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

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

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

 

 و هدف ریفتع
ــته    دوره ــی رش ــوژي کارشناس ــت      از دورهمیکروبیول ــدف آن تربی ــه ه ــت ک ــالی اس ــوزش ع ــام آم ــاي نظ ه

 دروسشناســی اســت کــه بــا گذرانیــدن  زیســتکارشناســان متعهــد و متخصــص آشــنا بــه مفــاهیم اساســی  
ــارتخصصــی الزامــی  ــه    ي و اختی بتواننــد نیازهــاي مراکــز آمــوزش عــالی، پژوهشــی، تولیــدي و خــدماتی ب

 هاي مذکور را برطرف نمایند. کارشناسان متخصص در زمینه
 

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

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

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

 شورایعالی برنامه ریزي است.
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 واحد و بشرح  جدول زیر است: 135میکروبیولوژي رشته  اد واحدهاي درسی دوره کارشناسیعدت
 

 تعداد واحد نوع درس

 واحد 22 عمومی دروس
 واحد 21 پایه دروس

 واحد 78 هاگرایشتخصصی  دروس
 واحد 14 اختیاري دروس

 واحد 135 جمع

 

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

 را  ایفا نمایند.
 رفع نیازهاي آموزشی و پژوهشی موسسات آموزش عالی کشور  *

  رشته میکروبیولوژيهاي دانش بنیان در ایجاد اشتغال از طریق تاسیس شرکت* 
ــو *  ــوان کارشناســان میکروبیول ــه عن ــه خــدمات تخصصــی ب ژي در شــرکت هــا، آزمایشــگاه هــا،  ارائ

کارخانه هاي تولیـد مـواد غـذایی، دارویـی، آرایشـی و بهداشـتی، محـیط زیسـت، سـالمت، صـنعت و           
کشاورزي و هر سـاختاري در کشـور کـه نیـاز بـه خـدمات تخصصـی میکروبیولـوژي در حـوزه هـاي           

امـل فســاد و  تولیـد و کنتـرل کیفـی محصــوالت و تشـخیص وجـود میکروارگانیسـم هــاي بیمـاریزا، ع       
 خوردگی و نظایر آن را داشته باشد.

ــا حفاظــت محــیط زیســت،    * ــه هــا، ســازمانها و موسســات پژوهشــی مــرتبط ب اشــتغال در وزارتخان
 منابع طبیعی، مراکز ذخایر ژنتیکی کشور

 

 ضرورت و اهمیت رشته
در حوزه هاي سالمت،  با توجه به نقش انکار ناپذیر میکروارگانیسم ها در ابعاد مختلف زندگی بشر، از جمله

صنعت، انرژي و کشاورزي ضرورت دارد تا جنبه هاي مختلف زیست شناسی و زیست فناوري میکروارگانیسم 
ها مطالعه، کشف و توسعه یابد. این اهمیت با توجه به نقش ویژه میکروبیولوژي در ارتقاء کیفیت و کمیت 
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یک علم راهبردي در جامعه آشکار و توسعه یابد. زندگی بشر الزم است تا حضور و نفوذ این علم به عنوان 
از میکروارگانیسم هاي  1اهمیت این موضوع وقتی آشکار می شود که توجه شود که این سهم و نفوذ از فقط %

زمان حاضر نشات می گیرد. تاثیر مطالعه سیستمیک زیست شناسی میکروارگانیسم ها در سطوح  کشف شده در
ه بندي و درك سازوکار حیات در این موجودات زنده و نیز کشف حوزه نفوذ مختلف سلولی، مولکولی، طبق

میکروبیولوژي در حوزه هاي دیگر علوم و فناوري در جهان روزافزون و دستاوردهاي چنین علمی براي توسعه 
و استقالل کشور بسیار ضروري و انکار ناپذیر است. در یک کالم می توان میکروبیولوژي را از جمله علوم 
قدرت ساز در کشور نامید، بنابراین ضرورت تربیت افرادي که با تسلط در رشته میکروبیولوژي بتوانند به عنوان 

 نیروهاي متخصص نیاز هاي تخصصی کشور را تامین نمایند بسیار محرز است.
 

 شرایط گزینش دانشجو
رایط عمــومی ورود بایســتی  شــمیکروبیولــوژي گــرایش هــاي دوره کارشناســی رشــته  داوطلبــان تحصــیل در

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

 نام درس ردیف
 تعداد ساعات تعداد واحد

 پیشنیاز
 جمع عملی نظري جمع عملی نظري

  48 --- 48 3 --- 3 زبان فارسی 1

  48 --- 48 3 --- 3 زبان انگلیسی 2

  24 16 8 1 5/0 5/0 تربیت بدنی 3

  32 32 --- 1 1 --- 1ورزش  4

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

     12 --- 12 *دروس عمومی معارف اسالمی 6

     22 5/1 5/20 جمع کل
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 زیرل دروس عمومی معارف اسالمی طبق جدو*

 عنوان درس گروه ردیف
 تعداد ساعات تعداد واحدها

 پیشنیاز
 جمع عملی نظري جمع عملی نظري

1 

 مبانی نظري اسالم

 واحد 4

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

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

  32 --- 32 2 --- 2 انسان در اسالم 3

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

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) 6

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

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

9 

 انقالب اسالمی

 واحد 2

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

10 
آشنایی با قانون اساسی جمهوري اسالمی 

 ایران
2 --- 2 32 --- 32  

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

تاریخ و تمدن  12

 اسالمی

 واحد 2

  32 --- 32 2 --- 2 دن اسالمیتاریخ فرهنگ و تم

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

  32 --- 32 2 --- 2 تاریخ امامت 14

آشنایی با منابع  15

 اسالمی

 واحد 2

  32 --- 32 2 --- 2 تفسیر موضوعی قرآن

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

 

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

 پیشنهادي است.

ــجویان از  -2 ــالم    8دانش 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   2می گرایش تاریخ و تمدن اسال

 را برمی گزینند.
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 �داول �وس

 



 مقطع کارشناسی در میکروبیولوژيدروس پایه رشته  -2جدول 

 نام درس ردیف
 تعداد ساعت تعداد واحد 

 پیشنیاز/ همنیاز
 جمع عملی نظري جمع عملی نظري

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

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

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

4 
فیزیک  مایشگاهآز

 1 عمومی
--- 1 1 --- 32 32 

همزمان با درس 

 1 فیزیک عمومی

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

6 
شیمی  مایشگاهآز

 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 آلی مایشگاهآز

1 
--- 1 1 --- 32 32 

همزمان با درس 

 1 شیمی آلی

 --- 384 96 288 21 3 18 جمع کل
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 میکروبیولوژيرشته  یوره کارشناسد تخصصیدروس  -3جدول 

 نام درس ردیف

 تعداد ساعت تعداد واحد 

 پیشنیاز/همنیاز

ري
نظ

لی 
عم

مع 
ج

ري 
نظ

لی 
عم

مع 
ج

 
1 

و  مبانی زیست شناسی سلولی 

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

2 
مبانی زیست شناسی آزمایشگاه 

 سلولی
--- 1 1 --- 32 32 

ی زیست شناسی همزمان با درس مبان

 و مولکولی سلولی

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

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

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

 زمان با درس بیوشیمی متابولیسمهم 32 32 --- 1 1 --- بیوشیمی متابولیسمآزمایشگاه  6

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

 و آمار زیستی مولکولی

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

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

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

 ندارد 48 --- 48 3 --- 3 جانوريتنوع  ساختار و 11

 32 32 --- 1 1 --- ساختار و تنوع جانوريآزمایشگاه  12
ساختار و تنوع همزمان با درس 

 جانوري

 48 --- 48 3 --- 3 مبانی فیزیولوژي جانوري 13
فیزیولوژي سلول یا مبانی زیست 

 ولی و مولکولیشناسی سل

14 
مبانی فیزیولوژي آزمایشگاه 

 جانوري
--- 1 1 --- 32 32 

همزمان با درس مبانی فیزیولوژي 

 جانوري

 ندارد 48 --- 48 3 --- 3 ساختار و تنوع گیاهی 15

 32 32 --- 1 1 --- ساختار و تنوع گیاهیآزمایشگاه  16
ساختار و تنوع همزمان با درس 

 گیاهی

 ندارد 32 --- 32 2 --- 2 وژي گیاهیمبانی فیزیول 17

 32 32 --- 1 1 --- مبانی فیزیولوژي گیاهیآزمایشگاه  18
همزمان با درس مبانی فیزیولوژي 

 گیاهی

 48 --- 48 3 --- 3 مبانی زیست شناسی تکوینی 19
و  مبانی زیست شناسی سلولی

 مولکولی

 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 ومیاکولوژي عم 21

 ندارد 32 --- 32 2 --- 2 آمار زیستی 22

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

 ندارد 48 --- 48 3 --- 3 میکربی ساختار و تنوع 24

 32 32 --- 1 1 --- میکربی ساختار و تنوعآزمایشگاه  25
 تنوع همزمان با درس ساختار و

 میکربی

 ندارد 48 --- 48 3 --- 3 فیزیولوژي میکربی 26

 میکربی همزمان با درس فیزیولوژي 32 32 --- 1 1 --- فیزیولوژي میکربیآزمایشگاه  27

 فیزیولوژي میکربی 48 --- 48 3 --- 3 1باکتري شناسی پزشکی  28

29 
باکتري شناسی آزمایشگاه 

 1 پزشکی
--- 1 1 --- 32 32 

ن با درس باکتري شناسی همزما

 1پزشکی 

 فیزیولوژي میکربی 48 --- 48 3 --- 3 2باکتري شناسی پزشکی  30

31 
باکتري شناسی آزمایشگاه 

 2پزشکی
--- 1 1 --- 32 32 

همزمان با درس باکتري شناسی 

 2 پزشکی

 فیزیولوژي میکربی 48 --- 48 3 --- 3 ویروس شناسی 32

 فیزیولوژي میکربی 32 --- 32 2 --- 2 میکربیولوژي صنعتی 33

 32 32 --- 1 1 --- میکربیولوژي صنعتیآزمایشگاه  34
همزمان با درس میکربیولوژي 

 صنعتی

 فیزیولوژي میکربی 32 --- 32 2 --- 2 میکربیولوژي غذایی 35

 32 32 --- 1 1 --- میکربیولوژي غذاییآزمایشگاه  36
همزمان با درس میکربیولوژي 

 غذایی

 فیزیولوژي میکربی 32 --- 32 2 --- 2 کربیولوژي محیطیمی 37

38 
میکربیولوژي آزمایشگاه 

 محیطی
--- 1 1 --- 32 32 

همزمان با درس میکربیولوژي 

 محیطی

 فیزیولوژي میکربی 32 --- 32 2 --- 2 قارچ شناسی 39

 همزمان با درس قارچ شناسی 32 32 --- 1 1 --- قارچ شناسیآزمایشگاه  40

 --- 1536 576 960 78 18 60 جمع
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 میکروبیولوژيرشته  یدوره کارشناس ياریدروس اخت -4جدول 

 نام درس ردیف
 تعداد ساعت تعداد واحد

 پیشنیاز/ همنیاز
 جمع عملی نظري جمع عملی نظري

 ویروس شناسی 32 --- 32 2 --- 2 ویروس شناسی پزشکی 1

2 
ویروس  آزمایشگاه

 شناسی پزشکی
--- 1 1 --- 32 32 

همزمان با درس ویروس شناسی 

 پزشکی

 1 فیزیک عمومی 32 --- 32 2 --- 2 مبانی بیوفیزیک 3

 فیزیولوژي میکربی 32 --- 32 2 --- 2 انگل شناسی پزشکی 4

 قارچ شناسی 32 --- 32 2 ---- 2 قارچ شناسی پزشکی 5

 2باکتري شناسی پزشکی  32 --- 32 2 --- 2 اپیدمیولوژي 6

 2باکتري شناسی پزشکی  32 --- 32 2 --- 2 ربیولوژي مولکولیمیک 7

 فیزیولوژي میکربی 32 --- 32 2 --- 2 میکربیولوژي گیاهی 8

 فیزیولوژي میکربی 32 --- 32 2 --- 2 میکربیولوژي خاك 9

 فیزیولوژي میکربی 32 --- 32 2 --- 2 میکربیولوژي آب 10

11 

میکربیولوژي و 

کاربردهاي محیط 

 تیزیس

 فیزیولوژي میکربی 32 --- 32 2 --- 2

12 
سالمت  ومیکرب ها 

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

13 
اصول تنوع زیستی 

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

14 
مبانی زیست فناوري 

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

 ندارد 32 --- 32 2 --- 2 ایمنی زیستی 15

 ندارد 32 --- 32 2 --- 2 و حفاظت یستیتنوع ز 16

 بیوشیمی و ژنتیک 32 --- 32 2 --- 2 مبانی بیوانفورماتیک 17

 32 --- 32 2 --- 2 يوتکنولوژینانوب یمبان 18
 ،1 یعموم یزیکف ،1 یآل یمیش

 ساختار یوشیمیب

19 
 یشناس ستیز یمبان

 ها مانهسا
 ی و ژنتیکبیوشیم 32 --- 32 2 --- 2

مبانی  یکربی،ساختار و تنوع م 32 --- 32 2 --- 2 يوتکنولوژیب یمبان 20

11 
 



 نام درس ردیف
 تعداد ساعت تعداد واحد

 پیشنیاز/ همنیاز
 جمع عملی نظري جمع عملی نظري

 یو مولکول یسلول یشناس یستز

 ندارد 32 --- 32 2 --- 2 کیتیمیومیب یمبان 21

 ژنتیک مولکولی 32 --- 32 2 --- 2 کیژنت یمهندس یمبان 22

 فیزیولوژي میکربی 32 --- 32 2 --- 2 ایمنی شناسی  23

 ندارد 32 32 --- 1 1 --- آزمایشگاه ایمنی شناسی 24

 ایمنی شناسی 32 --- 32 2 --- 2 ایمنی شناسی پزشکی 25

 32 --- 32 2 --- 2 اخالق زیستی 26
مبانی زیست شناسی سلولی و 

 مولکولی

 اخذ در سال چهارم 32 --- 32 2 --- 2 پروژه 26
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 1ریاضی عمومی 

 1ریاضی عمومی درس:  فارسی امن

 General Mathmatics 1نام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 3 تعداد و نوع واحد:

 48تعداد ساعت: 

 پایهنوع درس: 

 نداردپیشنیاز: 

 داردآموزش تکمیلی: 

 
 توضیحات اولیه :

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

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

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

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

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

 مثلثاتی.

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

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

 اکسترمم، تقعر منحنی، نقطه عطف.

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

(آزمــون نســبت و ریشــه)، همگرایــی  دنبالــه هــا، ســریهاي عــددي، آزمونهــاي همگرایــی ســري هــا: -6
 مطلق و مشروط، سري توانی، قضیه تیلور.

 
 منابع:

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

 2ریاضی عمومی درس:  فارسی نام

 General Mathmatics 2 نام انگلیسی درس:

 نظري واحد 3 واحد:تعداد و نوع 

 48تعداد ساعت: 

 پایهنوع درس: 

 )1ریاضی عمومی درس ( داردپیشنیاز: 

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

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

 مقدماتی
 

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

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

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

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

بیــان انتگــرال توابــع بــرداري یــک متغیــره، انتگــرال توابــع چنــدمتغیره حقیقــی   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. Neuhasusev C. (2010) Calculus for Biology and Medicine, Prentice-Hall., 3nd Ed. 2010. 

17 
 



 1 فیزیک عمومی

 1 فیزیک عمومیدرس:  فارسی نام

 General Physics 1 نام انگلیسی درس:

 نظري دواح 3 تعداد و نوع واحد:

 48تعداد ساعت: 

 پایهنوع درس: 

 نداردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 درس:هدف 

هاي علـوم بـا مفـاهیم بنیـادي و کـاربردي فیزیـک مکانیـک، گرمـا، شـاره هـا، مـوج             آشنایی دانشجویان رشته
 و صوت

 

 :سرفصل درس
 دو دقت گزارش اعدا یمرتبه بزرگ ،يریگ اندازه ،یاصل يکاهایو  تهایکم -1
ـ بعـد: مکـان، سـرعت، شـتاب، قـانون اول ن      کیحرکت در  -2 ـ مفهـوم ن  وتن،ی ـ قـانون دوم ن  رو،ی جـرم   وتن،ی

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

 تدر جامدا یساده، کشسان یقانون هوك و حرکت نوسان
 )AFM( یاتم يروین کروسکوپیدر مواد، م کیسکواالستی(*) رفتار و

 يو مفهــوم انــرژ يانــرژ یســتگیپا ،يکــار و انــرژ هیو  قضــ یجنبشــ ي: مفهــوم کــار، انــرژيکــار و انــرژ -4
 توان ل،یپتانس

ـ معادلـه حرکـت در دو    ،يبعد:  مکـان، سـرعت و شـتاب بـه شـکل بـردار       کیاز  شیحرکت در ب -5 سـه   ای
 فوژیسانتر ،يا رهیحرکت دا کینامید ،یتماس يرویاصطکاك و ن يرویبعد، ن

از ذرات،  یحرکــت دســتگاه يبــرا وتنیــقــانون دوم ن ،یاز ذرات: مفهــوم تکانــه خطــ یحرکــت دســتگاه -6
 یتکانه خط یستگیمرکز جرم و پا
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ـ  یجنبشـ  يمحـور ثابـت، انـرژ    کیـ چـرخش حـول    ،یچرخشـ  کینماتیس -7 ـ مفهـوم گشـتاور ن   ،یدوران  روی
 يا هیجسم صلب، گشتاور ماند، تکانه زاو کی یت چرخشو حرک

 ییستایتعادل و ا  ،یچرخش ی(*)  حرکت پخش
در حرکــت شــاره  یســتگیپا نیآن، قــوان يریــگ و انــدازه یکیدروســتاتیســاده: مفهــوم فشــار ه يشــاره هــا -8

عادلــه م ،یوســتگیمعادلــه پ دس،یقــانون پاســکال، قــانون ارشــم ،يشــاره هــا، فشــار جــو انیــهــا، انــواع جر
  ،يگرانرو ،یبرنول

 تراوش ،یکشش سطح ،ینگییاثر مو  ،يمعادله پواز ده،یچیپ يشاره ها ری(*) خون و سا
 ،يمــرز طیرونــده)  شــرا  ســتا،یانــواع مــوج (ا ســتا،یرونــده و ا يموجهــا را،یــســاده و م یحرکــت مــوج -9

 دیامواج، تشد یبرهم نه
 پلر، فراصوتاصوات، اثر دو یشدت صوت، برهم نه يکاهایصوت،  -10

 فراصوت يبردار ریتصو ،ي(*) امواج ضربه ا
ــا -11 ــادل گرم ــا ییتع ــا، انبســاط گرم ــوان ییو دم ــنش، ق ــا نیو ت ــانون اول ترمود يگازه ــل، ق ــنامیکام  ک،ی

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

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

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

 .دینما سیمشابه آن انتخاب و تدر
 

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

 Laboratory of General Physics 1 نام انگلیسی درس:

 عملی واحد 1 تعداد و نوع واحد:

 32تعداد ساعت: 

 پایهنوع درس: 

 )1 درس فیزیک عمومیهمزمان با ( داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 

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

 1 فیزیک عمومی
 

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

 گیري ظرفیت گرمایی ویژه جامدات کالریمتري و اندازه -10
 گیري ضریب گرمایی ژول (هم ارزي کار و گرما) اندازه -11
 گیري ضریب انبساط طولی جامدات اندازه -12
 گیري کشش سطحی در مایعات اندازه -13

20 
 



 تحقیق قوانین مربوط به تشدید در لوله هاي صوتی باز و بسته -14
 

آزمایشــهایی را انتخــاب و  13تــا    2توانــد از ردیفهــاي  مــی موجــودبنــا بــه امکانــات  اســتاد درس توضــیح:
 شود. جلسه کامل را شامل 12ارایه نماید بطوریکه تعداد جلسات آزمایشگاه حداقل 

 
 منابع:

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

 1شیمی عمومی درس:  فارسی نام

 General Chemistry 1 نام انگلیسی درس:

 نظري واحد 3 تعداد و نوع واحد:

 48تعداد ساعت: 

 پایهنوع درس: 

 نداردپیشنیاز: 

 )حل تمرین(دارد   آموزش تکمیلی: 
 

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

 شیمیایی
 

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

 تعادالت شیمیایی -10
 

 منابع:
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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 Laboratory 1 نام انگلیسی درس:

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

 پایهنوع درس: 

 )1شیمی عمومی درس همزمان با ( داردپیشنیاز: 

 )آزمایشگاه( داردآموزش تکمیلی: 
 

 درس:هدف 
 ایی با اصول مقدماتی کارهاي عملی در آزمایشگاه شیمیآشن 
 

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

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

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

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

 پایهنوع درس: 

 )1شیمی عمومی درس ( داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 درس:هدف 

ا و بازهــا، رسـوب و حاللیــت، الکتروشـیمی و شــیمی   آشـنایی بــا مفـاهیم غلظــت، تعـادل شــیمیایی، اسـیده     
 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

واکنش هـاي تعـادلی، انـواع تعـادل هـا (همگـن و غیـرهمگن)، ثابـت تعـادل در محلـول           : تعادل شیمیایی -2
 و انواع آن، عوامل موثر بر تعادل ها، کاربرد موازنه جرم و بار در حل مسائل تعادلی ها
تعـاریف اسـید و بـاز آرنیـوس و برونشـتد، اکسـیدهاي اسـیدي و بـازي، مفهـوم          : مفاهیم اسیدها و بازهـا  -3

pH  ــ ی، ، قــدرت نســبی اســیدها و بازهــا و ارتبــاط آن بــا ســاختار مولکــولی، اســیدها و بازهــاي چنــد ظرفیت
 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          

 لفیدعوامل موثر بر آن، رسوب گیري با سو
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
داري هســته، ســینتیک واپاشــی رادیواکتیــو، تبــدیل هســته اي، اثــر رادیواکتیــویتی و پایــ: 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. 

