصول -7

 تغییرات ساختاري  پروتئین ها  از برخیبررسی 
ــتم          -8 ــک سیس ــواد در ی ــت م ــیر حرک ــی مس ــوژیکی / بررس ــات ایمونول ــا در مطالع ــوپ ه ــاربرد رادیوایزوت ک

 بیولوژیکی
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 اعتبارسنجی در روش هاي دستگاهی -9
 اصول روش هاي جداسازي رسوب دهی -10
 اصول روش هاي فیلتراسیون/ سانتریفیوژ -11
 اسپکتروسکوپی : ناحیه مرئی/ ناحیه فرابنفشاصول روش هاي  -12
 اصول روش هاي اسپکتروفلوریمتري -13
 اصول روش هاي اسپکتروپالریمتري -14
 اصول روش هاي کروماتوگرافی -15
 اصول روش هاي الکتروفورز -16

 

 :منابع
1. Skoog, D.A., West,  D.M., Holler, F.J. and Crouch, S.R. (2013) Fundamentals of Analytical 
Chemistry, 9th Edition. Cengage Learning. 
2. Mikkelsen, S.R. and Cortón,  E. (2004) Bioanalytical Chemistry. John Wiley & Sons, Inc. 
3. Van Holde, K.E., Johnson, C. and Shing Ho, P. (2005) Principles of Physical Biochemistry, 2nd 
Edition.  Prentice Hall. 
4. Wigg, D. (2001) Applied Radiobiology and Bioeffect Planning. Medical Physics Pub. Corp. 
5. Held, D. (2000) Radiobiology. Wiley Blackwell Inc. 
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 متون تخصصی سلولی و مولکولی

 متون تخصصی سلولی و مولکولیدرس:  فارسی نام

 Biological English Textsنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 2 وع واحد:تعداد و ن

 32 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 دارد (زبان خارجی)پیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

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

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

 منابع:
 د استاد درس تعیین می شود.با صالحدی
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 ژنتیک انسان

 ژنتیک انساندرس:  فارسی نام

 Human Geneticsنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 2 تعداد و نوع واحد:

 32 تعداد ساعت:

 اختیارينوع درس: 

 ژنتیک پایه و ژنتیک ملکولی)( داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

 نسانآشنایی با مبانی ژنتیک ا 
 

 سرفصل درس:

 اهداف، دستاوردها و چشم انداز پیشرفت هاي مبتنی بر پروژه ژنوم انسان -آشنایی با پروژه ژنوم انسان -1
ــا خصوصــیات ژنــوم انســان و نقــش بخــش هــاي مختلــف ژنــوم در بیــان ژنهــا و بــروز فنوتیــپ در    -2 اشــنایی ب

 سالمت و بیماري
 نسانابزار و روشهاي مطالعه ژنتیک مولکولی ا -3
 الگوهاي وراثت تک ژنی -4
 گوناگونی هاي ژنتیکی و اهمیت آنها در مطالعه ژنتیک انسان -5
 اساس کروموزومی وراثت و اصول سیتوژنتیک -6
 سیتوژنتیک بالینی: اختالالت اتوزومی -7
 سیتوژنتیک بالینی: اختالالت کروموزومهاي جنسی -8
 هنجاریهاي هموگلوبیننا -اساس مولکولی و زیست شیمیایی بیماریها -9

 ناهنجاریهاي متابولیک -اساس مولکولی و زیست شیمیایی بیماریها -10
 اصول زنتیک کمی و وراثت چندعاملی -11
 غربالگري ژنتیکی و مشاوره ژنتیکی در بیماریهاي ارثی -12
 ژنتیک نمو -13
 سمینار دانشجویان در مباحث گوناگون مرتبط با ژنتیک انسان -14
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 منابع:
ــد، ا. (. 1 ــتروخان، ت. و ری ــدي،     1390اس ــگري، م. و مجی ــدم، ح.، عس ــیرزاد، ه.، اق ــري، م.، ش ــه اکب ــان. ترجم ــولی انس ــک مولک ) ژنتی

 س.، براي فردا، تهران.

 ) ژنتیک پزشکی تامپسون. ترجمه علی باري زنوز، ن.1381. نوسبام، ر. (2
3. Strachan, T. and Read, A. (2010 ) Human Molecular Genetics, 4th Edition. Garland Science. 
4. Nussbaum, R., McInnes, R.R. and Willard, H.F. (2007) Thompson & Thompson Genetics in 
Medicine,7th Edition. Elsevier Health Sciences. 
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 بیوتکنولوژيمبانی نانو
 مبانی نانوبیوتکنولوژيدرس:  فارسی نام

 Principles of Nano-Biotechnologyنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 2 تعداد و نوع واحد:

 32 تعداد ساعت:

 اختیارينوع درس: 

 )، بیوشیمی ساختار1عمومی  فیزیکهاي: دارد (درسپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 :هدف درس

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

 :ل درسسرفص
 نانو زیست فناوري چیست؟ -1
 خصوصیات وابسته به اندازه -2
 خصوصیات وابسته به گاف الکترونی -3
 خصوصیات وابسته به تشدید پالسمون سطح -4
 آلوتروپ هاي کربن -5
 نانو مواد غیر کربنی (فلزي، سرامیک ها ، نانو متخلخل ها و..) -6
 نانو مواد زیستی -7
 وزیست فناوريروش هاي مشاهده نان -8
 روش هاي جابجائی  -9

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

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

 کاربرد هاي نانو زیست فناوري درمحیط زیست و صنایع -14

 مالحظات زیست ایمنی -15
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 منابع:

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

 هامبانی زیست شناسی سامانهدرس:  فارسی نام

 Principles of systems biologyنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 2 تعداد و نوع واحد:

 32 تعداد ساعت:

 اختیارينوع درس: 

 نداردپیشنیاز: 

 )سمینار( دارد آموزش تکمیلی: 

 
 درس:هدف 

کـه   يسـاده سـاز   یـه اصـول پا  ي،سـامانه ا  یشناسـ  یسـت ز يا یـه پا یمبـا مفـاه   یاندانشجو ییدرس آشنا ینهدف ا 
 یلمسـا  یـل کـل گـرا در تحل   یـدگاه د یـه و ارا کننـد ¬یکمـک کـ   یسـتی ز يهـا  یسـتم س یـت به درك بهتـر نحـوه 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
 یمینظت 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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 بیوتکنولوژيمبانی 
 بیوتکنولوژيمبانی درس:  فارسی نام

 Principle of Biotechnologyام انگلیسی درس: ن

 نظري واحد 2 تعداد و نوع واحد:

 32 تعداد ساعت:

 اختیارينوع درس: 

 زیست شناسی میکربی، زیست شناسی مولکولی) هايدارد (درسپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

نی زیسـت فنـاوري اسـت، در ایـن واحـد      هدف اصلی ارائه این واحـد درسـی آشـنایی دانشـجویان بـا اصـول و مبـا       
درسی دانشـجو بـا کاربردهـاي موجـودات زنـده در صـنایع مختلـف از جملـه کشـاورزي، محـیط زیسـت، پزشـکی             

 و ... آشنا می شود.
 

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

 ده در زیست فناوري محیطی و تولید سوخت هاي پاك اهمیت اهمیت و جایگاه موجودات زن -10
 جایگاه و اهمیت موجودات زنده در صنعت و حوزه زیست فناروي صنعتی  -11
ــک،     -12 ــا، مهندســی ژنتی ــالگري میکروارگانیســم ه ــاوري (غرب ــم در زیســت فن ــاي مه ــا و ابزاره ــی روش ه معرف

 میکس، پروتئومیکس)فناوري تخمیر، مهندسی متابولیک، متاژنومیکس، ترانس کریپتو
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 منابع:

1. Clark, DP. (July 9, 2015) Biotechnology, Second Edition 2nd Edition Academic Cell; 2 edition 
2. Microbial Biotechnology: Energy and Environment by Rajesh Arora (Jan 2013), CABI publisher 
3. Thieman, Wj. Palladino MA. (January 23, 2012)Introduction to Biotechnology (3rd Edition) 3rd 
Edition Benjamin Cummings; 3 edition  
4. Microbial Biotechnology: Methods and Applications by H.N. Thatoi (Dec 12, 2011), Alpha Science 
Int'l Ltd 
5. Microbial Biotechnology: Energy and Environment by Rajesh Arora (Jan 2013), CABI publisher 
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 ایمنی شناسی

 نی شناسیایمدرس:  فارسی نام

 Immunologyنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 2تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 اختیارينوع درس: 

 )1و مولکولی  زیست شناسی سلولیدرس دارد (پیشنیاز: 

 (آزمایشگاه) دارد آموزش تکمیلی: 

 