27 
 



 1 شیمی آلی 

 1 شیمی آلیدرس:  فارسی نام

 Organic Chemistry 1 نام انگلیسی درس:

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

 پایهنوع درس: 

 )1شیمی عمومی درس ( داردپیشنیاز: 

 داردآموزش تکمیلی: 

 
 درس:هدف 

 یآل یمیش ياصول نظر یريفراگ
 

 :سرفصل درس
ـ  يهـا  یـب و خـواص ترک  یونـد پ یلبر ساختار تشک يمقدمه ا -1 ـ  یبـات ترک یسسـاختار لـوئ   ی،آل انـواع   ی،آل
 .یآل یباتترک یزیکیخواص ف یس،لوئ يو بازها یدهااس یک،الکترواستات یلپتانس ينقشه ها یوندها،پ
 يیزومرهـا ا ی،آلکـان هـا، منـابع صـنعت     یزیکـی آلکـان هـا، خـواص ف    يو نام گـذار  یکل : ساختارآلکان ها -2

تــر،  ینســنگ يســوختن، هــالوژن دار کــردن متــان، کلــردار کــردن آلکــان هــا يســوختن، گرمــا ي،صــورتبند
ــذ ــنش پ ــز یريواک ــذ ینشو گ ــور یري،پ ــرژ  يتئ ــذار، ان ــت گ ــاز يحال ــال س ــرژ یح، تشــر يفع ــا يان  يه

 .C-H یوندمختلف پ
حلقـه متفـاوت،   آلکـان هـا بـا انـدازه      یکلوسـ  یمعرفـ  یزیکـی، و خـواص ف  يگـذار  : نـام آلکان هـا  یکلوس -3

 یکلوبــا حلقــه بزرگتــر، ســ يهــا یکلوآلکانبــه عنــوان مولکــول بــدون فشــار، ســ یکلوهگزانفشــار حلقــه، ســ
 یزومـري ا یحتحـت فشـار، تشـر    يحلقـه ا  يهـا  یـدروکربن هـا، ه آن يو نـام گـذار   يا چنـد حلقـه   يآلکان ها

تــک  يهــا زانیکلوهگو ســ یکلوهگزانســ يهــا يصــورت بنــد یزهــا، آنــال یلکوآلکانو تــرانس در ســ یسســ
 .مقدار ثابت تعادل یینروش تع ی،و دو استخالف

ــ -4 ــا یمیش ــولفض ــا یی: مولک ــا يه ــتفعال یرال،ک ــور ی ــا(انانت ين ــم  یومره ــوط راس ــش)، آرایکو مخل  ی
ــا ــذار  ییفض ــام گ ــق و ن ــاختار فRو  Sي مطل ــر،، س ــا  یش ــول ه ــ  يمولک ــا ب ــکاز  یشب ــا  ی ــز ک  یرال،مرک
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ــترومرها،د ــ یاس ــا یمیش ــا  ییفض ــنش ه ــ يدر واک ــاز ،یآل ــم  يجداس ــوط راس ــدروژن، ه یکمخل ــا ی  يه
 .یاستریوتوپیکو د یوتوپیکانانت

 یهسـته دوسـت   ینیجانشـ  يواکـنش هـا   یـه، ته يروش هـا  یزیکـی، خـواص ف  ي،گـذار  یدها: نامهال یلآلک -5
)SN1  وSN2ــ ــا  ینتیک)، س ــنش ه ــ يواک ــممکان ینی،جانش ــ یس ــا یمیو ش ــا  ییفض ــنش ه ــ يواک  ینیجانش

 یـت اثـر سـاختار و ماه   ینی،جانشـ  يوه خـارج شـونده بـر سـرعت واکـنش هـا      گر یرساختارتأث ی،هسته دوست
سـاختار واکـنش دهنـده هـا بـر سـرعت واکـنش، اثـر حـالل پروتـون            اثـر هسته دوست بر سـرعت واکـنش،   

 یحـذف  يهـا، واکـنش هـا    یونکربوکـات  یـداري نـوع سـوم، پا   یـدهاي هال یزپروتون دهنـده، سـلول   یردهنده و غ
E1  وE2، یحذف يبر سرعت واکنش ها عوامل موثر یبررس E1  وE2انتقال فاز يها یست، کاتال. 

 ینسـب  یـداري در آلکـن هـا، پا   یزومـري در آلکـن هـا، ا   یونـد آلکـن هـا، سـاختار و پ    يگـذار  : نامآلکن ها -6
ــدهايپ ــه، جزئ یون ــاتدوگان ــدفرآ ی ــدروژنه ین ــردن، ته ی ــهدار ک ــا و آلک  ی ــان ه ــالو آلک ــا از ه ــن ه ــلآلک  ی

آلکـن هـا    یشـی و افزا یالکتـرون دوسـت   يانـواع واکـنش هـا    ی،حـذف  ير واکـنش هـا  ب يسولفونات ها، مرور
 یژگـی و فضـا و  ینـی آن هـا، مکـان گز   یسـم مکان یـات هـا و الکـل هـا و جزئ    یدهالوژن ها و اسـ  یششامل افزا
ــارکون یشآزاد، افــزا یکــالراد یشافــزا یش،اکســا-کــردن یــدروبوردارواکــنش ه ــر خــالف قاعــده م  یکوف،ب

 یو معرفـ  4و1، 2و1 یشـی افزا يواکـنش هـا   یسـه مقا یـژه، و فضـا و  ینفضـا گـز   يکـنش هـا  از وا یینمونه ها
 .مناسب يواکنشگرها

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

 .یلنیاست يها یدروژنه یدي، قدرت اسπ یوندهايپ
 

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

 1 آزمایشگاه شیمی آلیدرس:  فارسی نام

 Organic Chemistry 1 Laboratory نام انگلیسی درس:

 عملی واحد 1 تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 پایه: درس نوع

 )1 شیمی آلیدرس همزمان با ( داردپیشنیاز: 

 ندارد: تکمیلی آموزش

 
 درس:هدف 

 آشنایی با سنتز، جداسازي و شناسایی مواد آلی 
 

 :سرفصل درس
کــردن دســتگاه هــاي مربــوط و تعیــین دمــاي ذوب و دمــاي جــوش بــه روش میکــرو بــه همــراه آمــاده   -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
 ماتوگرافی کاغذي، ستونی و الیه نازكکرو -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

 (به روش کاهش دماي انجماد) سیکلوهگزانول، تهیه اتیل استات، اندازه گیري وزن مولکولی
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.
و هـم ارز دیگـري را   ** مسئول هر آزمایشـگاهی مـی توانـد بـا تکیـه بـر امکانـات، آزمـایش هـاي مناسـب           

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

 و مولکولی مبانی زیست شناسی سلولیدرس:  فارسی نام

 Principles of Cell and Molecular Biology نام انگلیسی درس:

 نظري واحد 3 احد:تعداد و نوع و

 48تعداد ساعت: 

 تخصصینوع درس: 

 بیوشیمی ساختار)درس ( داردپیشنیاز: 

 آزمایشگاه)( داردآموزش تکمیلی: 

 
 درس:هدف 

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

 است.
 

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

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

 
 منابع:

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

 Principles of Cell Biology Laboratory نام انگلیسی درس:

 عملی واحد 1 تعداد و نوع واحد:

 32تعداد ساعت: 

 تخصصینوع درس: 

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

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 درس:هدف 

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

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

ــرد در  -2 ــلولی و عملک ــاختمان س ــانوري و   بررســی س ــاي ج ــلول ه ــا، س ــلولی ه ــک س ــائی از ت ــه ه  نمون
 گیاهی (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 ــل تهی ــا مراح 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
  DNAتست سیتوشیمیائی فولگن و مکان یابی  -12

 
 منابع:

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

 بیوشیمی ساختاردرس:  فارسی نام

 Structural Biochemistry نام انگلیسی درس:

 نظري واحد 3 تعداد و نوع واحد:

 48تعداد ساعت: 

 تخصصیوع درس: ن

 )1 شیمی آلی( داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 درس:هدف 

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

 
  :سرفصل درس

 آب و پیوندهاي ضعیف –منطق مولکولی حیات  -1
 کاریدهامونوسا -2
 پلی ساکاریدها -3
 کربوهیدراتهاي مرکب -4
 لیپیدها، اسیدهاي چرب، گلیسرولیپیدها، فسفولیپیدها -5
 اسفنگولیپیدها، لیپیدهاي ایزوپره نی، استروئیدها -6
 آمینواسیدها -7
 ساختار هاي پروتئین ها -8
 تقسیم بندي پروتئین ها، پروتئین هاي کروي -9

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

 
 منابع:

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

 آزمایشگاه بیوشیمی ساختاردرس:  فارسی نام

 Structural Biochemistry Laboratory نام انگلیسی درس:

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

 تخصصینوع درس: 

 بیوشیمی ساختار)درس همزمان با ( داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 درس:هدف 

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

 
 :سرفصل درس

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

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

 تهیه تامپون –قدرت یونی  -اندیکاتورها – pKتعیین -بازهاي قوي و ضعیف
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 -اپنتوزه -کنندگی
هیـدرولیز سـاکارز و شناسـائی     -تشکیل بلورهـاي اوزازون و شناسـائی قنـد بـا توجـه بـه بلورهـاي آنهـا         -4

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

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

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

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

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

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

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

 آزمایشات کمی و تعیین مقدار پروتئین -تیتراسیون اسیدهاي آمینه و پروتئینها -12
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

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

 تريگیري مقدار آنها از طریق اسپکتروفتوم
 

 منابع:
 ) روشهاي آزمایشگاهی بیوشیمی. مؤسسه انتشارات امید.1378. پناهی، پ. (1
 ) بیوشیمی بالینی. انتشارات فهرست.1383. امیررسولی، ه. (2
 ) بیوشیمی عمومی (آشنایی با آزمایشگاه). مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.1377. پاساالر، پ. (3

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

 بیوشیمی متابولیسمدرس:  فارسی نام

 Metabolism Biochemistry نام انگلیسی درس:

 نظري واحد 3 تعداد و نوع واحد:

 48 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 بیوشیمی ساختار)درس ( داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 درس:هدف 

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

 
 :سرفصل درس

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

 بیوسنتز گلیسرولیپیدها، فسفولیپیدها و اسفنگولیپیدها -10
 متابولسیم کلسترول -11
 تجزیه آمینواسیدها و چرخه اوره –متابولیسم آمینواسیدها  -12
 تجزیه آمینواسیدها (ادامه) -13
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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 Laboratory نام انگلیسی درس:

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

 تخصصینوع درس: 

 درس بیوشیمی متابولیسم)همزمان با ( داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 

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

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

 :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 ( -نسبت به درجات مختلف حرارت

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

مطالعـه اثـر ضـد عفـونی کننـده هـا و مهـار         -آنهـا  Kmو Vmadبدسـت آوردن   -مختلف سوبسـترا و آنـزیم  
 کننده هاي آنزیمی.

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

 مقدار قند
هـاي مربوطـه بـا اسـتفاده      Rfانـدازه گیـري    -شناسائی و تخلـیص 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 ــاز -اسـ ــق  جداسـ ــازي از طریـ ــا و مقایســـه جداسـ ي آنهـ
تعیــین بهتــرین روش کرومــاتوگرافی بــراي هــر کــدام  -کرومــاتوگرافی الیــه نــازك و کرومــاتوگرافی کاغــذي

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

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

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

بدسـت آوردن بـافر مناسـب بـراي خــالص      -انورياسـتخراج پروتئینهـا از بافتهـاي مختلـف گیـاهی و جــ      -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

ـ  -10 اسـتخراج مشـتق متیلـه پـورین انجـام شـده و تعیـین مقـدار در نمونـه           -ورین و پیریمیـدین متابولیسم پ
 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

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

و تعیــین مقــدار جــذب  Collector Fractionجداســازي انــدامک هــاي حاصــل از گرادیــان بــه کمــک   -13
 و سنجش خلوص فراکشنهاي جداشده از طریق اسپکتروفتومتري یا از طریق میکروسکوپی

زه گیــري تــنفس و فتوســنتز در نمونــه بــافتی گیــاهی و جــانوري و بدســت آوردن کســر تنفســی و  انــدا -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 Genetics نام انگلیسی درس:

 نظري واحد 3 اد و نوع واحد:تعد

 48تعداد ساعت: 

 تخصصینوع درس: 

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

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 درس:هدف 

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

 
 :سرفصل درس

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

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

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

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

 آللهاي کشنده -

 صفات محدود به جنس و صفات تحت نفوذ جنس -

 نسوراثت وابسته به ج -
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 اثرات متقابل ژنها -

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

 آزمون هاي تکمیل سازي -

 ایمپرینتینگ -
 پیوستگی، کراسینگ اور و ترسیم ژنی -5

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

 نوترکیبی میتوزي و نوترکیبی بین کروماتیدهاي خواهري -

 روش هاي نوین ترسیم نقشه ژنی و ترسیم نقشۀ فیزیکی -

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

 تهیه کاریوتیپ و ترمینولوژي کروموزومها -
 ناهنجاري هاي کروموزومی -

 ناهنجاري هاي ساختاري -

 ناهنجاري هاي شماره اي -

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

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

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

 آزمایشگاه ژنتیک پایهدرس:  فارسی نام

 Basic Genetics Laboratory لیسی درس:نام انگ

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

 تخصصینوع درس: 

 (همزمان با درس ژنتیک پایه) داردپیشنیاز: 

 آزمایشگاه)( داردآموزش تکمیلی: 

 
 درس:هدف 

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

 
 :سرفصل درس

 آشنائی با فنوتیپ مگس سرکه (دروزوفیال) و تشخیص جنسیت آن بر پایه ویژگی هاي فنوتیپی -1
 مونو هیبرید و دي هیبرید در مگس سرکه (mutant)مطالعه چند جهش یافته  -2
 آمیزش دي هیبریدیسم ( ژنهاي پیوسته و مستقل) در مگس سرکه -3
 عه صفات وابسته به جنس در مگس سرکه و آمیزش وابسته به جنس در مگس سرکهمطال -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 
 نجام خود لقاحی و تست کراسآمیزش هاي دي هیبریدیسم و اF1 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)
ژن در حالــت آمیــزش هـاي دي هیبریدیسـم وآزمـون مربــع خـی و تعیـین فاصـله دو        F2 بررسـی نسـل   -9

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

 نتایج حاصل از القاء جهش در مگس سرکه -12
واینبـرگ  -وه خـونی، محاسـبه فرکـانس آلـل هـا ، بررسـی وآنـالیز تعـادل هـاردي         رسم شجره نامـه گـر   -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 Genetics نام انگلیسی درس:

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

 تخصصینوع درس: 

 (ژنتیک پایه) داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 درس:هدف 

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

 
 :سرفصل درس

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

هیســـتونها، تنـــوع در ماهیـــت و توزیـــع نوکلئوزومهـــا، مفهـــوم ســـاختار کرومـــوزوم، نوکلئوزومهـــا،  -2
chromatin remodeling تا خوردن ،DNA ،کروموزومهاي پلی تن ،Lampbrush chromosomes 

ــد ســازي نیمــه حفــاظتی، آزمایشــهاي  DNAهماننــد ســازي  -3 ، کــاربرد Okazaki، قطعــات Cairns . همانن
RNA primase 

ــه چر  -4 ــه روش حلق ــازي ب ــد س ــا،   همانن ــازي در پروکاریوته ــد س ــیم همانن ــان، تنظ ــاي  DNAخ پلیمرازه
 پلیمرازهاي یوکاریوتی، ژنوم اندامکها DNAپروکاریوتی،  

ــیبهاي  -5 ــرمیم    DNAآس ــش زا، ت ــل جه ــش، عوام ــده DNA (Excision&Mismatch repair)و جه ، پدی
 (transposition)ترانهش 

ــوترکیبی  -6 ــروژه     (Homologous & Site specific recombination)ن ــک، پ ــی ژنتی ــول مهندس ، اص
 ژنوم انسان
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کشــف و ماهیــت رمــز ژنتیکــی، رونویســی ژنــوم در پروکاریوتهــا، مراحــل رونویســی (شــروع، ادامــه و    -7
ــان)،  ــردازش    RNAپای ــا)، پ ــا و اینترونه ــاي گسســته (اگزونه ــو سیســترونی، ژنه ــی و مون ــاي پل   RNA ه

(Capping, Polyadenylation & Splicing) پیـــــرایش دگـــــرواره  و(Alternative splicing)  ،
ــردازش   ــی و پ ــان     RNA؛ tRNAsرونویس ــیم بی ــی. تنظ ــل رونویس ــاریوتی و عوام ــرو و یوک ــاي پ پلیمرازه

ژنها در پرو کاریوتهـا (اپـرون الکتـوز، اپـرون تریپتوفـان، اپـرون آرابینـوز). تنظـین بیـان ژنهـا در یوکاریوتهـا            
(Silencers, Enhancers, locus Control Region, miRNAs, Epigenetics) 

، ســاختار ریبــوزوم و ژنهــاي رمزگــذار اجــزاي ریبــوزوم در پــرو و یوکاریوتهــا،         tRNAsســاختار  -8
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. 

 

52 
 



 آزمایشگاه ژنتیک مولکولی

 آزمایشگاه ژنتیک مولکولیدرس:  فارسی نام

 Molecular Genetics Laboratory نام انگلیسی درس:

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

 تخصصینوع درس: 

 (همزمان با درس ژنتیک ملکولی) داردپیشنیاز: 

 آزمایشگاه)( داردآموزش تکمیلی: 
 

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

 مباحث ژنتیک مولکولی است.
 

 :سرفصل درس
ــنش    -1 ــی واک ــا، ســمپلر و معرف ــا دســتگاه ه ــی پایگــاه و )cloning( همســانه ســازيآشــنائی ب ــاي  معرف ه

 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
ــا آنزیمهــاي محــدودگر  -4 ــا اســتفاده  از روش (restriction enzymes)اســتخراج پالســمید هضــم شــده ب  ب

 ژل آگاروز خالص سازي ازروي
 وکلئوتیدهاي دو رشته اي به پالسمید خطی شدهالیگون )Ligationاتصال ( -5
 با روش کلرید کلسیمDH5α ساخت سلول هاي صالحیت دار  -6
 با محلول لیگاسیون  DH5α ترانسفورماسیون سلول هاي صالحیت دار -7
 با محلول لیگاسیون ترانسفورماسیون سلول هاي صالحیت دار  -8
 هاي به دست آمده غربالگري 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 نظر تایید 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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 ساختار و تنوع جانوري

 جانوري ساختار و تنوعدرس:  فارسی نام

 Animal Structure and Diversity نام 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) موجود زنده، گیاه، جانور، قارچ، باکتري ، ویروس، پروتیست، -4
 هاي آزاد و انگلییاختگان، اشاره به نمونهتک -5
 بندي جانوران بر طبق آنهاي جنینی و دستهه مراحل رشد و تشکیل الیهاشاره ب -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
 بندي گروههاهاي 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 -ن بی مهره طنابدارا -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

 
 بع:منا

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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 ار و تنوع جانورياه ساختآزمایشگ

 جانوري آزمایشگاه ساختار و تنوعدرس:  فارسی نام

 Animal Structure and Diversity Laboratory نام انگلیسی درس:

 عملی واحد 1 تعداد و نوع واحد:

 32تعداد ساعت: 

 تخصصینوع درس: 

 )جانوري (همزمان با درس ساختار و تنوع داردپیشنیاز: 

 علمی + کارگاه + آزمایشگاه) سفر( داردآموزش تکمیلی: 

 
 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

(الم هـاي آمـاده) و نمونـه هـاي زنـده بـه منظـور آشـنایی و کـار بـا            مطالعه نمایندگانی از تـک یاختگـان   -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
 مطالعه خارپوستان -6
 العه ماهی ها و خزندگانمط -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

 نظري واحد 3 تعداد و نوع واحد:

 48 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 )یا مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی (فیزیولوژي سلول داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 درس:هدف 

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

 
 :سرفصل درس

هـاي گـردش   هـاي گـردش خـون، اجـزاي دسـتگاه     هـاي انـواع دسـتگاه   هاي گردش خون: ویژگـی دستگاه -1
هــاي گــردش داران، فیزیــک دســتگاهلگــوي گــردش خــون مهــرههــاي گــردش خــون، اخــون، 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 ع دســتگاههــاي تــنفس، انــواهــاي تنفســی، فیزیــک دســتگاههــاي تــنفس: اســتراتژيدســتگاه -2
هـا،  (آبشش، تراکه  و شش)، تهویه و تبـادل گـاز در آب، تهویـه و تبـادل گـاز درهـوا، انتقـال گـاز بـه بافـت          

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

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

ــاملی     ــوع تک ــر آن، تن ــوثر ب ــل م ــومرولی و عوام ــاالیش گل ــا، پ ــی،    ه ــتگاه دفع ــرد دس ــاختار و عملک در س
 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 گــوار   ش، تنظــیم جــانوران، یــافتن و مصــرف غــذا، همــاهنگی گــوارش ب

ــبی ــذایی و     -عص ــاي غ ــت ه ــوارش در محرومی ــتگاه گ ــاي دس ــتراتژي ه ــوارش، اس ــه و گ ــونی  تغذی هورم
 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
توژنز و لقــاح، چرخــۀ هــاي تولیــدمثلی، تکــوین گنــاد و تعیــین جنســیت، اووژنــز، اســپرما جنســی، هورمــون

 هورمونی، غدد پستانی و شیردهی، پروالکتین ورفتار والدینی-تولیدمثلی پستانداران، تنظیم عصبی
 

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

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

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

 جانوريفیزیولوژي  مبانیآزمایشگاه درس:  فارسی نام

 Principles of Animal Physiology Laboratory  نام انگلیسی درس:

 عملی واحد 1 تعداد و نوع واحد:

 32 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 )ي جانوريمبانی فیزیولوژ(همزمان با درس  داردپیشنیاز: 

 آزمایشگاه)( داردآموزش تکمیلی: 
 

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

 دستگاه هاي حیاتی بدن است.
 

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

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

 پیس میکر قلب و گره هاي قلبی، و مشاهده گردش خون
 یه کیفی بزاق، شناسایی ترکیبات بزاقفیزیولوژي گوارش:  شناسایی ترکیبات شیر، تجز -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

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

61 
 



3. Barret, K.E., Barman, S.M. and Boitano, S. (2012) Ganong's Review of Medical Physiology, 
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 ساختار و تنوع گیاهی

 تنوع گیاهی ساختار و درس:  فارسی نام

 Plant Structure and Diversity نام انگلیسی درس:

 نظري واحد 3 تعداد و نوع واحد:

 48 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 نداردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 درس:هدف 

ــنا   ــن درس آش ــانی گیاهشناســی و   هــدف ای ــا مب ئی دانشــجویان دوره کارشناســی 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
ســازگانهاي مختلــف و بهبــود زنــدگی بشــر و دیــدگاههاي حفــاظتی آشــنا  ف آن در بــومو گروههــاي مختلــ

 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   -اصــلی جلبکهــا و چرخــه زنــدگی آنهــا  گروههــاي -3

 هاي اقتصادي  استفاده
 ویژگیها و چرخه زندگی   –ایها گروههاي اصلی خزه -4
 ویژگیها و چرخه زندگی   –گروههاي اصلی سرخسها  -5
جایگـاه آنهـا در درخـت     –یژگیهـا  و –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

 در گیاهان  رشد نخستین و پسین  -مریستمها  -10
 شناسی و تشریح ریشه  ریخت -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   –چرخه زندگی  –ی بازدانگان گروههاي اصل -16
 مثالهاي انتخابی   –چرخه زندگی  –گروههاي اصلی نهاندانگان  -17
 سازي گیاهان زراعی تاریخچه اجمالی بومی –شناسی و تکامل گیاهان بوم -18

 
 :منابع

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

 گیاهی آزمایشگاه ساختار و تنوع: درس فارسی نام

 Plant Structure and  Diversity Laboratory :درس انگلیسی نام

 عملی واحد 1 تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 تخصصی: درس نوع

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

 آزمایشگاه)(دارد  آموزش تکمیلی:

 
 درس:هدف 

ــن درس    ــدف ای ــی        ه ــوزش عمل ــا آم ــی ب ــت شناس ــته زیس ــی رش ــجویان دوره کارشناس ــنائی دانش آش
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

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

 آشنا خواهد شد.
 

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

 ها چسباندن و حفظ نمونه
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
 ایها و آشنایی با ساختارهاي اصلی آنها  مثالهایی 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

 ن، تمکن، میوه  آذی
 ایها  ایها و دولپهلپهتشریح ریشه در مثالهاي انتخابی از تک -8
 ایها  ایها و دولپهلپهتشریح ساقه در مثالهاي انتخابی از تک -9

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

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

 
 :منابع

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

 مبانی فیزیولوژي گیاهیدرس:  فارسی نام

 Principles of Plant Physiology نام انگلیسی درس:

 نظري واحد 2 تعداد و نوع واحد:

 32 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 ندارداز: پیشنی

 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 ــار،     ؛ حض ــیل فش ــمزي، پتانس ــیل اس ــزاي آن (پتانس ــف و اج ــیل آب، تعری 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   نخ ــت مزرع ــاك  :ظرفی ــیلی در  خ ــم پتانس ــاط مه ــم FC( اي ق ــی دائ ــه پژمردگ ) و PWP(  )، نقط

و  )RAW( ، آب ســهل الوصــول )AW( )، آب فــراهمCEW( مــوقتی،آب قابــل اســتخراج توســط گیــاه    
 .    تنش کمبود آب وسازوکارهاي مقاومت ؛)MAD( حداکثر تخلیه مجاز

وري و تقســیم بنــدي عناصــر (میکروالمانهــا و ماکروالمانهــا) و  تعریــف عناصــر ضــر تغذیــه و جــذب:   -3
عالئــم کمبــود عناصــر و روش هــاي برطــرف کــردن ؛ نقــش عناصــر در گیــاه (عمــومی و اختصاصــی)؛ 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 بنــدي گیاهــان از نظــر نیــاز بــه ســدیم، گیاهــان ناتروفیــل و نــاتروفوب؛ 

؛ 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
ــولی،     آم ــت ازت ملک ــازوکار تثبی ــده ازت، س ــت کنن ــمهاي تثبی ــواع آن، میکروارگانیس ــت ازت و ان ونیوم،تثبی

 . 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

اقعــی، جــذب غیــر فعــال و جــذب فعــال؛: معرفــی کانــال هــاي  پالســمائی)، جــذب دیــواره اي و جــذب و
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

ــینتیکی جــذب(   ــات س ــت ســاختار ریشــه در جــذب ،    Vmaxو  Kmمقایســه اطالع ــف، اهمی ) عناصــر مختل
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

تقـال فعـال و غیـر فعـال،  اختصاصـات فیزیولژیـک جـذب،        انتقال فعـال، رابطـه نرنسـت، نحـوه تشـخیص ان     
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

ــوت  ــدرت ســنتز(اتوتروف، فت ــده از نظــر ق ــاتروف،موجــودات زن ــروف، مت ــروف، مزوت ــاز  …روف، هتروت )،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 

ــا در گیاه(آزمایشــهاي    ــر غلظــت آنه ــل   عناصــر در محــیط ب ــه و عوام ــانون کمین ــره وو)، ق ــارده و پ ــد گ لون
)، رابطـه تـنفس، فتوسـنتز و احیـاي نیتـرات، احیـاي       pH-statیاختـه (نظریـه    pHمحدود کننده؛ نحـوه تنظـیم   

 ، تاثیر نوع کود ازتی بر رشد رویشی و زایشی.C4و  C3نیترات در گیاهان 
ســازوکار هــاي ترابــري مــواد در گیــاه در  ؛ اهمیــت پدیــده ترابــري مــوادگیــاه: انتقــال(ترابري) مــواد در  -5

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

ــه اي( ــن راهــیTranscellularترایاخت ــا از  تر ؛ (Bypass))، و وری ــرورده و مقایســه آنه کیــب شــیره خــام و پ
تعـرق  ؛ تعـرق، فشـار ریشـه اي، مـوئینگی، فشـار اتمسـفري)      سازوکارهاي صـعود شـیره خـام (   ؛ ابعاد مختلف

بـر بسـته شـدن روزنـه      ABAو عوامل موثر بر آن، سازوکارهاي بـاز وبسـته شـدن روزنـه هـا، سـازوکار اثـر        
فشــار ریشــه اي، تعریــق و ؛ )Signal transduction( مــتهــا بــه عنــوان یــک مثــال از مســیر ترارســانی عال 

ساز وکارهـاي حرکـت شـیره پـرورده ( انتشـار، جریـان سیتوپالسـمی، فشـار اسـمزي) و فرضـیه           ؛ اهمیت آن
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ــونش  ــان فشــاري م ــورد    ؛ جری ــاي م ــک ه ــرورده و تکنی ــیره پ ــام و ش ــیره خ ــري ش ــه تراب ــونگی مطالع چگ
 ام و پرورده درجه حاللیت عناصر مختلف در شیره خ؛ استفاده

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

ــا  ــولی آنه ــاختار ملک ــ    ؛ و س ــاریوت ه ــنتز پروک ــنتزي (فتوس ــتگاه فتوس ــاري دس ــا) معم ــاریوت ه ؛ ا و یوک
ژنـــوم ؛ : فتوفسفریالســـیون ، ســازوکار و انــواع آن  ATPســنتز  ؛ ســازوکار ترابــري الکتـــرون و پروتــون   

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 بــی ؛ هــانتــنفس در گیا ؛ تــنفس نــوري؛ CAMو  C4فتوســنتز ؛ متابولیســم فــراورده هــاي فتوســنتزي

؛ هـوازي و هـوازي تنفس(گلیکـولیز و چرخـه کـربس) در گیاهـان و تفـاوت هـاي آن بـا تـنفس در جـانوران           
 تنفس در گیاهان (Alternative)جایگزینمسیر هاي ؛ چرخه گلی اکساالت

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 ؛، ســازوکار عمــل و بیوسنتز فیزیولــوژیکی

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 Laboratory ی درس:نام انگلیس

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

 تخصصی نوع درس: 

 )مبانی فیزیولوژي گیاهیدارد (همزمان با درس پیشنیاز: 

 (آزمایشگاه) داردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

شناسـی بـا انـواع محـیط هـاي کشـت،       هدف این درس آشـنائی دانشـجویان دوره کارشناسـی رشـته زیسـت      
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:
 تکنیک هاي کمی آزمایشگاهی و آمار  -1

 کشت سلول و بافت گیاهی -2

 سازوکار باز و بسته شدن روزنه ها  -3

 تعیین میزان اکسیژن مصرف شده در تنفس -4

 ساختار برگ و فتوسنتز  -5

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

 صر کم مصرف و پر مصرفتجزیه عناصر گیاهی براي سنجش عنا -7

 اندازه گیري سدیم و پتاسیم به روش فلیم فتومتري -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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 مبانی زیست شناسی تکوینی

 مبانی زیست شناسی تکوینیدرس:  فارسی نام

 Principles of Developmental Biology نام انگلیسی درس:

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

 تخصصینوع درس: 

 )سلولی و مولکولیدارد (درس مبانی زیست شناسی پیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 رس:هدف د

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
 رسی مراحل اولیه تکوین (کلیواژ و گاستروالسیون)بر -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
 ي جنینی) : الگوسازي الیه ها3هاي 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

ن در گیاهــان، هــاي مختلــف گیــاهی، مرحلــه رویــانی، مقایســه الگوهــاي تکــوی 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
ــان، ســـازماندهی محـــوري (  -19 ــازماندهی شـــعاعی (axial patterningقطبیـــت در گیاهـ  radial)، سـ

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

  Evolution :درس انگلیسی نام

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

 تخصصینوع درس: 

 دارد (ژنتیک پایه)پیشنیاز: 

 (سفر علمی)  داردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

ي تغییــر و هــدف ایــن درس آشــنائی دانشــجویان دوره کارشناســی رشــته زیســت شناســی بــا ســازوکار هــا 
 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
 ات زندهموجود

)، نظریــه بــه حــال، نظریــه کوویــه (ثبــات گونــه تاریخچــه علــم تکامــل از زمــان افالطــون و ارســطو تــا -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 دش ــک تکام ــاس کوچ ــولی،   ،ر 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

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

 شایستگی
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ــذار   -7 ــر بنیانگ ــی، اث ــش ژنتیک ــا (Founder Effect)ران ــر تنگن ــی (Bottle Neck Effect)، اث ــان ژن ، جری
(Gene Flow) رابطـــه انتخـــاب طبیعـــی و رانـــش ژنتیکـــی، انتخـــاب خنثـــی ،(Neutral Theory 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
در جغرافیــاي زیســتی و تکامــل، شــواهد جغرافیــایی بــراي تکامــل، اشــتقاق قــاره هــا، الگوهــاي اصــلی   -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 ــارزایی،     Cladistic، (Phylogeny)تب ــی تب ــهاي بررس ــالی از روش ــارزایی، مث ــاي تب ــیه ه ، فرض

 ساعت هاي مولکولی
، مثــالی از تکامــل همزمــان شــکار و شــکارچی، گیــاه و گیــاه خــواران، (Coevolution)تکامــل همزمــان  -12

ــت،       ــودات همزیس ــان در موج ــل همزم ــان، تکام ــرده افش ــرات گ ــان و حش  Evolutionary Gameگیاه

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

 ز فسیلهادرختهاي تکاملی با استفاده ا
 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. 