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

 ذاتی و اکتسابی،  واکسیناسیون
 

 سرفصل درس:
 تاریخچه علم ایمنی شناسی -1
 )م از سیستم ایمنی ذاتی و اکتسابیخصوصیات کلی سیستم ایمنی (اع -2
 هماتوپوژنز و سلولهاي سیستم ایمنی -3
 اعضا سیستم ایمنی -4
 ایمونوژنیسیته و آنتی ژنیسیته -5
 گلوبولین: ساختار مولکولی و ژنتیکیایمنو -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
 Tهاي سطحی لنفوسیت گیرنده و مولکول -12
 کمکی و سایتوتوکسیک) T (اعم از Tرشد و تمایز سلول  -13
 Bرشد و تمایز سلول  -14
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 تحمل ایمنی -15
 تنظیم پاسخهاي سیستم ایمنی -16
 ، سلولها، و اعمال بیولوژیکمعرفی سیستم ایمنی ذاتی: اجزا -17
 )بیولوژیکیرنده هاي سطحی و اعمال سلولهاي فاگوسیت کننده (انواع گ -18
 سیستم کمپلمان -19
 التهاب -20
 ازدیاد حساسیت نوع اول -21
 ازدیاد حساسیت نوع دوم -22
 ازدیاد حساسیت نوع سوم -23
 ازدیاد حساسیت نوع چهارم -24
 ایمنی شناسی تومورها -25
 ایمنی علیه ویروسها و باکتریها -26
 ایمنی علیه انگلها و کرمهاي انگلی -27
 و انواع واکسنهاواکسیناسیون  -28
 روشهاي جدید براي تهیه واکسنها -29
 بیماریهاي ناشی از نقص سیستم ایمنی ذاتی و اکتسابی -30

 
 منابع:

1. Abbas A.K. and Lichtman A.H. (2010) Cellular and molecular immunology, 6th Edition. 
Philadelphia, PA : Saunders. 
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 آزمایشگاه ایمنی شناسی 

 آزمایشگاه ایمنی شناسیدرس:  ارسیف نام

 Immunology Laboratoryنام انگلیسی درس: 

 عملی واحد 1تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 اختیارينوع درس: 

 دارد (همزمان با درس ایمنی شناسی)پیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

 نی شناسیآشنایی دانشجویان با روشهاي آزمایشگاهی مرسوم در ایم 
 

 سرفصل درس:
 ایمنی کار در آزمایشگاه ایمنی شناسی و اصول کار با کیتهاي آزمایشگاهی -1
معرفــی آنتــی ژن و آنتــی بــادي و روشــهاي ایمنولوژیــک و ســرولوژیک کــاربردي در بررســی عفونتهــاي انگلــی  -2

 و میکربی
ســیون شــامل آگلوتیناســیون   روشــهاي آگلوتیناســیون (اســاس روش، کــاربرد آزمونهــاي مختلــف آگلوتینا      -3

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

 ) به همراه آزمونهاي عملیVDRL, RPRآزمونهاي فلوکوالسیون (شامل  -4
ــامل      -5 ــیون) (شـــ ــی پیتاســـ ــذاري (پرســـ ــوب گـــ ــاي رســـ  , Immunodiffusionآزمونهـــ

Immunoelectrophoresisبه 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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 تجاري سازي در زیست شناسی

 تجاري سازي در زیست شناسیدرس:  فارسی نام

 Comercialization in Biological Sciencesنام انگلیسی درس: 

 نظريواحد  2تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 اختیارينوع درس: 

 نداردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

ــنا ــو  يآش ــدمات  انیدانشــجو يریادگی ــا اصــول مق ــد یب 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

 
 سرفصل درس:

  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 ییو آشنا یشناس ستیزدر  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 یخــدمات-يدیــتول يهــادر انجــام طــرح  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  یبـازده و نـرخ   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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 مبانی فناوري سلول هاي بنیادي
 مبانی فناوري سلول هاي بنیاديدرس:  فارسی نام

 Principles of Stem Cell Technologyنام انگلیسی درس: 

 واحد نظري 2تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 )1 زیست شناسی سلولی و مولکولی( ددارپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

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

 
 سرفصل درس:

 تاریخچه سلول هاي بنیادي، کاربردها در پزشکی، تحقیقات و صنعته، مقدم -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
 خصوصیات و انواع سلول هاي بنیادي -4
 جانوران سلول هاي بنیادي و ترمیم در -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

 تصاصیسلول هاي بنیادي سرطانی: شاخص ها و نشانگرهاي اخ -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
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 اخالق و سیاستگذاریها -15
 

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

 آزمایشگاه بافت شناسی جانوريدرس:  فارسی نام

 Animal Histology Laboratoryنام انگلیسی درس: 

 عملی واحد 1تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 اختیارينوع درس: 

 دارد (همزمان با درس بافت شناسی جانوري)پیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

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

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

 سیستم ادراري -10
 سیستم تناسلی -11

 
 

 بع:منا
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1. Mescher, A.L. (2010) Junqueira’s Basic Histology, 12th editioin. Mc Graw Hill, Torento. 

146 
 



 2فیزیک عمومی 
 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

 1ک عمومی فیزی ز:پیشنیا

 ندارد ی:تکمیل آموزش

 
 درس:هدف 

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

 
 :سرفصل درس

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

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

 الکتریکی 
 الکتریکی بدن انسانکانالهاي غشایی، نقشه پتانسیل   (*)

گیــري الکتریکــی،  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،  (*)
 کتریکی خطرناك براي انسانجریانهاي ال

نیرو و میـدان مغناطیسـی، میـدان مغناطیسـی پیچـه هـا و سـیملوله هـا،  دوقطبـی مغناطیسـی و گشـتاور نیـروي              -4
وارد بــر یــک دوقطبــی در میــدان مغناطیســی، انــرژي مغناطیســی، دســته بنــدي مــواد از نظــر ویژگیهــاي مغناطیســی  

 (مواد دیامغناطیس، پارامغناطیس و فرومغناطیس)
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ــایش اشــترن   (*) ــر، آزم ــانون آمپ ــرون و هســته، -ق ــدانهاي مغناطیســی     گــرالخ و اســپین الکت ــد می روشــهاي تولی
ــدازه   ــهاي ان ــالوانومتري، روش ــوي)، گ ــر یکنواخــت، ق ــدان   (یکنواخــت، غی ــه می ــدان مغناطیســی (از جمل ــري می گی

 مغناطیسی زمین)، مبانی طیف سنجی جرمی  
ــانون القــا  -5 ــدهاي نیــروي محرکــه  مفهــوم شــار مغناطیســی، ق ــانون لنــز، مفهــوم خــود القــایی،  مول ي فــارادي، ق

 ،  تشدید مغناطیسی هسته، قوانین ماکسول و تابش الکترومغناطیسی (مفاهیم) RLCالکتریکی، مدارهاي 
 ) NMRتصویر برداري تشدید مغناطیسی (   (*)

ی، قطبیــدگی امــواج الکترومغناطیســی، امــواج الکترومغناطیســی و طیــف آنهــا، انــرژي میــدانهاي الکترومغناطیســ  -6
نــور بــه عنــوان مثــالی از امــواج    انــرژي، تکانــه خطــی و تکانــه زاویــه اي امــواج الکترومغناطیســی، فشــار تابشــی، 

 برهم کنش نور با ماده (مبانی طیف سنجی)  الکترومغناطیسی،
 ها، فیبر نورياپتیک  هندسی: اصل فرما، قوانین بازتابش و شکست نور، آیینه ها و عدسی  -7
 دستگاههاي نوري: چشم، ذره بین، میکروسکوپ نوري و میکروسکوپ قطبشی -8
اپتیک  موجی: مفـاهیم اولیـه،  تـداخل و پـراش نـور، رابطـه تـوري پـراش، تـوان تفکیـک دسـتگاههاي تصـویر              -9

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

 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 نسبیت خاص:  هم ارزي جرم و انرژي،  مقدمه  (*)
ولی و ترازهـاي اتمـی، تکانـه زاویـه     ساختار اتمی ماده: اتمهاي سـاده، اعـداد کـوانتمی و اسـپین، اصـل طـرد پـا        -10

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

 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  اســتاد درس بــه فراخــور زمــان درس  و گــرایش دانشــجویان درس مــی (*)
 آن انتخاب و تدریس نماید. 

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

 General Physics 2 Laboratoryدرس:  انگلیسی نام

 عملیواحد  1 د و نوع واحد:تعدا

 32تعداد ساعت: 

 اختیاري (پایه) س:در نوع

 )2دارد (همزمان با درس فیزیک عمومی  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 ــري مقا ه ــی  گی ــت الکتریک ــم وم ــتفاده از اه ــا اس ــل و  (ب ــر، پ ــم و ...) و  مت ــانون اه ــون، ق تس

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

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

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

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

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

ــدارهاي   -11 ــی م ــدازهR-L-Cو  R-Lبررس ــري ، ان ــدازه   گی ــی، ان ــاي ورودي و خروج ــري م ولتاژه ــت گی قاوم
پـیچ در مـدارهاي بـا فرکـانس کـم و زیـاد و بررسـی پدیـده          نس) و اخـتالف فـاز، بررسـی اثـر سـیم     ظاهري (امپـدا 

 .RLCو  LCدر مدارهاي  Lتشدید، بررسی میدان تولیدي توسط سیم پیچ 
 اي جریان و پتانسیل الکتریکی یک مدار. رایانهو ثبت  DACو  ADCمدارهاي تبدیالت  -12
ــا ا -13 ــ آشــنایی ب ــواج سینوس ــاربرد آن (مشــاهده ام ــدازه سیلوســکوپ و ک ــواج و ان ــري  ی، مربعــی و ترکیــب ام گی

 گیري اختالف فاز). هاي لیساژ و اندازه 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

 نتشار و تداخل مایکروویو.اشعه ماوراء بنفش)، بررسی و ا
ــایش -15 ــوص الکتر آزم ــایی در خص ــدان  ه ــوط می ــم خط ــل رس ــتاتیک از قبی ــکل  واس ــی در ش ــاي الکتریک ــاي  ه 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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 مدل سازي زیستیمبانی 

 مدل سازي زیستیدرس: مبانی  فارسی نام

 An Introduction to Modeling in Biologyنام انگلیسی درس: 

 واحد نظري 2تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 اختیاريوع درس: ن