 

75 
 



 عمومی اکولوژي

 عمومی اکولوژي درس: فارسی نام

 General Ecology :درس انگلیسی نام

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

 تخصصی: درس نوع

 ندارد :پیشنیاز

 (سفر علمی + سمینار) دارد آموزش 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
 است.مسایل کاربردي این علم 

 

 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
 هانندهکگیاهان 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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 م جمعیتتنظی -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
 چرخه عناصر) ادامه متابولیسم اکوسیستم ( -30
 سالمت اکوسیستم (اثرات انسان) -31

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

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

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

 آمار زیستیدرس:  فارسی نام

 Biostatistics نام انگلیسی درس:

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

 تخصصینوع درس: 

 نداردپیشنیاز: 

 داردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

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

 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
 ارمونیک)ه
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
 وجمله اي منفی، احتمال بحرانیتوزیعهاي پوآسن، د -5
 شاخص توزیع، انتخاب مدل پراکنش، مدل دوجمله اي، مدل پوآسن، مدل دوجمله اي منفی -6
 t هاي کوچک:  توزیع هتوزیع نرمال، توزیع نرمال استاندارد، یک دنباله یا دو دنباله، نمون -7
 ده هاي نرمالبررسی نرمال بودن داده ها و تبدیل داده هاي غیر نرمال به دا -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

بالــه و اســاس تســتهاي آمــاري، فرضــیه هــاي تجربــی و فرضــیه هــاي آمــاري، تســتهاي آمــاري یــک دن -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
 ز واریانس، آنالیt ، تستZ ، تستFتستهاي پارامتریک:  تست  -14
 تست مربع کاي و موارد کاربرد و استفاده آنتست ناپارامتریک:  -15
 ادامه تست مربع کاي و موارد کاربرد و استفاده آن -16
 اسمیرنوف -تستهاي من ویتنی، کروسکال والیس و کولموگروف -17

 
 منابع:

  بیر.) اصول و روشهاي آمار زیستی. انتشارات امیرک1368. 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. 
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 آمار زیستیکارگاه 

 ر زیستیکارگاه آمادرس:  فارسی نام

 Practical Biostatistics نام انگلیسی درس:

 عملی واحد 1 تعداد و نوع واحد:

 32 تعداد ساعت:

 تخصصی نوع درس:

 (همزمان با درس آمار زیستی) داردپیشنیاز: 

 کارگاه دارد آموزش تکمیلی:

 
 هدف درس:

ــاري     ــزار آم ــرم اف ــار و ن ــري آم ــن درس فراگی ــف  SPSSهــدف از ای زیســت شناســی در گرایشــهاي مختل
در مباحــث آمـاري توصــیفی و تجریــه تحلیــل   SPSSاسـت، بــه طوریکــه دانشـجویان بــا کــاربرد نـرم افــزار    

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

 
 سرفصل درس:

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

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

 ید، رسم هیستوگرامستون جد
ــک ســتون (  -5 ــک گــروه خــاص در ی ــا اســتفاده از دســتور انتخــاب ی ــواع  Select caseب ــا ان و آشــنایی ب

 Split file  دستور)، استفاده از دستور کاربردهاي این
ــب  -6 ــاي     2ترکی ــواع نموداره ــم ان ــدیگر، رس ــا یک ــل ب  Bar ،Line ،Area ،pie ،Histogram ،Error فای

bar ،Scatter  نایی بــا حالتهـاي مختلــف هـر یــک از نمودارهـا، کــاربرد آنهـا و ایجــاد تغییــرات الزم در     آشـ و
 آنها
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 بررسی نرمال بودن داده ها، نرمال کردن داده ها، تبدیل داده ها به نرمال استاندارد -7
 موارد مختلف کاربرد آزمون مربع کاي -8
 و من ویتنی، آنالیز واریانس و تست دانکن  tتست -9

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

 
 منابع:

ک . مرکز آموزشهاي الکترونیSPSS) درس الکترونیک تجزیه تحلیل هاي آماري به کمک نرم افزار آماري 1384. ملک، م. (1
 دانشگاه تهران.
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 ساختار و تنوع میکربی

 میکربی ساختار و تنوعدرس:  فارسی نام

 Microbial Structure and Diversity نام انگلیسی درس:

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

 تخصصینوع درس: 

 نداردپیشنیاز: 

 دارد   (آزمایشگاه)آموزش تکمیلی: 
 

 هدف درس:
ــن در  ــا ســاختار و فراســاختار   هــدف ای س آشــنائی دانشــجویان دوره کارشناســی رشــته زیســت شناســی 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:
 ختلف میکربیولوژيتاریخچه میکربیولوژي و معرفی شاخه هاي م -1
 کاربردهاي میکروسکوپ در میکربیولوژي -2
 ساختمان میکروارگانیسم ها -3
 غشا سیتوپالسمی، تنوع غشا سیتوپالسمی در باکتریها -4
 آرکی ها، مایکوپالسما، اشکال فاقد دیواره سلولی، سیستمهاي انتقال مواد در باکتریها -5
 ها، ساختار و عملکرددیواره سلولی و تنوع آن در پروکاریوت  -6
 ساختار ژنوم و تنوع آن در پروکاریوت ها -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
 ساختار اندامک هاي حرکتی و سازوکار هاي حرکت در باکتریها -11
 شیمیوتاکسی و سازوکار آن -12
 ساختار و نقش پیلی و فیمبریه -13
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 ساختارهاي مقاوم در باکتریها: کیست، اگزوسپور و اندوسپور -14
 مواد ذخیره اي در باکتریها و پیگمانهاي باکتریایی -15
 یوکاریوت-ها در عالم حیات: تقسیم بندي سنتی پروکاریوتجایگاه میکروارگانیسم  -16
تقســیم بنــدي مــدرن مبنــی بــر نامتجــانس بــودن پروکــاریوت هــا و یوکاریوتهــا ( باکتریهــا، آرکــی هــا،   -17

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

 بسته و کشت مداوم
 نیازهاي غذایی میکروارگانیسم ها، تقسیمم بندي باکتریها بر اساس چگونگی تهیه منابع کربن -20
 الکترون و انرژي، اصول کشت میکروارگانیسم ها در محیط هاي مصنوعی، انواع محیط کشت -21
 ، پتانسیل اکسید و احیاpHوارگانیسم ها شامل دما، اثر عوامل محیطی بر میکر -22
ــاي      -23 ــاکن در محــیط ه ــاي س ــال میکروارگانیســم ه ــر مث ــا ذک ــتاتیک و فشــار اســمزي ب فشــار هیدروس

 سخت
 مبانی -کنترل رشد میکروارگانیسم ها -24
ــا   -25 ــم ه ــد میکروارگانیس ــرل رش ــک و     -کنت ــاي خش ــیون، گرم ــرما، لیوفلیزاس ــی: س ــاي فیزیک روش ه

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

 

 منابع:
1. Madigan, M.T.,  Martinko, J.M., Bender, K.S.,  Daniel, H., Buckley, D.H. and Stahl, D.A. 
(2014) Brock Biology of Microorganisms,  14th Edition. Benjamin Cummings. 
2. Willey, J.,  Sherwood, L. and  Woolverton, C. (2013) Prescott's Microbiology, 9th Edition. 
McGraw-Hill Scienc. 
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 ه ساختار و تنوع میکربیآزمایشگا

 میکربی آزمایشگاه ساختار و تنوعدرس:  فارسی نام

 Microbial Structure and Diversity Laboratory نام انگلیسی درس:

 عملی واحد 1 تعداد و نوع واحد:

 32 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 )میکربی دارد (همزمان با درس ساختار و تنوعپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

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

 میکروارگانیسم ها ست.  
 

 سرفصل درس:
میکربیولـوژي ، معرفـی وسـایل و دسـتگاه هـا ، توضـیح       آزمایشـگاه   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
 هاي کشت جامد ، نیمه جامد و مابع آشنایی با انواع روش هاي کشت ، انجام کشت در محیط -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

 گسترش میکربی
 آشنایی با رنگ ها و سازوکار عملکرد آنها ، انجام رنگ آمیزي ساده و منفی -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
 ا روش نیترات نقرهرنگ آمیزي تاژه ب -10
 رنگ آمیزي دانه هاي ذخیره اي ( متاکروماتیک و چربی ) -11
آشــنایی بــا محــیط کشــت هــاي اختصاصــی و افتراقــی ، رنــگ آمیــزي گــرم از سوسپانســیون مخلــوط    -12

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

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

 فیزیولوژي میکربیدرس:  فارسی نام

 Microbial Physiology :درس انگلیسی نام

 نظري واحد 3 تعداد و نوع واحد: 

 48 تعداد ساعت:

 تخصصی نوع درس:

 ندارد :پیشنیاز

 دارد آموزش تکمیلی:

 
 هدف درس:

ــنائی دانشــجویان دوره    ــن درس آش ــوع متابولیســمی در   هــدف ای ــا تن ــته زیســت شناســی ب کارشناســی رش
ــمی،       ــیرهاي متابولیس ــرل مس ــیم و کنت ــی، تنظ ــم میکرب ــم و آنابولیس ــدهاي کاتابولیس ــی، فراین ــاي میکرب دنی

 ژنتیک باکتري ها و رابطه انگل و میزبان است.
 

 سرفصل درس:
 ي ذخیره انرژي در سلولتقسیم بندي باکتریها بر اساس منبع کربن، انرژي و الکترون، فرم ها -1
 تنوع متابولیسم در عالم پروکاریوتی -2
 متابولیسم در اتوتروفها: باکتریهاي فتوسنتتیک و سیانوباکترها، باکتریهاي شیمیولیتوتروف -3
مــروري بــر مســیرهاي مصــرف منــابع کــربن دار (کربوهیــدراتها،        -متابولیســم در هتروتــروف هــا   -4

 اسیدهاي آمینه و چربی)
 بولیسم کربوهیدراتها و تولید انرژي، مسیرهاي متابولیسمی گلیکولیزيکاتا -5
 چرخه کربس و چرخه گلی اکساالت -6
مســیرهاي مصــرف دیگــر قنــدها ماننــد الکتوز،گــاالکتوز، مــالتوز، مــانیتول، فوکــوز، رامنــوز، ملــی بیــوز و  -7

 رافینوز
 مسیرهاي تجزیه پکتین، سلولز، نشاسته، گلیکوژن -8
 خمیري در باکتریها: تخمیر الکتیک، تخمیر بوتیریک، تخمیر مخلوط اسیدمسیرهاي ت -9

 تخمیر پروپیونیک، تخمیر استیک اسید و تخمیر بوتان دیول -10
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 کاتابولیسم اسیدهاي آمینه، مروري بر واکنش هاي تجزیه اي اسیدهاي آمینه، واکنش استیکلند -11
 پتانسیل غشایی انتقال الکترون در باکتریها، زنجیره تنفسی و -12
 انابولیسم میکربی، سازوکار تشکیل پپتیدوگلیکان -13
 سازوکار تشکیل کپسول، پیلی، تاژه و اندوسپور -14
 تنظیم و کنترل مسیرهاي متابولیک در باکتریها: مهار کاتابولیک و رشد دي اکسیک در باکتریها -15
 ك حرارتی و شوك اکسیداسیونمهار و القا آنزیم، کنترل اسمزي بیان ژن، پاسخ هاي شو -16
 رفتار گروهی در باکتریها و آرکی ها -17
 رابطه انگل و میزبان -18
 ایمنی ضد میکربی، ترکیبات ضد میکربی طبیعی -19
 کشتار وابسته به آنتی بادي، سلولهاي کشنده ایمنی -20
 بیماریزایی میکروارگانیسم ها: فاکتورهاي ویروالنس -21
 میکربی، فرار از دفاع ایمنی غیر اختصاصی میزبان، توکسین هاي میکربی مراحل عفونت زایی -22
 تنظیم بیان فاکتورهاي ویروالنس -23

 
 منابع:

1. Madigan, M.T.,  Martinko, J.M., Bender, K.S.,  Daniel, H., Buckley, D.H. and Stahl, D.A. 
(2014) Brock Biology of Microorganisms,  14th Edition. Benjamin Cummings. 
2. Willey, J.,  Sherwood, L. and Woolverton, C. (2013) Prescott's Microbiology, 9th Edition. 
McGraw-Hill Scienc. 
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 شگاه فیزیولوژي میکربیآزمای

 آزمایشگاه فیزیولوژي میکربیدرس:  فارسی نام

 Microbial Physiology Laboratory نام انگلیسی درس:

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

 تخصصیدرس:  نوع

 دارد (همزمان با درس فیزیولوژي میکربی)پیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

ــوع متابولیســمی در    هــدف ا  ــا تن ــته زیســت شناســی ب ــنائی دانشــجویان دوره کارشناســی رش ــن درس آش ی
ــائی          ــا و شناس ــم ه ــد میکروارگانیس ــر رش ــیمیائی ب ــی و ش ــل فیزیک ــر عوام ــی اث ــی، بررس ــاي میکرب دنی

 میکروارگانیسم ها بر اساس خصوصیات بیوشیمیائی است.
 

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

 )  MICبائر و تعیین
ــایی میک -8 ــک  شناس ــفات فیزیولوژی ــا ، ص ــم ه ــت    -روارگانیس ــر (کش ــیون و تخمی ــاي اکسیداس ــون ه آزم

 درمحیط هاي قندي )
 آزمون هاي تنفس در میکروارگانیسم ها –شناسایی میکروارگانیسم ها ، صفات فیزیولوژیک  -9
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ــک   -10 ــا ، صــفات فیزیولوژی ــایی میکروارگانیســم ه ــدروالزي  برر  –شناس ــاي هی ــزیم ه ــرد آن ــی عملک س
 )تئاز ، لیپاز ، آمیالز (پرو
 )   IMViCآزمون هاي بیوشیمیایی (  –شناسایی میکروارگانیسم ها ، صفات فیزیولوژیک  -11
 بررسی انواع همولیز ، آزمون هاي اکسیداز و کاتاالز -12
 کشت مجدد ، فریز کردن ، لیوفیلیزاسیون –آشتایی با روش هاي نگهداري میکروارگانیسم ها  -13
 عملی و نظريامتحان  -14

 
 منابع:

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

 1باکتري شناسی پزشکی درس:  فارسی نام

 Medical Bacteriology 1 :درس انگلیسی نام

 نظري واحد 3 تعداد و نوع واحد:

 48 تعداد ساعت:

 تخصصی نوع درس:

 دارد (فیزیولوژي میکربی) :پیشنیاز

 ندارد آموزش تکمیلی:

 
 هدف درس:

روههــاي اصــلی باکتریهــاي گــرم مثبتــی کــه در انســان ایجــاد بیمــاري مــی کننــد، آشــنایی دانشــجویان بــا گ 
خصوصــیات کلــی باکتریهــا، عوامــل بیمــاریزا، ســیر بیمــاریزایی در بــدن، شــیوع عفونــت بــاکتري در جوامــع 

 ، تشخیص، پیشگیري و درمانبشري 

 
 سرفصل درس:

وکـاریوت ها.اسـتقرار بـاکتري هـا     مقدمه: تغییـرو تحـوالت پوسـته زمـین و پیـدایش پروکـاریوت هـا و ی        -1
ــه انسان.تشـــکیل        ــف از جملـ ــودات مختلـ ــاکتري هـــا در موجـ ــتقرار بـ ــتگاههاي مختلف.اسـ در زیسـ

 میکربیوتا.نقش میکربیوتا در شکل گیري اعضا بدن.
میکربیوتا و بدن انسـان. میکربیوتـا در نقـاط مختلـف بـدن انسـان. مقابلـه سیسـتم ایمنـی و میکربیوتـا بـا             -2

 پاتوژن.باکتري هاي 
 تعریف همه گیري (اپیدمیولوژي) و اصطالحات مورد استفاده در باکتري شناسی پزشکی. -3
زنـدگی مـدرن و عوامـل مـوثر در بـروز       جدیـد نوظهـور و دوبـاره ظهـور.     ــ   بیماریهاي عفـونی قـدیمی   -4

 -پیونــد اعضــا و شــیمی درمــانی -طــوالنی شــدن عمــر انســان هــا -عفونــت هــا (خــوردن غــذاهاي آمــاده
 یماریهاي نقص ایمنی و خود ایمنی).ب
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، تمـاس  خـوردن ، آشـامیدن  ،استنشـاق هـوا   هـا بـر اسـاس راه ورود بـه بـدن انسـان:       تقسیم بندي بـاکتري  -5
 مادر به فرزند. جنسی، گزش بندپا، تماس با حیوان،

ــتانی:   -6 ــاي بیمارس ــت ه ــب   عفون ــت طل ــاي فرص ــت ه ــاي     -عفون ــت ه ــروز عفون ــوثردر ب ــل م عوام
 بیمارستانی.

7- Staphylococcus aureus: فاکتورهاي بیماریزایی. - اپیدمیولوژي - مشخصات باکتري 
8- Staphylococcus aureus:  کنترل و درمان. –تشخیص  –بیماري ها 
9- Streptococcus :فاکتورهاي بیماریزایی. - اپیدمیولوژي -مشخصات باکتري ها  بتا همولیتیک 

10- Streptococcus کنترل و درمان. –تشخیص  –ها  یماريب :بتا همولیتیک 
11- Streptococcus pneumoniae:  فاکتورهاي بیماریزایی. - اپیدمیولوژي -مشخصات باکتري 
12- Streptococcus pneumoniae: کنترل و درمان. –تشخیص  –ها  بیماري 
13- Streptococcus viridans: ریزایی.فاکتورهاي بیما - اپیدمیولوژي –ها  مشخصات باکتري 
14- Streptococcus viridans:  کنترل و درمان. –تشخیص  –بیماري ها 
15- Streptococcus viridans .و پوسیدگی دندان 
16- Enterococcus .ها و مقاومت به آنتی بیوتیک ها 
17- Mycobacterium tuberculosis:  فاکتورهاي بیماریزایی. -اپیدمیولوژي -مشخصات باکتري 
18- Mycobacterium tuberculosis:  کنترل و درمان. –تشخیص  –بیماري ها 
19- Mycobacterium avium – Mycobacterium leprae. 
20- Corynebacterium diphtheria:  فاکتورهاي بیماریزایی. -اپیدمیولوژي -مشخصات باکتري 
21- Corynebacterium diphtheria:  کنترل و درمان. –تشخیص  –بیماري ها 
 .Propionibacterium ها وCorynebacterium  سایر -22
23- Nocardia.. 
24- Bacillus anthracis:  فاکتورهاي بیماریزایی - اپیدمیولوژي –مشخصات باکتري. 
25- Bacillus anthracis:  کنترل و درمان –تشخیص  –بیماري ها. 
26- Clostridium botulinum:  کتورهاي بیماریزاییفا -اپیدمیولوژي -مشخصات باکتري. 
27- Clostridium botulinum:  کنترل و درمان –تشخیص  –بیماري ها. 
28- Clostridium tetani:  فاکتورهاي بیماریزایی - اپیدمیولوژي -مشخصات باکتري. 
29- Clostridium tetani:  کنترل و درمان –تشخیص  –بیماري ها. 
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30- Clostridium perfringens: فاکتورهاي بیماریزایی -اپیدمیولوژي -تري مشخصات باک. 
31- Clostridium perfringens : کنترل و درمان –تشخیص  –بیماري ها. 
32- Listeria monocytogenes:   ــاکتري ــات ب ــدمیولوژي -مشخص ــاریزایی  -اپی ــاي بیم ــاري -فاکتوره بیم
 .کنترل و درمان –تشخیص  –ها 

 
 منابع:

1. Murray, P.R. (2005) Medical microbiology. Elsevier.  
2. Wilson, B.A., Salyers, A.A., Whitt, D.D. and Winkler, M.E. (2010) Bacterial pathogenesis, a 
molecular approach. ASM Press.  
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 1آزمایشگاه باکتري شناسی پزشکی 
 1آزمایشگاه باکتري شناسی پزشکی درس:  فارسی نام

 Medical Bacteriology Laboratory 1 نام انگلیسی درس:

 عملی واحد 1 تعداد و نوع واحد:

 32 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 )1(همزمان با درس باکتري شناسی پزشکی  داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

 آشنایی دانشجویان با روشهاي آزمایشگاهی تشخیص باکتریهاي گرم مثبت بیماریزا 
 

 سرفصل درس:
 مقدمه : توضیحات در مورد روشهاي کشت، جداسازي و خالص سازي و نگهداري باکتریها -1
 آشنایی با اشکال مختلف کلنی باکتریها  -2
ــامل        -3 ــت شـ ــرم مثبـ ــاي گـ ــی هـ ــاهده کوکسـ ــزي و مشـ ــگ آمیـ و  Staphylococcus aureusرنـ

Staphylococcus epidermidis میکروسکوپی به روش. 
 هاي کشت  آموزش  نحوه ساختن محیط -4
 ساختن محیطهاي کشت توسط دانشجویان -5
 Staphylococcusبررسی خصوصیات ماکروسکوپی  -6
ــاالز،   Staphylococcusانجــام تســتهاي بیوشــیمیایی جهــت شناســایی   -7 شــامل: مــانیتول ســالت آگــار، کات

ــک    ــل نم ــیداز، تحم ــه، ت   15و  10،  5اکس ــیدهاي آمین ــیون اس ــد، دکربوکسیالس ــیون قن ــه %، اکسیداس جزی
 MR-VPاسکولین، تجزیه اوره، احیاي نیترات، نوع تخمیر، شکستن اسید نوکلئیک، 

 مشاهده و بررسی نتایج مربوط به تستهاي بیوشیمیایی -8
بــا اســتفاده از   Staphylococcusمعرفــی و انجــام تســت کوآگــوالز بــر روي  گونــه هــاي جــنس        -9

 پالسماي خرگوش 
 دار به منظور تعیین نوع همولیزکشت باکتریها بر روي محیط خون  -10

93 
 



 و میکروسکوپی میکروکوکسی ی خصوصیات ماکروسکوپیبررس -11

میکروکوکسـی بـا انجـام تسـتهاي بیوشـیمیایی ذکـر شـده         انجـام تسـتهاي بیوشـیمیایی جهـت شناسـایی      -12
 در باال

 4مشاهده و بررسی نتایج مربوط به تستهاي بیوشیمیایی جلسه  -13
 ریهاي مربوط به جلسات پیشین با استفاده از جداول و منابع استانداردتشخیص نهایی باکت -14
 جمع آوري نمونه از موارد کلینیکی و غیره توسط دانشجویان و کشت باکتریهاي مجهول -15
 جدا سازي و خالص سازي باکتریهاي گرم مثبت از نمونه هاي مجهول -16
ام تســتهاي بیوشــیمیایی جهــت شناســایی  انجــ وبررســی خصوصــیات ماکروســکوپی  و میکروســکوپی  -17

 باکتریهاي مجهول
 ساکن در بینی Staphylococcusنمونه گیري از بینی توسط دانشجویان  به منظور جداسازي  -18
 آشنایی با محیطهاي کروموژنیک -19
بـا  آنهـا  تشـخیص نهـایی    باکتریهـاي مجهـول   مشاهده و بررسی نتـایج مربـوط بـه تسـتهاي بیوشـیمیایی      -20
 استانداردو منابع تفاده از جداول اس
 Baird parker agarکشت نمونه هاي بینی بر روي محیط  -21
 ساخت محیط کشت براي آنتی بیوگرام -22
 مقدمه : توضیح انواع روشهاي سنجش حساسیت باکتریها به مواد ضد میکربی -23
 30ده از بینــی نســبت بــه انجــام آنتــی بیــوگرام بــه منظــور تعیــین حساســیت استافیلوکوکســی جــدا شــ  -24

 CLSIآنتی بیوتیک بر طبق استاندارد 
 NCCLSبررسی نتایج آنتی بیوگرام و تعیین حساسیت و مقاومت سویهها  بر طبق جداول  -25

ــزي  -26 ــگ آمی ــهاي      رن ــکوپی استرپتوکوکوس ــکوپی و ماکروس ــیات میکروس ــا خصوص ــنایی ب ــرم و آش گ
 Streptococcus viridansو  B، گروه Aگروه 

 Streptococcusساختن محیطهاي کشت و معرفهاي مربوط به شناسایی  -27
 CAMPمعرفی و انجام تست  -28
ــک      -29 ــل نم ــفرا، تحم ــت در ص ــورات، حاللی ــدرولیز هیپ ــامل:  هی ــیمیایی ش ــتهاي بیوش ــام تس %، 6.5انج

 حساسیت به اپتوچین، تجزیه اسکولین و حساسیت به باسیتراسین
ــ  -30 ــایج مرب ــه تســتهاي بیوشــیمیایی مشــاهده و بررســی نت ــا و  Streptococcusوط ب ــایی آنه تشــخیص نه

 با استفاده از جداول استاندارد
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 آشنایی با طریقه نمونه گیري از گلو -31
ــازي     -32 ــور جداس ــه منظ ــجویان ب ــط  دانش ــو توس ــري ازگل ــه گی ــو و  Streptococcusنمون ــاکن در گل س

 کشت و جداسازي آنها
 Streptococcusمشکوك به گرم مثبت  هايکوکسیجدا سازي و خالص سازي  -33

بررســی خصوصــیات ماکروســکوپی  و میکروســکوپی و انجــام تســتهاي بیوشــیمیایی جهــت شناســایی    -34
Streptococcus گلو 

 Corynebacteriumرنگ آمیزي گرم و آشنایی با خصوصیات میکروسکوپی و ماکروسکوپی  -35
 Corynebacteriumانجام تستهاي بیوشیمیایی جهت شناسایی  -36
 بررسی اسالیدهاي میکروسکوپی و پلیتهاي مربوط به باسیلهاي گرم مثبت اسپوردار -37
 آشنایی با محیطهاي اختصاصی و کروموژنیک جهت شناسایی باسیلهاي گرم مثبت -38
 تحویل دفاتر کار دانشجویان مربوط به گزارش کارهاي انجام شده در تمام جلسات آزمایشگاه -39
ــت        تحو -40 ــین هوی ــات تعی ــرح جزئی ــده و ش ــام ش ــیمیایی انج ــتهاي بیوش ــه تس ــوط ب ــداول مرب ــل ج ی

 باکتریهاي جدا شده
 برگزاري امتحان -41
 آزمایشگاه فوق دو جلسه در هفته برگزار می شود.* 

 
 منابع:

1. Koneman, E.W. (2006) konoman’s Color Atlas and text book of Diagnostic microbiology, 6th 
Edition. LWW. 
2. MacFaddin, J.F. (2000) Biochemical tests for identification of medical bacteria. Lippincott 
Williams & Wilkins. 
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 2باکتري شناسی پزشکی 

 2باکتري شناسی پزشکی درس:  فارسی نام

 Medical Bacteriology 2 نام انگلیسی درس:

 نظري واحد 3 تعداد و نوع واحد:

 48 عداد ساعت:ت

 تخصصینوع درس: 

 دارد (فیزیولوژي میکربی)پیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

آشــنایی دانشــجویان بــا گروههــاي اصــلی باکتریهــاي گــرم منفــی کــه در انســان ایجــاد بیمــاري مــی کننــد،   
ي در جوامــع خصوصــیات کلــی باکتریهــا، عوامــل بیمــاریزا، ســیر بیمــاریزایی در بــدن، شــیوع عفونــت بــاکتر

 بشري، تشخیص، پیشگیري و درمان
 

 سرفصل درس:
ــاکتري هــا مشخصــات  -1  –بیماریهــا  –فاکتورهــاي بیمــاریزایی  - اپیــدمیولوژي - در مــورد هــر گــروه از ب

 کنترل و درمان ارائه خواهد شد –تشخیص 
2- Mycoplasma :Mycoplasma pneumoniae، Mycoplasma hominis، Mycoplasma 

genitalium، Mycoplasma urelyticum 
3- Chlamydia: Chlamydia trachomatis، Chlamydia pneumoniae، Chlamydia psittaci 
4- Neisseria :Neisseria gonorrhoeae، Neisseria meningitides ،Acinetobacte ، 

Moraxella، Kingella، Branhamella، Chromobacter 
5- Treponema pallidum ،Leptospira 
6- Burellia :Borrelia recurrentis، Borrelia burgdorferi 
7- Francisella tularensis 
8- Rickettsia :Rickettsia prowazekii، Rickettsia typhi، Rickettsia rickettsii، Coxiella 

burnetii، Ehrlichia 

96 
 



9- Bordetella pertussis 
10- Haemophilus :Haemophilus parainfluenzae، Haemophilus influenzae، 

Haemophilus ducreyi 
11- Pasteurella multocida، Pasteurella canis 
12- Brucella :Brucella abortus، Brucella canis، Brucella melitensis 
13- Vibrio cholerae، Vibrio parahaemolyticus، Vibrio vulnificus 
14- Enterobacteriaceae 
15-Escherichia coli 
16- Proteus mirabilis، Klebsiella pneumoniae، Serratia marcescens 
17- Salmonella 
18- Salmonella typhi 
19- Shigella dysenteriae، Shigella flexneri، Shigella boydii، Shigella sonnei 
20- Yersinia pestis، Yersinia enterocolitica، Yersinia pseudotuberculosis 
21- Campylobacter jejuni،Campylobacter coli ،Campylobacter fetus، Campylobacter 

appendicitis 
22- Helicobacter pylori 
23- Legionella pneumophila 
24- Pseudomonas aeruginosa،  سایرPseudomonas 
 باکتریهاي بیهوازي گرم منفی -25
 Bacteroides fragilis ،Bacteroides bivius: باکتروییدها -26
 نقش باکتریها در تشکیل آبسه -27
 اهمیت پیشگیري بیماریهاي میکربی-28
 اهمیت سیستم ایمنی در مقابله با بیماریهاي میکربی-29
 مصرف آنتی بیوتیک ها و مقاومت میکربی -30

 

 

 منابع:
1. Murray, P.R., Rosenthal, R.S., Pfaller, M.A. and Saunders, M.D. (2012) Medical 
Microbiology, 7th Edition. Saunders. 
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2. Wilson, B.A. (2002) Bacterial pathogenesis, a molecular approach, 3rd Editon. ASM Press.  
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 2آزمایشگاه باکتري شناسی پزشکی 

 2آزمایشگاه باکتري شناسی پزشکی درس:  فارسی نام

 Medical Bacteriology Laboratory 2 :درس انگلیسی نام

 عملی واحد 1 تعداد و نوع واحد:

 32تعداد ساعت: 

 تخصصینوع درس: 

 )2دارد (همزمان با درس باکتري شناسی پزشکی پیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

 آشنایی دانشجویان با روشهاي آزمایشگاهی تشخیص باکتریهاي گرم منفی بیماریزا 
 

 سرفصل درس:
 Enterobacteriaceaeآشنایی با خصوصیات کلی باکتریهاي خانواده  -1
 به روش ماکروسکوپی و میکروسکوپی اشرشیاکلی رنگ آمیزي و مشاهده باکتري -2
 ساختن محیطهاي کشت توسط دانشجویان -3
جهــت شناســایی  McConckeyو  TSI، EMBآشــنایی بــا محــیط کشــت واســاس تســتهاي بیوشــیمیایی  -4

 خانواده انتروباکتریاسهباکتریهاي 
 Enterobacteriaceaeانجام تستهاي بیوشیمیایی ذکر شده جهت شناسایی باکتریهاي خانواده  -5
 ساخت معرفهاي بیوشیمیایی -6
 مشاهده و بررسی نتایج مربوط به تستهاي بیوشیمیایی جلسه قبل -7
ــت    -8 ــام تس ــی و انج ــک    SIMمعرف ــه اس ــات، تجزی ــات، مالون ــیترات، گلوکون ــرات،  ،س ــاي نیت ولین، احی

ONPGاکسیداسیون قند، دکربوکسیالسیون اسیدهاي آمینه، تجزیه ژالتین، تجزیه فنیل آالنین ، 
 مشاهده و بررسی نتایج مربوط به تستهاي بیوشیمیایی جلسه قبل -9

ــکوپی   -10 ــیات ماکروسـ ــی خصوصـ ــانواده  بررسـ ــاي خـ ــکوپی باکتریهـ  Enterobacteriaceaeومیکروسـ
 Klebsiella ،Proteus ،Serratiaشامل 

 باکتریهاي فوق انجام تستهاي بیوشیمیایی جهت شناسایی -11
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 مشاهده و بررسی نتایج مربوط به تستهاي بیوشیمیایی جلسه  -12
 تشخیص نهایی باکتریهاي مربوط به جلسات پیشین با استفاده از جداول و منابع استاندارد -13
 Shigellaو  Salmonellaپی ومیکروسکوبررسی خصوصیات ماکروسکوپی  -14
 باکتریهاي فوق انجام تستهاي بیوشیمیایی جهت شناسایی -15
 مشاهده و بررسی نتایج مربوط به تستهاي بیوشیمیایی جلسه -16
 جمع آوري نمونه از موارد کلینیکی و غیره توسط دانشجویان و کشت باکتریهاي مجهول -17
 نفی از نمونه هاي مجهولجدا سازي و خالص سازي باکتریهاي گرم م -18
انجــام تســتهاي بیوشــیمیایی جهــت شناســایی   وبررســی خصوصــیات ماکروســکوپی  و میکروســکوپی  -19

 باکتریهاي مجهول
بـا  آنهـا  تشـخیص نهـایی    باکتریهـاي مجهـول   مشاهده و بررسی نتـایج مربـوط بـه تسـتهاي بیوشـیمیایی      -20

 استانداردو منابع استفاده از جداول 
 ا روش نمونه گیري از مدفوع به منظور جداسازي اشرشیاکلی ساکن در روده آشنایی ب -21
 کوکوباسیلهاي گرم منفیمشکوك به اشرشیاکلی از نمونه مدفوعجدا سازي و خالص سازي  -22
ــت     -23 ــیمیایی جهـ ــتهاي بیوشـ ــام تسـ ــکوپی و انجـ ــکوپی  و میکروسـ ــیات ماکروسـ ــی خصوصـ بررسـ

 محیط کشت براي آنتی بیوگرام جداسازي اشرشیاکلی ساکن در روده ساخت 
 E. coli O157کشت بر روي محیط کروموژنیک اختصاصی به منظور جدا سازي  -24
آنتـی   30انجام آنتی بیوگرام به منظور تعیـین حساسـیت اشرشـیا کلـی جـدا شـده از مـدفوع نسـبت بـه           -25

 CLSIبیوتیک بر طبق استاندارد 
 CLSIها  بر طبق جداول  یت و مقاومت سویهبررسی نتایج آنتی بیوگرام و تعیین حساس -26

 آشنایی با انواع تاژه در باکتریها -27

 تهیه رنگ هاي اختصاصی جهت رنگ آمیزي تاژه -28
 Enterobacteriaceaeرنگ آمیزي تاژه و مشاهده انواع تاژه در باکتریهاي خانواده  -29
ــزي  -30 ــگ آمی ــ    رن ــکوپی و ماکروس ــیات میکروس ــا خصوص ــنایی ب ــرم و آش ــنس  گ ــاي ج کوپی  باکتریه

Pseudomonas 
 Pseudomonasساختن محیطهاي کشت و معرفهاي مربوط به شناسایی  -31
 Pseudomonasانجام تستهاي بیوشیمیایی جهت شناسایی  -32
 آشنایی با محیطهاي کروموژنیک اختصاصی باکتریهاي گرم منفی -33
 تصاصیکشت نمونه هاي مجهول  بر روي محیطهاي کروموژنیک اخ -34
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 بررسی محیطهاي کروموژنیک -35
 تحویل دفاتر کار دانشجویان مربوط به گزارش کارهاي انجام شده در تمام جلسات آزمایشگاه -36
ــت         -37 ــین هوی ــات تعی ــرح جزئی ــده و ش ــام ش ــیمیایی انج ــتهاي بیوش ــه تس ــوط ب ــداول مرب ــل ج تحوی

 باکتریهاي جدا شده
 برگزاري امتحان  -38
 سه در هفته برگزار می شود.آزمایشگاه فوق دو جل* 

 
 منابع:

1. Koneman, E.W. (2006) konoman’s Color Atlas and text book of Diagnostic microbiology, 6th 
Edition. LWW. 
2. MacFaddin, J.F. (2000) Biochemical tests for identification of medical bacteria. Lippincott 
Williams & Wilkins. 
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 ویروس شناسی

 ویروس شناسیدرس:  فارسی نام

 Virology نام انگلیسی درس:

 نظري واحد 3 تعداد و نوع واحد:

 48 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 دارد (فیزیولوژي میکربی)پیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

و آشـنایی نسـبت بـه    هـا  هـاي رشـد وتکثیـر ویـروس    شناسـی و انـواع مکانیسـم   آشنایی بـا اصـول ویـروس    
 شود.ها  هدف درس محسوب میهاي شناسایی ویروسها و انواع روشآنطبقه بندي

 
 سرفصل درس:

 اي متبلور تا موجودي زندهبررسی تعریف ویروس از ذره -1
 تاریخچه علم ویروس شناسی -2
درمــانی ، ژن هـا: بیمــاریزایی، پیشـرفت علــوم مولکـولی، محصــوالت نوترکیـب،    اهمیـت مطالعـه ویــروس   -3

 توسعه واکسن
 ها و نظریات مرتبط با آنتکامل ویروس -4
 هاها 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)وسهاي غشادار و ویربررسی اتصال ویروس به سلول میزبان (ویروس -7
 هاي تردد ویروس در سلول میزبانمکانیسم -8
 خود تجمعی ویروس در سلول و رهایش ویروس از سلول -9

هـــاي نـــاقص، هـــا ( تـــداخل ویروســـی، تـــداخل ویـــروسمـــوارد خـــاص مولکـــولی در ویـــروس -10
در  ، نــوترتیبی)RNA-DNA( هــاهــاي کــاذب، ویــروس بــا صــفات مخلــوط، نــوترکیبی در ویــروس ویــروس
 ها)ویروس
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 شناسیانواع میزبان ویرسی، کشت سلول و کاربرد آن در ویروس کشت ویروس، -11
 اثرات سایتوپاتیک (CPE)تاثیرات ویروس بر سلول میزبان  -12
هــاي فیزیکوشــیمیایی و بیولوژیــک بــراي تعیــین تیتــر ویــروس تعیــین میــزان ویــروس در نمونــه، روش -13

 کوپ الکترونی، هماگلوتیناسیون اسی)در نمونه (بررسی پالك، میکروس
 هاي ایجاد سرطان و ترانسفورماسیون سلولیمکانیسم -14
 هااصول طبقه بندي ویروس -15
 دار)RNAدار کوچک، فاژهاي DNAبزرگ،  فاژهاي  DNA(فاژهاي دار باکتریوفاژهاي مهاجم -16
بــه عنــوان مــدل  P1ســپوزونی، فــاژبــه عنــوان مــدل تران Mu-I(فاژالمبــدا، فــاژ  باکتریوفاژهــاي معتــدل -17

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

 پاسخ گیاه به ویروس
 هاي مهم جانوريمروري بر ویروس -21
 ها، پرایون هاهاي کمکی، ویروئیدها، ویروسوئیدها، ویروزومویروس -22
ــا،     -23 ــا (آدنووکتوره ــاربرد آنه ــی و ک ــاي ویروس ــینیا    AAVوکتوره ــا، واکس ــرپس وکتوره ــا، ه وکتوره

 )وکتورها
ــاي  -24 ــا  وکتوره ــاربرد آنه ــی و ک ــروس  (ویروس ــر وی ــی ب ــاي مبتن ــا و وکتوره ــرال وکتوره ــاي رترووی ه

RNA (دار 
 

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

 میکربیولوژي صنعتیدرس:  فارسی نام

 Industrial Microbiology :درس انگلیسی نام

 نظري واحد 2 تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 تخصصی نوع درس:

 دارد (فیزیولوژي میکربی) :پیشنیاز

 ندارد: لی: آموزش تکمی
 

 هدف درس:
ــا میکروارگانیســم هــاي صــنعتی مختلــف، ویژگــی هــاي آنهــا و شــیوه هــاي متنــوع   آشــنایی دانشــجویان   ب

تولید محصوالت بیوتکنولوژیـک بـه کمـک میکروارگانیسـم هـا اطـالع کسـب خواهـد کـرد. همچنـین مثـال            
 گرفت. هاي مختلفی از محصوالت تولید شده به طریق فناوري زیستی را فرا خواهند

 