 )2ریاضی عمومی دارد (پیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 
 

 هدف درس:
ــاي ریاضــی در مســایل زیســتی و     ــا اســتفاده از روش ه ــن درس آشــنایی دانشــجویان دوره کارشناســی ب هــدف ای
کسب مهارت هـاي ابتـدایی بـراي درك و تحلیـل مـدل هـاي ریاضـیاتی سیسـتم هـاي زیسـتی مـی باشـد. در ایـن              

ــوند و       درس  ــی ش ــی م ــتی معرف ــاي زیس ــتم ه ــر سیس ــراي درك بهت ــزاري ب ــوان اب ــه عن ــی ب ــاي ریاض ــک ه تکنی
چهارچوب هـاي مـدل سـازي (گسسـته و پیوسـته، کمـی و کیفـی، قطعـی و تصـادفی) وقـایع زیسـتی مـورد بحـث              
قـرار مـی گیرنـد. موضـوعات زیســتی مـورد بحـث درایـن درس از سیسـتم هــاي ملکـولی زیـر سـلولی تـا مســایل             

مـوارد زیـر را     لوژیک، زیسـت شناسـی جمعیـت و تکـوین را در بـر مـی گیـرد. اهـداف آموزشـی ایـن درس          فیزیو
 شامل می شود:

 درك رابطه میان پرسش هاي زیستی و مفاهیم ریاضی -
تعیــین روابــط ریاضــی مربــوط بــه دســتگاه هــاي پویــا، جبــر خطــی و احتمــاالت از طریــق مــدل ســازي  -

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

 
 سرفصل درس:

) مقدمه اي بر مدل سـازي (ترجمـه سـوال زیسـتی بـه صـورت یـک مـدل ریاضـی، تحلیـل ریاضـی مـدل و بیـان              1
 یاضی)تعبیر زیستی جواب هاي ر

ــایی    2 ــه گــراف، پوی ــردار، نظری ــاتریس و ب ــر مقــدماتی م ــیش نیازهــاي مــدل ســازي: معــادالت دیفرانســیل، جب ) پ
جمعیــت هــاي زیســتی (خطــی و غیــر خطــی)، تعــادل هــا و پایــداري، تحلیــل پایــداري مــدل هــاي خطــی و غیــر  
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، تئــوري مقــدماتی خطــی بــا یــک یــا دو متغیــر، تحلیــل صــفحات فــاز، تحلیــل مقــادیر ویــژه و بــردار هــاي ویــژه 
 احتمال، پویایی جمعیت هاي داراي ساختار (خطی و غیر خطی)، تعادل و پایداري سیستم هاي چند متغیره

 ) مدل هاي بیماري هاي عفونی: پویایی، تعادل، تحلیل صفحه فاز3
 ) مدل هـاي اسـتاندارد اکولـوژي: مـدل هـاي بررسـی جمعیـت هـاي داراي سـاختار و فاقـد سـاختار، مـدل هـاي             4

 رقابت و شکار
) مدل هاي استاندارد تکامل: مـدل هـاي تـک مکـانی و دو مکـانی، مـدل هـاي هـاي هاپلویـد و دیپلویـد انتخـاب            5

ــادفی       ــاي تص ــدل ه ــاجم، م ــالیز ته ــت)، آن ــدگان (وراث ــرورش دهن ــه پ ــی و معادل ــک کم ــی، ژنتی -Wrightطبیع

Fisher  وMoran براي تغییرات فرکانس آلل ها 
  Gillespieشیمیایی در سیستم هاي زیستی: الگوریتم  مدل سازي واکنش هاي )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. Otto and Troy Day, (2007) A Biologist’s Guide to Mathematical Modeling in Ecology and 
Evolution, Princeton University Press 
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 آزمایشگاه مبانی مدل سازي زیستی
 آزمایشگاه مبانی مدل سازي زیستی درس: فارسی نام

 An Introduction to Modeling in Biology (Lab)نام انگلیسی درس: 

 واحد عملی 1تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 اختیارينوع درس: 

 دارد (همزمان با درس مبانی مدل سازي زیستی)پیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 
 

 هدف درس:
هــدف ایــن درس آشــنایی دانشــجویان دوره کارشناســی بــا نحــوه ســاخت مــدل هــاي زیســتی مــی باشــد. در ایــن  

محاسـباتی پیـاده سـازي     درس تکنیک هاي مختلفـی کـه در درس تئـوري معرفـی شـده انـد در قالـب پـروژه هـاي         
 می شوند.