 سرفصل درس:
 دوره هاي پنجگانه بیوتکنولوژي و اهمیت هر دوره در گسترش بیوتکنولوژي میکربی -1
 میکروارگانیســم هــاانــواع، ویژگیهــاي ســوبه هــاي صــنعتی، تقســیم بنــدي  -میکروارگانیســمهاي صــنعتی -2

 ، روشهاي به سازي سویهGRASاز نظر خطرهاي زیستی، اهمیت میکروارگانیسمهاي 
ــنعتی  م -3 ــت ص ــاي کش ــت        -حیطه ــاي کش ــا محیطه ــاوت آن ب ــنعتی و تف ــت ص ــاي کش ــزا محیطه اج

ــت        ــیط کش ــه مح ــت آن در تهی ــت و اهمی ــبه و اهمی ــویه، روش محاس ــري س ــول عنص ــگاهی، فرم آزمایش
صنعتی، عوامل مؤثر در انتخـاب یـک جـز محـیط کشـت، منـابع کـربن، نیتـروژن، مـواد معـدنی، ضـد کـف،             

 القا کننده ها
ــاي    سیســتمهاي تخ -4 ــراورده ه ــال از ف ــر مث ــا ذک ــک ب ــاي بیوتکنولوژی ــراورده ه ــد ف ــاي تولی ــر و مکانه می

هــاي میکربــی، جــانوري، گیــاهی، گیاهــان و جــانوران تــراژن)، تعریــف تخمیــر در          صــنعتی (ســلول 
ــا    ــا تعریــف مربوطــه در بیوشــیمی، تخمیــر بســتر جامــد و انــواع آن ب میکربیولــوژي صــنعتی و تفــاوت آن ب

طــه ور و انــواع فرمانتورهــاي مهــم (فرمــانتور غوطــه ور،  فرمــانتور هوابــاالبر، جــت   ذکــر مثــال، تخمیــر غو
 فرمانتور)
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ــه  -5 ــانتور غوط ــاختار  فرم ــم زدن،    س ــانتور (ه ــیمیایی در فرم ــی و ش ــرایط فیزیک ــرل ش ــونگی کنت ور و چگ
 ، دما، کف، افزودنیها)، سترون کردن  فرمانتور، هوا و محیط کشتpHهوادهی، 

ــا و   )،fed batch fermentation)، تخمیــر مــداوم و تخمیــر فــدبچ (batchیکبــاره ( مقایســه تخمیــر -6 مزای
 معایب هر روش

مرحلــه فرودســت (جداســازي و خــالص ســازي محصــول)، نقــش مرحلــه فرادســت در مراحــل          -7
 فرودست، جداسازي سلول، استخراج محصول، خالص سازي محصول

ــی    -8 ــوژي میکرب ــل از بیوتکنول ــاي حاص ــراورده ه ــمها در     - ف ــت میکروارگانیس ــه (اهمی ــیدهاي آمین اس
 تولید اسیدهاي آمینه، تولید لیزین و متیونین، آسپارتام

 اسیدهاي آلی (الکتیک، سیتریک و استیک)، الکل - فراورده هاي حاصل از بیوتکنولوژي میکربی -9
ــی  -10 ــوژي میکرب ــاي حاصــل از بیوتکنول ــراورده ه ــم آن  - ف ــاي مه ــا (گروهه ــی بیوتیکه ــوتیکی، آنت ــی بی ت

ســویه هــاي مولــد، رتبــه بنــدي میــزان مصــرف آنهــا در دنیــا)، بررســی بیوســنتز، ژنتیــک، تولیــد و خــالص  
 سازي پنی سیلین،  پنی سیلین اسیالز و اهمیت آن در تولید  پنی سیلینهاي نیمه مصنوعی

ــی    -11 ــوژي میکرب ــل از بیوتکنول ــاي حاص ــراورده ه ــمها   - ف ــت میکروارگانیس ــا (اهمی ــد ویتامینه در تولی
 B12ویتامینها و ذکر سویه هاي مولد، تولید و خالص سازي ویتامین 

ــی  -12 ــوژي میکرب ــراورده هــاي حاصــل از بیوتکنول ــواع و ســویه هــاي   - ف ــی، ان پلــی ســاکاریدهاي میکرب
 مولد، کاربرد پلی ساکاریدهاي میکربی، تولید و خالص سازي زانتان

ــوژي میکر  -13 ــاي حاصــل از بیوتکنول ــراورده ه ــیف ــد و    - ب ــاي مول ــویه ه ــواع، س ــی، ان ــاي میکرب آنزیمه
 کاربرد آنها، تولید و خالص سازي آسپارتات پروتئاز به عنوان یک آنزیم پرمصرف

هــاي  فــراورده هــاي نوترکیــب (انــواع مهــم فــراورده - فــراورده هــاي حاصــل از بیوتکنولــوژي میکربــی -14
 نترفرونها)نوترکیب، انسولین، هورمون رشد، عوامل انعقاد خون، ای

 زیست فناوريهاي نوین در  روشها و فراورده -15
 

 منابع:
1. Waites, M.J. (2001) Industrial Microbilogy, 1st Edition. Wiley-Blackwell. 
2. Glazer, A.N. and Nikaido, H. (2007) Microbial Biotechnology: Fundamentals of Applied 
Microbiology. Cambridge University Press. 
3. Soetaet, W. and Vandamme E.J., (2010) Industrial Biotechnology. Publisher: Wiley-VCH. 
4. Rittmann, B.E. and McCarty, P.L. (2001) Enviromental Biotechnology. McGraw-Hill     
publishing Co.  
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 آزمایشگاه میکربیولوژي صنعتی

 آزمایشگاه میکربیولوژي صنعتیدرس:  فارسی نام

 Industrial Microbiology Laboratory :درس انگلیسی نام

 عملی واحد 1 تعداد و نوع واحد:

  32 تعداد ساعت:

 تخصصی نوع درس:

 دارد (همزمان با درس میکربیولوژي صنعتی) :پیشنیاز

 ندارد آموزش تکمیلی:
 

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

 کسب خواهد کرد و به تولید مثال هایی از محصوالت طبیعی مبادرت می ورزند.
 

 سرفصل درس:
ــه، غنــی ســازي،   -1 ــالگري اولی ــا اصــول و روشــهاي جداســازي میکروارگانیســمهاي صــنعتی، غرب لگري غرب

 ثانویه، اهمیت شیکر و فرمانتور در  میکربیولوژي صنعتی
 کشت نمونه هاي تهیه شده مانند مایه نان، انگور، کشمش به منظور جداسازي مخمر -2
 بررسی کشتهاي جلسه گذشته، انتخاب سویه هاي مخمري و تهیه کشت خالص -3
 بررسی توانایی تخمیر در سویه هاي جدا شده -4
 هاي پرتولید و تلقیح در محیط پیش کشت، انک.باسیون در شرایط مناسب انتخاب سویه -5
 تلقیح محیط تولید الکل با محیط پیش کشت -6
تأییـد محصـول بـا بـی کرومـات پتاسـیم و اسـید          تقطیر الکل، سنجش الکل تولیـد شـده بـا الکـل سـنج،      -7

 سولفوریک
 وکونوستوك مزانتروئیدسلبه منظور جداسازي  MRS agarکشت کلم شور بر روي محیط  -8
هـاي   بررسی مورفولوژي کلنـی و سـلول هـاي رشـد کـرده در محـیط، آزمـایش کاتـاالز، کشـت از کلنـی           -9

 مطلوب و تهیه پلیت خالص
ــیط          -10 ــت در مح ــرم، کش ــزي گ ــگ آمی ــاالز، رن ــایش کات ــده، آزم ــاي جداش ــویه ه ــوص س ــد خل تآیی

 ها ارزیابی تولید دکستران در سویه لیتموس،
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 گلوکز ٪5سوکروز و  ٪5و  ٪2یه هاي مولد دکستران در محیط هاي حاوي کشت سو -11
اســتخراج مــایع فرمانتاســیون بــا اتــانول، بررســی وجــود و مقــدار پلیمــر، بررســی تــأثیر نــوع و غلظــت  -12

 سوبسترا در تولید دکستران، ارزیابی تولید دکستران در حضور محیط کشت بدون سلول
ــایع فرمانتا -13 ــایی م ــد دکســتران در   اســتخراج نه ــورد امکــان تولی ــري در م ــانول و نتیجــه گی ــا ات ســیون ب

 حضور محیط کشت عاري از سلول
ــه منظــور   -14 ــه هــاي طبیعــی ب ــد کشــت نمون ــوس/ آســپرژیلوس مول  جداســازي موکور/ریزوموکور/ریزوپ

 آنزیم لیپاز
هـاي  مطالعه پلیـت هـا، جسـتجو بـراي یـافتن کلنـی هـاي سـویه هـاي فـوق، کشـت مجـدد از سـویه               -15

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

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

 *آزمایشگاه فوق دو جلسه در هفته برگزار می شود.
 

 منابع:
1. Singer, S. (2001) Experiments in Applied Microbiology. Academic Press. 
2. Mathur, N. And Singh, A. (2007) Industrial Microbiology : A Laboratoryoratory Manual. New 
age publisher.  
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 میکربیولوژي غذایی

 میکربیولوژي غذاییدرس:  فارسی نام

 Food Microbiology :درس انگلیسی نام

 نظري واحد 2 تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 صصیتخ نوع درس:

 دارد (فیزیولوژي میکربی) :پیشنیاز

 ندارد آموزش تکمیلی:

 
 هدف درس:
فاکتورهـــاي مـــوثر در رشـــد میکروارگانیســـم هـــا در مـــواد غـــذایی، انـــواع بـــا  ن در رابطـــهدانشـــجویا

میکروارگانیســم هــاي مولــد بیمــاري کــه از طریــق غــذا منتقــل مــی شــوند و تولیــد مــواد غــذایی بــه کمــک 
 کسب خواهد کرد. میکروارگانیسم ها اطالع

 
 سرفصل درس:

نقــش مضــر میکربهــا در مــواد غــذایی (ایجــاد فســاد در مــواد غــذایی، میکربهــا بــه عنــوان عامــل انتقــال   -1
بیمــاري، مســمومیت غــذایی)، نقــش هــاي مفیــد میکربهــا در مــواد غــذایی (تولیــد مــواد غــذایی بــه وســیله  

 میکر.بی، پروتئین تک یاخته)متابولیتهاي میکربی، تولید مواد غذایی به کمک آنزیمهاي 
اثـرات مفیـد و مضـر باکتریهـاي گـرم مثبـت و منفـی، قارچهـا و مخمرهـا/فلور میکربـی طبیعـی در مــواد             -2

 غذایی
 عوامل باکتریایی ایجاد کننده مسمومیت غذایی -3
 عوامل قارچی، مخمري، ویروسی و پروتوزوئري ایجاد کننده مسمومیت غذایی -4
 ر مواد غذایی و توکسینهاي ناشی از رشد میکروارگانیسمها در مواد غذاییتوکسینهاي طبیعی د -5
ــی،     -6 ــل مــؤثر در فســاد (عوامــل درون ــی، شــیمیایی، فیزیکــی)، عوام فســاد در مــواد غــذایی (فســاد میکرب

ــافري، پتانســیل اکســید و احیــا آب  pHبرونــی، کمــپلکس، عوامــل فراینــدي)، عوامــل درونــی (  و ظرفیــت ب
میکربی، ســاختارهاي ضــد میکربــی، عوامــل برونــی (رطوبــت نســبی، درجــه حــرارات، فعــال، ترکیبــات ضــد

108 
 



گازهـا)، عوامـل کمـپلکس (شـدت ویـژه رشـد، همزیسـتی یـا رقابـت میکربهـاي موحـود در مـواد غـذایی)،              
 عوامل فرایندي (شستشو، بسته بندي، قطعه قطعه کردن)

ــذایی   -7 ــواد غ ــداري م ــهاي نگه ــی  - روش ــهاي فیزیک ــت - روش ــال فاده ااس ــداري در یخچ ــرما (نگه ، ز س
، دمــا، رطوبــت محــیط)، اهمیــت pH( ر عوامــل جــانبی در حفــظ مــواد غــذایی در ســرماثــاشــوك ســرمایی، 

د ســریع، انجمــاد کنــد، مزایــا و معایــب هــر روش، احفــظ زنجیــره ســرمادهی)، نگهــداري در فریــزر (انجمــ
 سوختگی فریزري، روشهاي انجماد در صنعت)

اسـتفاده از گرمـا (زمـان مـرگ حرارتـی، مقـادیر        - روشـهاي فیزیکـی   - غـذایی روشهاي نگهداري مـواد   -8
12D ،F ،Z ،D    روشــهاي مختلــف پاستوریزاســیون و    ،، مقاومــت حرارتــی باکتریهــا، کپکهــا و مخمرهــا

 )اپرتیزاسیون، تهیه کنسرو Hot fillکاربردهاي آن، 
یري فسـاد  گشـیمیایی، روش جلـو  اد مـواد غـذایی کنسـروي (فسـاد شـیمیایی، عوامـل مـؤثر در فسـاد         سف -9

)، تخمیـــر تعفنـــی، فســـاد ســـولفیدي، فســـاد ناشـــی از Flat sourمیکربـــی، ترشـــیدگی بـــدون تـــورم (
گرمادوســتهاي بیهــوازي، فســاد ناشــی از باکتریهــاي مزوفیــل، فســاد ناشــی از کپکهــا و مخمرهــا، روشــهاي   

 تشخیص فساد ماده غذایی کنسروي
خشــک کــردن مــواد غــذایی، مــواد غــذایی کــم -هاي فیزیکــیروشــ -روشــهاي نگهــداري مــواد غــذایی -10

 )Freeze dryingرطپبت یا با رطوبت متوسط، خشک کن پاششی (
پرتوتـابی (عوامـل مـؤثر (مقاومـت مـواد غـذایی،       -روشـهاي فیزیکـی   -روشهاي نگهـداري مـواد غـذایی    -11

ــابی (  ــاي پرتوتــ ــا)، کاربردهــ ــا، مقاومــــت آنزیمهــ  Radicidation،Radurizationمقاومــــت میکربهــ

،Radapertization ،(  استفاده از مایکروویو در نگهداري مواد غذایی 
نمــک (نقــش نمــک در جلــوگیري از فســاد -افــزودن مــواد شــیمیایی-نگهــداري مــواد غــذایی روشــهاي -12

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

افـزودن نگهدارنـده هـا (بنزواتهـا و پارابنهـا،       -افـزودن مـواد شـیمیایی   -روشهاي نگهداري مـواد غـذایی   -13
ســورباتها، پروپیوناتهــا، دي اکســید گــوگرد و ســولفاتها، اکســید پــروپیلن و اکســید اتــیلن، آنتــی بیوتیکهــا)،  

ــی اکســیدانها (  ــا (دي اســتیل  BHA ،BHT ،TBHTخــواص ضــدمیکربی آنت ــده ه ــم دهن ــان -3و2) و طع پنت
 دیون، فنیل استالدهید، یوژینول، سینامیک الدهید)

 تولید مواد غذایی به کمک میکربه، تولید ماست، تولید پنیر، انواع پنیر -14
 تولید مواد غذایی به کمک آنزیمهاي میکربی: آسپارتات پروتئاز، آمیالز، پکتیناز، لیپاز -15
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)، تاریخچــه، اهمیــت، سوبســتراهاي مهــم، میکروارگانیســمهاي مهــم، SCPتهیــه پــروتئین تــک یاختــه ( -16
 رض جانبی در انساناتولید پروتئین تک یاخته به عنوان غذاي انسان، عو

 
 منابع:

1. Adams, M.R. (2008) Food Microbiology.   Royal Society of Chemistry.  
2. Jay, M.J. (2005) Modern Food Microbiology. Springer. 
3. Aldley, C.C. (2006) Food Borne Pathogens. 
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 آزمایشگاه میکربیولوژي غذایی

 آزمایشگاه میکربیولوژي غذاییدرس:  فارسی نام

 Food Microbiology Laboratory :درس انگلیسی نام

 عملی واحد 1 تعداد و نوع واحد:

 32 تعداد ساعت:

 تخصصی نوع درس:

 دارد (همزمان با درس میکربیولوژي غذایی) :ازپیشنی

 ندارد: آموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

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

 
 سرفصل درس:

مــواد غــذایی (ایجــاد فســاد در مــواد غــذایی، میکربهــا بــه عنــوان عامــل انتقــال  نقــش مضــر میکربهــا در  -1
بیمــاري، مســمومیت غــذایی)، نقــش هــاي مفیــد میکربهــا در مــواد غــذایی (تولیــد مــواد غــذایی بــه وســیله  

 متابولیتهاي میکربی، تولید مواد غذایی به کمک آنزیمهاي میکر.بی، پروتئین تک یاخته)
تریهـاي گـرم مثبـت و منفـی، قارچهـا و مخمرهـا/فلور میکربـی طبیعـی در مــواد         اثـرات مفیـد و مضـر باک    -2

 غذایی
 عوامل باکتریایی ایجاد کننده مسمومیت غذایی -3
 عوامل قارچی، مخمري، ویروسی و پروتوزوئري ایجاد کننده مسمومیت غذایی -4
 ها در مواد غذاییتوکسینهاي طبیعی در مواد غذایی و توکسینهاي ناشی از رشد میکروارگانیسم -5
ــی،     -6 ــل مــؤثر در فســاد (عوامــل درون ــی، شــیمیایی، فیزیکــی)، عوام فســاد در مــواد غــذایی (فســاد میکرب

ــافري، پتانســیل اکســید و احیــا آب  pHبرونــی، کمــپلکس، عوامــل فراینــدي)، عوامــل درونــی (  و ظرفیــت ب
بی، درجــه حــرارات، فعــال، ترکیبــات ضــدمیکربی، ســاختارهاي ضــد میکربــی، عوامــل برونــی (رطوبــت نســ

گازهـا)، عوامـل کمـپلکس (شـدت ویـژه رشـد، همزیسـتی یـا رقابـت میکربهـاي موحـود در مـواد غـذایی)،              
 عوامل فرایندي (شستشو، بسته بندي، قطعه قطعه کردن)
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اســتفاده از ســرما (نگهــداري در یخچــال (شــوك -روشــهاي فیزیکــی-روشــهاي نگهــداري مــواد غــذایی -7
)، دمــا، رطوبــت محـیط)، اهمیــت حفــظ  pHدر حفــظ مـواد غــذایی در سـرما (  سـرمایی، اقــر عوامـل جــانبی   

ــر روش،         ــب ه ــا و معای ــد، مزای ــاد کن ــریع، انجم ــد س ــزر (انجمت ــداري در فری ــرمادهی)، نگه ــره س زنجی
 سوختگی فریزري، روشهاي انجماد در صنعت)

مقــادیر  اســتفاده از گرمــا (زمــان مــرگ حرارتــی، -روشــهاي فیزیکــی-روشــهاي نگهــداري مــواد غــذایی-8
12D ،F ،Z ،D    روشــهاي مختلــف پاستوریزاســیون و    ،، مقاومــت حرارتــی باکتریهــا، کپکهــا و مخمرهــا

 اپرتیزاسیون، تهیه کنسرو Hot fillکاربردهاي آن، 
یري فسـاد  گاد مـواد غـذایی کنسـروي (فسـاد شـیمیایی، عوامـل مـؤثر در فسـاد شـیمیایی، روش جلـو          سف -9