 
 سرفصل درس:

  R) مقدمه اي بر برنامه نویسی علمی، آشنایی با زبان پایتون و 1
 ) پیاده سازي مدل کالسیک اکولوژي: رشد لجیستیک جمعیت، انقراض و محافظت از گونه ها2
 ) پیاده سازي مدل شیوع بیماري3
 س آللی، مدل انتخاب طبیعی، مدل فیشر، مدل موران) پیاده سازي مدل کالسیک تکامل، تغییر فرکان4
 ) پیاده سازي مدل گونه زایی، بر همکنش گونه اي (رقابت)5
 Gillespie) پیاده سازي مدل بر همکنش هاي شیمیایی در سطح سلول: الگوریتم 6
 ) مبانی مدل سازي مونت کارلو7
 

 منابع:
1. Schreiber, S.J., Smith, K.J., Getz, W.M., (2014) Calculus For The Life Sciences, WILEY  
2. Sarah P. Otto and Troy Day, (2007) A Biologist’s Guide to Mathematical Modeling in Ecology and 
Evolution, Princeton University Press 
3. Zelle, J., (2010) Python Programming: An Introduction to Computer Science, Franklin, Beedle & 
Associates; 2nd edition 
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 اخالق زیستی

 اخالق زیستیدرس:  فارسی نام

 Bioethicsنام انگلیسی درس: 

 واحد نظري 2 تعداد و نوع واحد:

 32 تعداد ساعت:

 اختیارينوع درس: 

 )1 زیست شناسی سلولی و مولکولیدرس دارد (پیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 
 

 هدف درس:
بـا بیــنش هـاي اخالقــی و حقــوقی    آشـنائی دانشــجویان دوره کارشناسـی رشــته زیسـت شناســی   ایــن درس  هـدف  

 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
یـد و فـروش نمونـه هـاي بیولـوژیکی انسـان، آزمـودن داروهـا (نوترکیـب          اخالق و زیست شناسـی انسـانی: خر   -2

 و غیر نوترکیب) در انسان، کلون سازي انسان، سلول هاي بنیادي
اخـالق در زیسـت شناسـی گیــاهی: دسـت ورزي ژنتیکـی در گیاهــان، تولیـد مـواد مــوثر دارویـی گیـاهی، رهــا           -3

 ژنیک در محیطسازي گیاهان ترانس
جـانوري: ایجـاد جـانوران تـرانس ژنیـک، کلونینـگ جـانوران، رهـا سـازي جـانوران            اخالق در زیست شناسـی  -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

ــور   -6 ــوقی در زیســت شناســی: چگــونگی برخ ــت   مســائل حق ــات زیســتی، ثب ــاران در تحقیق ــات بیم ــا اطالع د ب
 نمودن اکتشافات زیستی و موجودات زنده حاصل تحقیقات در زیست شناسی
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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.
 ) گروه مترجمین، مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژي زیستی.1380ستی کارتاهنا (. پروتوکل جهانی ایمنی زی2

) 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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 بیوفیزیک پرتوها
 بیوفیزیک پرتوهادرس:  فارسی نام

 Radiation Biophysics رس:د انگلیسی نام

 نظري واحد 2 و نوع واحد: تعداد

 32 تعداد ساعت:

 اختیاري س:در نوع

 )2دارد (فیزیک عمومی  ز:پیشنیا

 نداردی: تکمیل آموزش

 
 درس:هدف 

 آشنایی دانشجویان با اصول و قواعد تولید انواع پرتوها و حرکت آن ها در محیط هاي مختلف 
 

 :سرفصل درس
مروري بـر برخـی از مباحـث فیزیـک و مکانیـک: سـرعت، شـتاب، قـوانین نیـوتن، انـواع نیـرو، کـار و انـرژي،               -1

 هاي جنبشی و پتانسیل، حرکت موجی، نظریه نسبیت انیشتن.انرژِي 
سـاختار اتــم: هســته و اجـزاي تشــکیل دهنــده آن/ خصوصـیات فیزیکوشــیمیایی هســتک هـا/ نیروهــاي موجــود      -2

میان هستک هـا/ منشـأ انـرژي پیونـدي میـان هسـتک هـا/ علـل ثبـات هسـته اتـم/ الکتـرون هـا و ترازهـاي انـرژي                
 اطراف هسته اتم.

تــوپ، ایزوتــون و ایزوبــار/  ایزوتــوپ هــاي پایــدار و ناپایــدار/ علــل ناپایــداري هســته برخــی از اتــم هــا/   ایزو -3
 رادیوایزوتوپ ها و ویژگی هاي آن ها/ منشأ تولید پرتوها.

ــی و        -4 ــاي الکترومغناطیس ــل پرتوه ــف کام ــا/ طی ــیات آن ه ــاي ذره اي و خصوص ــا: پرتوه ــدي پرتوه ــته بن دس
 اوت هاي اساسی پرتوهاي ذره اي و الکترومغناطیسی.ویژگی نواحی مختلف آن/ تف

ــا،         -5 ــده ذره آلف ــدار تولیدکنن ــته ناپای ــک هس ــی ی ــم تالش ــیمیایی آن، مکانیس ــیات فیزیکوش ــا و خصوص ذره آلف
معرفــی نمونــه هــایی از عناصــر تولیدکننــده ذره آلفــا در طبیعــت و واکــنش هــاي مربــوط، تــک انــرژي بــودن ذرات 

 دیوایزوتوپ.آلفاي تولید شده از یک را
ذره بتــا و ویژگــی هــاي آن، مکانیســم تالشــی یــک هســته ناپایــدار تولیدکننــده ذره بتــا، معرفــی نمونــه هــایی از  -6

ــوپ     ــد شــده از یــک رادیوایزوت ــاي تولی ــوط، ذرات بت ــا در طبیعــت و واکــنش هــاي مرب ــده ذره بت عناصــر تولیدکنن
 داراي طیف پیوسته اي از انرژي هستند.
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وترینو و چگـونگی تولیـد آن طـی فرآینـد تالشـی منجـر بـه تولیـد بتـا/ مکانیسـم تولیـد پرتـو             ویژگی هاي ذره ن -7
 گاما طی فرآیند تالشی منجر به تولید ذرات آلفا و بتا/ خصوصیات پرتو گاما.

مکانیســم تالشــی یــک هســته ناپایــدار تولیدکننــده پــوزیترون/ خصوصــیات فیزیکوشــیمیایی پــوزیترون/          -8
 سته از طریق جذب الکترون.چگونگی پایدار شدن ه

ــس        -9 ــعه ایک ــرون اوژه، اش ــس، الکت ــعه ایک ــد اش ــف تولی ــم مختل ــیات آن، دو مکانیس ــس و خصوص ــعه ایک اش
 سخت و اشعه ایکس نرم/ شباهت ها و تفاوت هاي اشعه ایکس و پرتو گاما.

ــک          -10 ــی ی ــاي اختصاص ــی ه ــاالت/ ویژگ ــار و احتم ــد آم ــول و قواع ــوزا از اص ــته پرت ــی هس ــت تالش  تبعی
 رادیوایزوتوپ: نیم عمر، ثابت تالشی، فعالیت، فعالیت ویژه.

حرکت ذره آلفا در محیط، میـانکنش ذره آلفـا بـا محـیط/ رابطـه موجـود میـان بـرد و انـرژي ذره آلفـا، منحنـی             -11
 براگ و چگونگی جذب ذره آلفا در محیط.

بــرد معــادل و انــرژي ذره بتــا و  حرکــت ذره بتــا در محــیط، میــانکنش ذره بتــا بــا محــیط/ بــرد، طــول مســیر،  -12
 روابط موجود میان آن ها/ مکانیسم جذب ذره بتا در محیط.

واکنش شکافت هسـته اي، مکانیسـم تولیـد نـوترون از یـک هسـته سـنگین ناپایـدار و اهمیـت رانـدمان انـرژي             -13
 طی این فرآیند/ نوترون هاي کم انرژي و پر انرژي و میانکنش آن ها با محیط.

نش پرتوهــاي الکترومغناطیســی بــا محــیط: مکانیســم انجــام پدیــده هــاي فتوالکتریــک، کــامپتون و تولیــد میــانک -14
 زوج پوزیتون و نگاترون و سرنوشت محصول/محصوالت تولید شده طی این فرآیندها.

پرتوهــا، واحــدهاي انــدازه گیــري پرتوهــا، سیســتم  LETمقایســه پرتوهــا از نظــر اثرگــذاري بــر روي محــیط،  -15
 مولر. -شناسایی کننده پرتوها در محیط: اطاقک یونیزاسیون و شمارنده گایگرهاي 

ــاي پرتوهـــاي         -16 ــده هـ ــاموش کننـ ــد و مـــایع، خـ ــینتیالتورهاي جامـ ــیون، سـ ــازهاي سینتیالسـ آشکارسـ
 الکترومغناطیسی، فیلم عکاسی به عنوان یک آشکارساز پرتوي، مکانیسم پرتونگاري به وسیله اشعه ایکس.

 
 :منابع
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2. Wigg, D. (2001) Applied Radiobiology and Bioeffect Planning, 1st Edition. Medical Physics Pub. 
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 علم نانو یمیاییو ش یزیکیف یمبان
 علم نانو یمیاییو ش یزیکیف یمباندرس:  فارسی نام

 Principles of  Physical and Chemical Nanoscience س:در انگلیسی نام

 واحد نظري 2 تعداد و نوع واحد:

 32 تعداد ساعت:

 اختیاري نوع درس:

 ندارد پیشنیاز:

 ندارد تکمیلی: آموزش

 
 :درسهدف 

هــاي بــا مبــانی فیزیکــی و  بــا روش آشــنائی دانشــجویان کارشناســی علــوم ســلولی و ملکــولی و گــرایش هــاي آن 
 شیمیایی علم نانو.