)، تخمیـــر تعفنـــی، فســـاد ســـولفیدي، فســـاد ناشـــی از Flat sourمیکربـــی، ترشـــیدگی بـــدون تـــورم (
گرمادوســتهاي بیهــوازي، فســاد ناشــی از باکتریهــاي مزوفیــل، فســاد ناشــی از کپکهــا و مخمرهــا، روشــهاي   

 تشخیص فساد ماده غذایی کنسروي
خشـک کـردن مـواد غـذایی، مـواد غـذایی کــم       -روشـهاي فیزیکـی   - روشـهاي نگهـداري مـواد غـذایی     -10

 )Freeze dryingرطوبت متوسط، خشک کن پاششی ( رطپبت یا با
ــذایی  -11 ــواد غ ــداري م ــی - روشــهاي نگه ــهاي فیزیک ــؤثر  - روش ــل م ــابی (عوام ــواد  )پرتوت ــت م (مقاوم

 Radicidation،Radurizationغــذایی، مقاومــت میکربهــا، مقاومــت آنزیمهــا)، کاربردهــاي پرتوتــابی (      

،Radapertization،( گهداري مواد غذاییاستفاده از مایکروویو در ن 
نمــک (نقــش نمـک در جلــوگیري از فســاد   - افــزودن مــواد شـیمیایی  - روشـهاینگهداري مــواد غـذایی   -12

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

ــدار -13 ــهاي نگه ــذاییروش ــواد غ ــیمیایی  - ي م ــواد ش ــزودن م ــا و   - اف ــا (بنزواته ــده ه ــزودن نگهدارن اف
ــی      ــیلن، آنت ــید ات ــروپیلن و اکس ــید پ ــولفاتها، اکس ــوگرد و س ــا، دي اکســید گ ــورباتها، پروپیوناته ــا، س پارابنه

ــیدانها (  ــی اکس ــدمیکربی آنت ــا)، خــواص ض ــتیل  BHA ،BHT ،TBHTبیوتیکه ــا (دي اس ــده ه ــم دهن ) و طع
 یون، فنیل استالدهید، یوژینول، سینامیک الدهید)پنتان د-3و2

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

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

 
1. Waites, M.J. (2001) Industrial Microbilogy, 1st Edition. Wiley-Blackwell. 
2. Glazer, A.N. and Nikaido, H. (2007) Microbial Biotechnology: Fundamentals of Applied 
Microbiology. Cambridge University Press. 
3. Soetaet, W. and Vandamme E.J., (2010) Industrial Biotechnology. Publisher: Wiley-VCH. 
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 میکربیولوژي محیطی

 یمیکربیولوژي محیطدرس:  فارسی نام

 Environmental Microbiology نام انگلیسی درس:

 نظري واحد 2 تعداد و نوع واحد:

 32 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 دارد (فیزیولوژي میکربی)پیشنیاز: 

 (آزمایشگاه)  دارد آموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

هـــاي آشـــناي و یـــادگیري دانشـــجویان در زمینـــه نقـــش میکروارگانیســـم هـــا در محـــیط، بـــرهمکنش  
ــش           ــود، نق ــر از خ ــالی ت ــودات ع ــا موج ــک ب ــات اکولوژی ــان و ارتباط ــر خودش ــا ب ــم ه میکروارگانیس

 میکروارگانیسم ها در چرخه هاي عناصر و همچنین کاربردهاي میکربها در محیط
 

 سرفصل درس:
 تاریخچه میکربیولوژي محیطی و اکولوژي میکربی -1
 در محیطاثر فاکتورهاي محیطی بر رشد و فعالیت میکربها -2
 روشهاي تعیین تنوع زیستی و تنوع عملکردي میکروارگانیسم ها در اکوسیستم هاي میکربی -3
 بررسی جمعیت هاي میکربی در اکوسیستم هاي محتلف محیط -4
هـاي   مطالعه ارتباطات اکولوژي در جامعـه هـاي میکربـی: انـواع بـرهم کـنش هـاي مثبـت و بـرهم کـنش           -5

 منفی
ــا  -6 ــاي از ارتباط ــمت مثاله ــی،   کومنسالیس ــاي میکرب ــین جمعیته ــمب ــم، کامنسالیس ــم، موچالیس ، سینرژیس

 شکارچی و انگلی
 برهمکنش میکروارگانیسم ها و گیاهان -7
 بر همکنش میکروارگانیسم ها و جانوران -8
 چرخه هاي بیوژئوشیمی، چرحه کربن، زندگی متانوژنی، متانوتروفی و متیلوتروفی -9

 چرخه نیتروژن -10
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 ه گوگردچرخ -11
 چرخه فسفر، آهن و منگنز -12
 میکربیولوژي پساب -13
 مراحل تصفیه پساب به روش زیستی -14
 میکربیولوژي هوا -15

 
 منابع:

1. Willey, J.M., Sherwood, L., Woolverton, C.J., Prescott, L.M. and Willey, J.M. (2011) 
Prescott's microbiology. McGraw-Hill. 
2. Maier, R.M., Pepper, I.L. and Gerba, Ch.P. (2000) Environmental Microbiology. Gulf 
Professional Publishing. 
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 آزمایشگاه میکربیولوژي محیطی

 آزمایشگاه میکربیولوژي محیطیدرس:  فارسی نام

 Environmental Microbiology Laboratory نام انگلیسی درس:

 عملی واحد 1 تعداد و نوع واحد:

 32 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 دارد (همزمان با درس میکربیولوژي محیطی)پیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

یــاد گیــري دانشــجویان بــراي جداســازي گروههــاي مختلــف میکروارگانیســمها از خــاك، شــناخت          
 ي محیطیعملکردهاي اکولوژیک میکروارگانیسم ها در محیط و شناسایی میکروارگانیسم ها

 
 سرفصل درس:

تهیـه لولــه هـاي ســریال رقـت از خــاك ، کشـت باکتریهــاي خـاك بــه روش ریخـتن در پلیــت و توزیــع        -1
در سطح پلیت ، مطالعـه حرکـت بـروش قطـره معلـق ، رنـگ آمیـزي اسـپور از سوسپانسـیون خـاك ، رنـگ            

 آمیزي گرم از سوسپانسیون خاك
ــاکتر    -2 ــداد ب ــین تع ــل و تعی ــه قب ــت هفت ــه کش ــه     مطالع ــه ، مطالع ــاك اولی ــه خ ــود در نمون ــا ي موج یه

 مشخصات کلنی هاي تشکیل شده ، تهیه کشت خالص و رنگ آمیزي گرم
 کاشت الم در خاك ، کشت بی هوازي نمونه هاي خاك مختلف در پلیت و لوله -3
ــی و       -4 ــاك ( فیزیک ــار خ ــهاي تیم ــته ، روش ــه گذش ــایج جلس ــکوپی نت ــکوپی و میکروس ــه ماکروس مطالع

) به منظور افزایش احتمـال جداسـازي اکتینومایسـت هـا ، تهیـه سـریال رقـت از نمونـه هـاي خـاك           شیمیایی
 مختلف ، کشت سوسپانسیو هاي خاك در محیط کشتهاي جداسازي اکتینو مایست ها

 مطالعه ماکروسکوپی و میکروسکوپی کلنی اکتینومایست ها و شناسایی و خالص سازي آنها -5
ــرات آنتاگونی -6 ــا روش   مطالعــه اث ــه هــا ب ــد آنتــی بیوتیــک روي ســایر گون ســتی اکتینــو مایســت هــاي مول

Agar plug 
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ــده ســلولز در    -7 ــه کنن ــه هــاي خــاك مختلــف جهــت جداســازي میکروارگانیســم هــاي تجزی کشــت نمون
 محیط کشت مایع

مطالعــه پدیــده نیتریفیکاســیون و دنیتریفیکاســیون بــروش کشــت نمونــه هــاي مختلــف خــاك در محــیط   -8
 مایع

 مطالعه پدیده تثبیت ازت و جداسازي باکتریهاي تثبیت کننده ازت از نمونه خاکهاي مختلف -9
ــاي       -10 ــروه باکتریه ــر دو گ ــتمل ب ــاك مش ــده ازت خ ــت کنن ــاي تثبی ــازي باکتریه ــالص س ــایی و خ شناس

 همزیست ( ریزوبیوم ) و آزادزي تثبیت کننده (بطور خاص ازتو باکترها)
 میکربیولوژي آب -11
 ولوژي هوامیکربی -12
باکتریهــاي جداســازي شــده در جلســات پیشــین بــا روش        DNAاســتخراج  و خــالص ســازي    -13

 Marmur استخراج دستی
ــک       -14 ــتفاده از تکنی ــا اس ــک ب ــالیز فیلوژنتی ــولی و آن ــایی مولک ــزار   16srRNAژن  PCRشناس ــرم اف و ن

Blast 
 امتحان -15

 
 منابع:

1. Pepper, I.L. and Gerba, Ch.P. (2004) Environmental Microbiology A Laboratoryoratory 
Manual. Elsevier Academic Press 
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 قارچ شناسی

 قارچ شناسیدرس:  فارسی نام

 Mycology :درس انگلیسی نام

 نظري واحد 2 تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 تخصصی نوع درس:

 دارد (فیزیولوژي میکربی) :پیشنیاز

 ندارد آموزش تکمیلی:

 
 هدف درس:

هدف از ارائه این درس آشـنایی دانشـجویان بـا زیسـت شناسـی قـارچ هـا شـامل طبقـه بنـدي، شناسـایی و             
و چرخــه زنــدگی آنهــا  بــه عنــوان یــک تاکســون مهــم در زیســت شناســی و همچنــین کــاربرد هــاي قــارچ  

 است.هاي قارچی  آشنایی با بیماري

 
 سرفصل درس:

ــدي مو   -1 ــه بن ــا در طبق ــارچ ه ــاه ق ــواع     جایگ ــاختمان و ان ــی، س ــارچ شناس ــه ق ــده، تاریخچ ــودات زن ج
میکروسکوپی و ماکروسکوپی قارچ هـا، تکامـل قـارچ هـا، انـدازه قـارچ هـا، جایگـه و اهمیـت قـارچ هـا در            

 محیط زیست، بیوتکنولوژي و پزشکی
ســاختار ســلولی قــارچ هــا، هیــف و میســیلوم در قــارچ هــاي رشــته اي و انــواع آن، دیــواره ســلولی در   -2
در قـارچ هـا، انـدامک     پور در قـارچ هـا، تنـدش اسـپور، غشـاء     ارچ ها، انواع سپور در قارچ ها، تشـکیل اسـ  ق

 هاي داخل سلولی در قارچ ها، قارچ هاي دو شکلی و مخمرها
ی در قـارچ هــا، دي کــاریون هسـته در قــارچ هــا، ژنتیـک و ژنــوم در قــارچ هـا، هاپلوئیــدي و دیپلوئیــدي     -3

 و غیر جنسی در قارچ ها، انواع اسپورهاي جنسی و غیر جنسی در قارچ ها در قارچ ها، تکثیر جنسی
رشد و تغذیه در قـارچ هـا، انـواع محـیط کشـت و نیازمنـدي هـاي غـذایی، نیازمنـدي بـه اکسـیژن، آب،             -4

 در قارچ ها pHدما، نور و 
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مخـاطی،   روش هاي طبقه بندي قارچ ها، شـاخه هـاي سلسـله قـارچ هـا، فیلـوژنی قارچهـا، کپـک هـاي          -5
 ، اهمیت و اکولوژي Physarumو  Dictyosteliumچرخه زندگی 

ــاخه   -6 ــتا، ش ــدي    Oomycetesکرومیس ــدي و دیپلوئی ــاز هاپلوئی ــی، ف ــد مثل ــه تولی ــپور و ، چرخ ،  زئوس
 .Oomycetes، اوومیست هاي فیتوپاتوژن ، اهمیت و اکولوژي Oomycetesاووسپور در 

ــا،   -7 ــت هـ ــاخه کیتریدیومیسـ ــاي Blastocladiales ،Chytridiales ،Neocallimastigalesشـ ــی هـ ، ویژگـ
 .هیف و زئوسپور در آنها، اهمیت و اکولوژي

ــر جنســی در زیگومیســت هــا، تشــکیل زیگوســپور،     -8 ــل جنســی و غی ــد مث شــاخه زیگومیســت هــا، تولی
 ساختار میسلیومی و سلول هاي سنئوسیتی، چرخه زندگی در زیگومیست ها. 

ــر جنســی  Mucoralesمهــم در زیگومیســت هــا،  طبقــه بنــدي و رده هــاي -9 ــر جنســی و غی ، چرخــه تکثی
 و تشکیل اسپوراژیوسپور و زیگوسپور، اهمیت و اکولوژي زیگومیست ها Rhizopusموکورال ها، 

ــوژي آســکوکارپ،    -10 ــدي، آسکوســپور و کنیدســپور، موفول ــه بن ــف و طبق ــا، تعری شــاخه آسکومیســت ه
ســت هــا، آسکومیســت هــاي میکروســکوپی و ماکروســکوپی، چرخــه تکثیــر جنســی و غیــر جنســی آسکومی

 آسک هاي برهنه و همی آسکومیست ها، اهمیت و اکولوژي اسکومیست ها
ــاقص (  -11 ــاي ن ــارچ ه ــکیل    Deuteromycetesق ــا، تش ــت ه ــی در دوترومیس ــر جنس ــر غی ــه تکثی )، چرخ

میســت هــا، کنیــدي، ســاختار هیــف و جایگــاه طبقــه بنــدي دوترومیســت هــا، وضــعیت میتوســپوري آسکو  
Aspergillus ،طبقه بندي و اهمیت آن ،Penicilliumطبقه بندي و اهمیت آن ، 

بازیدیومیســت هــا، بازیدیوســپور و چرخــه تکثیــر جنســی و غیــر جنســی در بازیدیومیســت هــا، طبقــه   -12
ــکوپی،      ــاي میکروس ــت ه ــا، بازیدومیس ــت ه ــوژي بازیدومیس ــدي و مورفول ــاي   Agaricalesبن ــارچ ه و ق

 و اکولوژي بازیدومیست ها گوشتی، اهمیت
ــا،      -13 ــوژیکی مخمره ــوژیکی و بیوتکنول ــت اکول ــکلی، اهمی ــاي دوش ــلولی، مخمره ــاختار س ــا، س مخمره

 تکثیر جنسی و غیر جنسی در مخمرها، طبقه بندي و جایگاه فیلوژنی مخمرها
ــتم،       -14 ــا در اکوسیس ــنگ ه ــراکنش گلس ــوژنی، پ ــاه فیل ــا و جایگ ــنگ ه ــدي گلس ــه بن ــا، طبق ــنگ ه گلس
زیســتی و فیزیولــوژي گلســنگ هــا، تغذیــه در گلســنگ هــا، چرخــه تکثیــري در گلســنگ هــا، کــاربردي  هم

 هاي تجاري گلسنگ ها، اهمیت و اکولوژي آنها
ــوریز،       -15 ــوژنی میک ــدي و فیل ــه بن ــکوالر، طبق ــوالر آربس ــدومیکوریز، ویزیک ــوریز، ان ــوریز، اکتومیک میک

 میکوریزها تکثیر در میکوریزها، اهمیت تجاري و بیوتکنولوژیک
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ــدگی     -16 ــارچی و اهمیــت تجــاري آنهــا و تقســیم بنــدي آنهــا، زن ــاتوژن هــاي ق قــارچ هــاي انگــل، فیتوپ
 انگلی در قارچ ها، قارچ هاي بیماري زا در انسان 

 
 منابع:

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

 آزمایشگاه قارچ شناسیدرس:  فارسی نام

 Mycology Laboratory :درس انگلیسی نام

 عملی واحد 1 تعداد و نوع واحد: 

 32تعداد ساعت: 

 تخصصی نوع درس:

 دارد (همزمان با درس قارچ شناسی) :پیشنیاز

 (آزمایشگاه) دارد  آموزش تکمیلی:

 
 هدف درس:

ــه     هــدف اصــلی ایــن درس تکمیــل مرحلــه آمــوزش تئــوري و همچنــین آمــوزش عملــی قــارچ شناســی ب
 ایشگاهی متداول است.دانشجویان از طریق روش هاي آزم

 
 سرفصل درس:

ــک هــاي     -1 ــا بان ــارچی، آشــنایی ب ــه هــاي ق ــررات حمــل نمون ــارچ شناســی و مق ــی در آزمایشــگاه ق ایمن
 میکربی معتبر قارچی  

ــاه     -2 ــا، روش هــاي نگــه داري کوت ــف و میســلیوم در آنه ــه هی ــا و مطالع ــارچ ه مشــاهده میکروســکوپی ق
 مدت و بلند مدت قارچ ها

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

ــزي و تهیــه نمونــه هــاي            -4 ــا انــواع روش هــاي رنــگ آمی ــه اســالید کــالچر و آشــنایی ب روش تهی
 میکروسکوپی قارچی  

 ومیست هاجداسازي، کشت و مطالعه میکروسکوپی کتریدی -5
 جداسازي، کشت و مطالعه میکروسکوپی زیگومیست ها -6
 جداسازي، کشت و مطالعه میکروسکوپی آسکومیست ها -7
 جداسازي، کشت و مطالعه میکروسکوپی مخمرها -8
 جداسازي، کشت و مطالعه میکروسکوپی دوترومیست ها -9
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 جداسازي، کشت و مطالعه میکروسکوپی بازیدیومیست ها -10
 سازي، کشت و مطالعه میکروسکوپی مایکوریزها (گلومرومیست ها)جدا -11
 جداسازي و مطالعه میکروسکوپی گلسنگ ها -12
 جداسازي و مطالعه میکروسکوپی قارچ هاي ماکروسکوپی (آگاریکوس) -13
 جداسازي، کشت و مطالعه میکروسکوپی ااومیست ها -14

 
 منابع:

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

 ویروس شناسی پزشکیدرس:  فارسی نام

 Medical Virology نام انگلیسی درس:

 نظري واحد 2 تعداد و نوع واحد:

 32 تعداد ساعت:

 اختیارينوع درس: 

 دارد (ویروس شناسی)پیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

هـاي پزشـکی و   تکثیـر ویـروس   هـاي رشـد و  شناسـی  پزشـکی و انـواع مکانیسـم    آشنایی با اصـول ویـروس   
ــه ط   ــبت ب ــنایی نس ــدي آش ــه بن ــواع روش آنبق ــا و ان ــروس  ه ــایی وی ــاي شناس ــان و   ه ــوه درم ــا و نح ه

 شود.ها هدف درس محسوب میواکسیناسیون این ویروس
 

 سرفصل درس:
ــاري،       -1 ــاوم و...)، بیم ــزمن، مق ــاد، م ــه، ح ــامل خفت ــت ش ــی(انواع عفون ــاتوژنز ویروس ــاهیم پ ــف مف تعری

 تهاجم، ویرالنس...
 هاتی ویروسهاي تمایل بافبررسی مکانیسم -2
 هاي ویروالنس در ویروس ها و بررسی سرانجام سلول و بافت آلودهمکانیسم -3
هــاي هــا، ســلولتشــخیص عفونــت توســط بــدن و پاســخ ایمنــی ذاتــی بــه عفونــت ویروسی(ســایتوکاین -4