 

 :سرفصل درس
 ساختار. -1
 مقیاس هاي طولی. -2
 انواع ساختار هاي نانو. -3
 اصول جذب و نشر. -4
 مبانی مکانیک کوانتومی. -5
 چگالی حاالت. -6
 باندها. -7
 االت بین باندي.انتق -8
 سنتز. -9

 تعیین ویژگی ها. -10
 

 :منابع
1. Introductory Nanoscience, M. Kunot (2012), Garland Science. 
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 اپی ژنتیک
 اپی ژنتیکدرس:  فارسی نام

 Epigenetics س:در انگلیسی نام

 واحد نظري 2 تعداد و نوع واحد:

 32 تعداد ساعت:

 اختیاري نوع درس:

 دندار پیشنیاز:

 ندارد تکمیلی: آموزش

 
 :درسهدف 

اســت و بــه طــور خالصــه شــامل مــدیفیکایونهاي وراي تــوالی  DNAموضــوع اپیژنتیــک تغییــرات وراي توالیهــاي 
و فراتــر از آن تغییــرات گونــاگون و گســترده کرومــاتین و غیــره اســت. بــا توجــه  DNAبازهــا، شــامل متیالســیون 

رح ایـن مباحـث را در دروس ژنتیـک پایـه و مولکـولی نمـی دهـد        به اینکه گستردگی قابل توجـه مطالـب اجـازه طـ    
 .ارائه یک درس دو واحدي (حداقل به شکل اختیاري) براي پرداختن به این مباحث را کامال توجیه می کند

 

 :سرفصل درس
 کلیات اپی ژنتیک، سازمان یابی ژنوم در هسته و اهمیت آن در تنظیم بیان ژنها -1
 اتین و مکانیسمهاي آنمدیفیکاسیونهاي کروم -2
3- RNA interference  وNoncoding RNAs 
 اپیژنتیکی جامع پارادایم یک –در پستانداران   Xغیر فعال شدن کروموزوم  -3
  Drosophilaدر  Xغیرفعال شدن کروموزوم  -4
 تنظیم اپیژنتیکی ژنگان مادري و پدري -) Genomic Imprintingنقشبندي ژنگانی ( -5
 ک و تکامل زیستیاپیژنتی -6
 :یابیاپیژنتیک و بیماریهاي انسان شامل سرطان، و بیماریهاي خودایمنیروش ارز -7
 دانشجویی در مسائل روز از جمله مسائل زیر: سمینارهاي -8
و تکـوین گیـاهی اپیژنتیـک و تـوارپ بـین نسـلی، اپیژنتیـک و تکامـل بـا تاکیـد بـر مفـاهیم نمـوي در               اپیژنتیک -9

 خاب طبیعی، اپژنتیک در توارث صفات کمی، اپیژنتیک در تعیین جنسیت و غیره.برازندگی و انت
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 :منابع
1. Tollefsbol, T. (2011) Handbook of Epigenetics, the New Molecular and Medical Genetics. Elsevier 
Inc. 
2. Estler, M. (2008) Epigenetics in Biology& Medicine. CRC Press. 
3. Stillman, B. (2005) Epigenetics, Symposia on Quantitative Biology. CSH Laboratory Press. 
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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 این 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
 ظت شدهمناطق حفا -5
 کنوانسیون هاي تنوع زیستی و حفظ محیط زیست -6
 چالشها و تهدیدات جهانی و منطقه اي محیط زیست و تنوع زیستی -7
 کنوانسیون هاي تنوع زیستی و حفظ محیط زیست -8
 حفاظت در خارج از مناطق حفاظت شده -9

 هاي توسعه پایدار چالش -10
 ایران 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

  انتشارات جهاد دانشگاهی. مبانی زیست شناسی حفاظت. 1393ملکیان، 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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 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 يبا اصول و فلسفه و روش ها ییآشنا
 

 سرفصل درس:
 یآن در دوران کنون یتهمو ا 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،دســتگاه، ماشــ 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 ی،ینــب یشبــ

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

 یعتنانومواد در طب
 یعــت،زره در طب 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
 یستیبه عنوان منبع الهام زها  یهاباکتر -9

 یستیها به عنوان منبع الهام ز یروسو -10
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ــده و  یســتورهايترانز -11 ــازن ــا الهــام از  یزخــودتم یضدانعکاســ يپوشــش هــا یالی،نانوســ یودهــايد ی شــونده ب
 چشم پروانه

 یعتدر طب يو رنگ ساختار یفوتون ينانوساختارها -12
 انالهام گرفته از دند يها یستنانوکامپوز -13
 نانومواد الهام گرفته از صدف -14
 یعتالهام گرفته از طب یمولکول يها ینماش -15
 یديتقل یستز يرنگدانه ها -16
 یديتقل یستهوشمند ز یباتترک -17
 یپزشک يکاربردها  يبرا 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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