 ایمنی ذاتی)
 هاي ویروسی براي مهار سیستم ایمنی داتیروش -5
هــاي ویروســی قابــل تشــخیص توســط ژنی ( ســاختار، آنتــیپاســخ ایمنــی اکتســابی بــه عفونــت ویروســ -6

 )Tهاي هاي ویروسی قابل تشخیص توسط سلولژن، آنتیBهاي سلول
 هاي فرار ویروس از ایمنی اکتسابی و اثرات ویروس بر سیستم ایمنیمکانیسم -7

 



ــت روش -8 ــاي تشــخیص عفون ــاي ه  PCR ،nested PCR ،Multiplex PCR ،Real Timeویروســی (ه

PCR ،Direct ELISA ،InDirectElISA     ــار ــت مه ــیون و تس ــت هماگلوتیناس ــیون، تس ــت نوترالیزاس ، تس
 هماگلوتیناسیون)

 عوامل و داروهاي ضد ویروسی -9
 هاواکسیناسیون و انواع ایمن سازي بر علیه ویروس -10
11- Herpesviridae    ،ــال، تشــخیص ــاري، روش انتق ــم بیم ــاریزایی، عالی ــروس، بیم ــان (مشخصــات وی درم

 و واکسن)
12- Adenoviridae     ــان ــخیص، درم ــال، تش ــاري، روش انتق ــم بیم ــاریزایی، عالی ــروس، بیم ــات وی (مشخص

 و واکسن)
13- Poxviridae      ــان و ــخیص، درم ــال، تش ــاري، روش انتق ــم بیم ــاریزایی، عالی ــروس، بیم ــات وی (مشخص

 واکسن)
14- Papilomaviridae روش انتقـــال، تشـــخیص، (مشخصـــات ویـــروس، بیمـــاریزایی، عالیـــم بیمـــاري ،

 درمان و واکسن)
15- Polyomaviridae   ،مشخصـــات ویـــروس، بیمـــاریزایی، عالیـــم بیمـــاري، روش انتقـــال، تشـــخیص)

 درمان و واکسن)
16- Parvoviridae      ــان ــخیص، درم ــال، تش ــاري، روش انتق ــم بیم ــاریزایی، عالی ــروس، بیم ــات وی (مشخص

 و واکسن)
17- Retroviridae ــروس، بی ــان و  (مشخصــات وی ــال، تشــخیص، درم ــم بیمــاري، روش انتق مــاریزایی، عالی

 واکسن)
18- Hepadnaviridae   ،مشخصـــات ویـــروس، بیمـــاریزایی، عالیـــم بیمـــاري، روش انتقـــال، تشـــخیص)

 درمان و واکسن)
19- Picornaviridae    ،ــخیص ــال، تشـ ــاري، روش انتقـ ــم بیمـ ــاریزایی، عالیـ ــروس، بیمـ ــات ویـ (مشخصـ

 درمان و واکسن)
20- Paramyxoviridae        ،مشخصــات ویــروس، بیمــاریزایی، عالیــم بیمــاري، روش انتقــال، تشــخیص)

 درمان و واکسن)
21- Rhabdoviridae    ،ــخیص ــال، تشـ ــاري، روش انتقـ ــم بیمـ ــاریزایی، عالیـ ــروس، بیمـ ــات ویـ (مشخصـ

 درمان و واکسن)
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22- Filoviridae    ــخیص، در ــال، تش ــاري، روش انتق ــم بیم ــاریزایی، عالی ــروس، بیم ــات وی ــان و (مشخص م
 واکسن)

23- Orthomyxoviridae       ،ــخیص ــال، تش ــاري، روش انتق ــم بیم ــاریزایی، عالی ــروس، بیم ــات وی (مشخص
 درمان و واکسن)

24- Bunyaviridae     ــان ــخیص، درم ــال، تش ــاري، روش انتق ــم بیم ــاریزایی، عالی ــروس، بیم ــات وی (مشخص
 و واکسن)

25- Arenaviridae   ــار ــم بیم ــاریزایی، عالی ــروس، بیم ــات وی ــان  (مشخص ــخیص، درم ــال، تش ي، روش انتق
 و واکسن)

26- Togaviridae    ــان و ــال، تشــخیص، درم ــاري، روش انتق ــم بیم ــاریزایی، عالی ــروس، بیم (مشخصــات وی
 واکسن)

27- Flaviviridae    ــان و ــال، تشــخیص، درم ــاري، روش انتق ــم بیم ــاریزایی، عالی ــروس، بیم (مشخصــات وی
 واکسن)

28- Reoviridae  ــاری ــروس، بیم ــات وی ــان و   (مشخص ــخیص، درم ــال، تش ــاري، روش انتق ــم بیم زایی، عالی
 واکسن)

 
 منابع:

1. Knipe, D.V. 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. and Morse, S. 2012. Jawetz Melnick & Adelbergs Medical 
Microbiology, 26th Edition. McGraw-Hill Medical 
4. Murray, P.R., Rosenthal, R.S., Pfaller, M.A. and Saunders, M.D. 2012. Medical Microbiology, 
7th Edition. Saunders. 
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 آزمایشگاه ویروس شناسی پزشکی

 آزمایشگاه ویروس شناسی پزشکیدرس:  فارسی نام

 Medical Virology Laboratory :درس انگلیسی نام

 عملی واحد 1 تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 اختیاري نوع درس:

 دارد (همزمان با درس ویروس شناسی پزشکی) پیشنیاز:

 (آزمایشگاه) دارد  موزش تکمیلی:آ

 
 هدف درس:

آشنایی با کشت سلول و تکثیـر ویـروس بـر روي کشـت سـلول و تخـم مـرغ جنـین دار و در ادامـه تعیـین            
 باشد.ویروس از جمله اهداف این درس می تیتر 

 
 سرفصل درس:

 اصول کشت سلول جانوري الین سلولی -1
 کشت سلول (پاساژ) و فریز سلول -2
 ي مجدد سلول و تلقیح  ویروساحیا -3
 ویروس CPEبررسی تیتر ویروس و اثرات  -4
 کشت ویروس بر روي تخم مرغ جنین دار -5
 هاي ویروسیfociمطالعه نتایج و بررسی  -6
 کشت سلول اولیه با جنین تخم مرغ -7
 تلقیح ویروس و مطالعه اثرات ویروس و جداسازي ویروس -8
 ماگلوتیناسیونبررسی تیتر ویروس بر اساس ه -9

 TCID50بررسی تیتر ویروس براساس  -10
 جداسازي ویروس گیاهی -11
 تلقیح ویروس به گیاه سالم و مشاهده اثر آسیب ویروس -12
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 جمع بندي نتایج آزمایشگاه -13
 

 منابع:
1. Cappuccino, J. and Sherman, N. (2013) Microbiology: A Laboratory Manual, 10th Edition. 
BenjaminCummings. 
2. Burleson, F.G., Chambers, T.M., Wiedbrauk, D.L. (1992) Virology: A Laboratory Manual. 
Academic Press. 
3. Freshney, R.I. (2010) Culture of Animal Cells: A Manual of Basic Technique and Specialized 
Applications, 6th Edition. Wiley-Blackwell. 
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 مبانی بیوفیزیک

 مبانی بیوفیزیکدرس:  فارسی نام

 Principles of Biophysics :درس انگلیسی نام

 نظري واحد 2تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 اختیاري نوع درس:

 )1 (فیزیک عمومی دارد :پیشنیاز

 (حل تمرین) دارد  آموزش تکمیلی:

 
 هدف درس:

 سلولی و مولکولی با علم بین رشته اي بیوفیزیکآشنایی دانشجویان کارشناسی علوم  

 
 سرفصل درس:

 زیست شناسی با اعداد -بیوفیزیک: نگرش، حوزه ها و ابزارها  -1
 طرح ساختمانی سلول ها و موجودات زنده -2
 زمان سنج ها در مقیاس هاي متعدد براي اندازه گیري سرعت فرایندهاي زیستی -3
 معرفی سیستم هاي مدل -4
 ل مکانیکی و شیمیائی در سلول زندهتعاد -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. 

 

130 
 



 انگل شناسی پزشکی

 انگل شناسی پزشکیدرس:  فارسی نام

 Medical Parasitology نام انگلیسی درس:

 نظري واحد 2 تعداد و نوع واحد:

 32 تعداد ساعت:

 اختیارينوع درس: 

 دارد (فیزیولوژي میکربی)پیشنیاز: 

 ندارد: آموزش تکمیلی

 
 هدف درس:

هـا  هـاي بیمـاري زایـی آن   هـاي پزشـکی و مکانیسـم   شناسـی پزشـکی و انـواع انگـل    آشنایی با اصـول انگـل   
 شود.جزو هدف درس محسوب می

 
 سرفصل درس:

 هاشناسی پزشکی،تکامل و اکولوژي انگلاي بر انگلمقدمه -1
 هاشناسی و پاتولوژي انگلایمنی -2
 ه زندگی، آمیبیازیس، اپیدیولوژي، تشخیص و درمانها ساختار، چرخآمیب -3
 تناسلی)-مژکداران و تاژکداران (مرتبط با دستگاه گوارش و ادراري -4
 تاژکداران خونی( لشمانیا) -5
 تاژکداران خونی (تریپانوزوم) -6
7- Apicomplexa ،کوکسیدیوز) چرخه زندگی، (ساختار 
 ، اپیدمیولوژي و دوره عفونتیومکریپتواسپوریدنوکلئوسوپالسما، آیمیا و  -8
 (ساختار و دوره عفونت) پالسمودیوم -9

 (ماالریا، پاتولوژي، عالئم، درمان و پیشگیري، ژنتیک و مقاومت) پالسمودیوم -10
 چرخه زندگی، تولید مثل، تمایز) ترماتودها، آناتومی، -11
 ان و پیشگیريشناسی بافتی، درم، زیست شناسی دوره عفونت، آسیبهاشیستوزوم -12
 شیستوزومیازیس و انسان، تقلید آنتی ژنیک، درماتیت سرکاریایی -13
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 فلوکهاي کبد، چرخه زندگی، اپیدمیولوژي و پاتولوژي -14
 سستودها -15
 نماتودها -16

 
 منابع:

1. Roberts, L. S. and Janouy, J. Jr. (2012) Foundation of parasitology, 9th Edition. McGraw Hill. 
2. Leventhal, R. and Cheadle, R.F. (2011) Medical Parasitology: A Self-Instructional text, 3rd 
edition. Davis Company. 
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 قارچ شناسی پزشکی

 قارچ شناسی پزشکیدرس:  فارسی نام

 Medical Mycology :درس انگلیسی نام

 نظري واحد 2 تعداد و نوع واحد: 

 32 ساعت:تعداد 

 اختیاري نوع درس:

 دارد (قارچ شناسی) :پیشنیاز

 ندارد آموزش تکمیلی:

 
 هدف درس:

ــاي       ــارچ ه ــان ق ــاتوژنز و درم ــایی، پ ــا، شناس ــوزش دانشــجویان ب ــنایی و آم ــن درس آش ــه ای هــدف از ارائ
 بیماري زا در انسان است.

 
 سرفصل درس:

 مقدمه و تاریخچه قارچ شناسی پزشکی -1
 ش هاي رایج آزمایشگاهی تشخیص قارچ هاي بیماري زاتکنیک ها و رو -2
 بررسی بیماري قارچی بالستومایکوزها و کوکسیدیومایکوزها -3
 بررسی بیماري قارچی هیستوپالسموزیز و پاراکوکسیدیومایکوزیز -4
 بررسی بیماري قارچی پنیسیلیوزیز و اسپوروتریکوزیز -5
ــی     -6 ــادر ناش ــاي ن ــارچی مایکوزه ــاري ق ــی بیم ــپیرومایکوزیز و   بررس ــکلی (آدیاس ــاي دو ش ــارچ ه از ق

 لوبومایکوزیز)
 بررسی بیماري قارچی کاندیدیازیز و کریپتوکوکوزیز -7
 بررسی بیماري قارچی پنومومایکوزیز و آسپرژیلوزیز -8
 بررسی بیماري قارچی فوزاریوم مایکوزیز و موکورومایکوزیر -9

 الستومایکوزیزبررسی بیماري قارچی سودولشریازیز و کروموب -10
 بررسی بیماري قارچی فائوهیفومایکوزیر، درماتوفیتوزیر -11
 بررسی بیماري قارچی یومایستوما و درماتومایکوزیز -12
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 ایمونوپاتوژنز عفونت هاي قارچی -13
 عفونت هاي قارچی شایع در ایران -14
 ترکیبات ضد قارچی و روش هاي ارزیابی آنها و درمان عفونت هاي قارچی -15

 
 منابع:

1. Reiss, E., Shadomy, H.J., Lyon, G.M. (2011) Fundamental Medical Mycology, 1st Edition. 
Wiley-Blackwell. 
2. Dismukes, W.E., Pappas, P.G. and Sobel, J.D. (2003) Clinical Mycology. Oxford University 
Press. 
3. Larone, D.H. (2011) Medically Important Fungi: A Guide to Identification. ASM Press 
4. Kavanagh, K. (2006) Medical Mycology: Cellular and Molecular Techniques. John Wiley 
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 اپیدمیولوژي

 اپیدمیولوژيدرس:  فارسی نام

 Epidemiology :درس انگلیسی نام

 نظري واحد 2 تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 اختیاري نوع درس:

 )2اسی پزشکی دارد (باکتري شن :پیشنیاز

 ندارد آموزش تکمیلی:

 
 هدف درس:

ــا میــزان شــیوع بیماریهــاي میکربــی در     ــین ب ــا اصــطالحات و تعــاریف اپیــدمیولوژي و همچن دانشــجویان ب
 نقاط مختلف دنیا آشنا خواهند شد.

 
 سرفصل درس:

 تعریف اصطالحات اپیدمیولوژیک - معرفی علم اپیدمیولوژي -1
 توضیح چند اپیدمی - کانواع مطالعات اپیدیولوژی -2
 رابطه بین بهداشت و سالمت -3
 طراحی مطالعه اپیدمیولوژیک -4
 اهمیت آمار در مطالعات اپیدمیولوژیک -5
 بررسی علل بروز و انتشار بیماریها -6
 چگونگی کنترل بیماریها -7
 بررسی شیوع بیماریها در بین افراد جامعه -8
 جامعه بررسی پیشینه بیماریها در بین افراد -9

 بررسی بیماریها ار نظر پراکندگی جغرافیایی -10
 استفاده از اطالعات اپیدمیولوژیک براي پیشگیري از بروز بیماریا و حفظ سالمت عمومی -11
 نقش مطالعات اپیدمیولوژیک در شناسایی عفونتهاي نو ظهور و دوباره ظهور در یک جامعه -12
 تب مالت -ناپیدمیولوژي بیماریهاي شایع در ایرا -13
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 جذام - سل – اپیدمیولوژي بیماریهاي شایع در ایران -14
 هپاتیت - اپیدمیولوژي بیماریهاي شایع در ایران -15
 سایر بیماریها - اپیدمیولوژي بیماریهاي شایع در ایران -16

 
 منابع:

 1. Rothman, K.J. (2012) Epidemiology: an introduction, 2nd Edition, Oxford University Press.  
 2. Saracci, R. (2010) Epidemiology: A Very Short Introduction, Oxford University Press. 
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 میکربیولوژي مولکولی
 میکربیولوژي مولکولیدرس:  فارسی نام

 Molecular Microbiology :درس انگلیسی نام

 نظري واحد 2 تعداد و نوع واحد:

 32 تعداد ساعت:

 اختیاري: نوع درس: 

 )2دارد (باکتري شناسی پزشکی  :پیشنیاز

 ندارد آموزش تکمیلی:

 
 هدف درس:

 آشنایی دانشجویان با مکانیسمهاي مولکولی بیماریزایی باکتریها و راهکارهاي جدید درمانی 
 

 سرفصل درس:
 مکانیسمهاي مولکولی تشکیل بیوفیلم -1
 سطح سلولهاي میزبان مکانیسمهاي مولکولی اتصال باکتریهاي بیماریزا به -2
 مکانیسمهاي مولکولی نفوذ باکتریها به درون سلولهاي میزبان -3
 مکانیسمهاي مولکولی انتشار باکتریها در درون سلولهاي میزبان -4
 مکانیسمهاي مولکولی پاتوژنز باکتریهاي بیماریزا (بررسی سموم میکربی به عنوان مدل) -5
 ا از دفاعهاي میزبانیمکانیسمهاي مولکولی فرار باکتریه -6
 اهداف جدید درمانهاي ضد باکتریایی (تقسیم سلولی، پمپهاي دفع دارو، سیستمهاي ترشحی) -7
 شناسایی عوامل ضد باکتریایی جدید -8
 

 منابع:
1. Locht, C. and Simonet, M. (2012) Bacterial pathogenesis: Molecular and cellular mechanisms. 
Caister Academic Press. 
2. Miller, A.A. and Miller, P.F. (2011) Emerging trends in antibacterial discovery: answering the 
calls to arms. Caister Academic Press. 
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 میکربیولوژي گیاهی

 میکربیولوژي گیاهیدرس:  فارسی نام

 Plant Microbiology :درس انگلیسی نام

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

 اختیاري نوع درس:

 دارد (فیزیولوژي میکربی) :پیشنیاز

 ندارد آموزش تکمیلی:

 
 هدف درس:

هدف از ارائه این درس آشـنایی دانشـجویان بـا تنـوع میکروارگانیسـم هـاي همزیسـت و مـرتبط بـا گیاهـان           
 اشد.و همچنین بررسی روابط بین میکروارگانیسم ها با گیاهان مختلف می ب

 
 سرفصل درس:

 میکربیولوژي فیلوسفر .1
 تنوع میکربی ریزوسفر .2
 تنوع میکربی اندوفایت ها .3
 استراتژي هاي کلنیزاسیون در باکتري ها .4
 برتري اکولوژیک ناشی از همزیستی .5
استفاده از میکروارگانیسم هـا بـه عنـوان ابزارهـاي حفـظ گیاهـان از اسـترس هـاي غیرزیسـتی و           .6

 بیوکنترل
 ها و گیاهان یستی و اندرکنش میکروارگانیسمروش هاي بررسی همز .7
 زیست شناسی اکتینوریزا و مایکوریزا .8
 مکانیسم هاي افزایش رشد گیاهان توسط باکتري ها و بیوفرتیالیزرها .9

 ارتباطات سلولی و ارتباط شیمیایی در همزیستی گیاه و میکروارگانیسم ها .10
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 منابع:
1- Yvarma, A., Abbott, L., Werner, D. and Hampp, R. (2008) Plant Surface microbiology. 
springer. 
2- Gillings, M. and Holmes, A. (2005) Plant Microbiology. Taylor and Francis. 
3- Bailey, M.J. (2006) Microbial Ecology of Aerial Plant Surfaces. CABI International. 
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 میکربیولوژي خاك
 بیولوژي خاكمیکردرس:  فارسی نام

 Soil Microbiology نام انگلیسی درس:

 نظري واحد 2 تعداد و نوع واحد:

 32 تعداد ساعت:

 اختیارينوع درس: 

 دارد (فیزیولوژي میکربی)پیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

بــا  آشــنایی دانشــجویان بــا نقشــهاي مثبــت و منفــی میکروارگانیســم هــا در داخــل خــاك و ارتباطــات آنهــا  
 گیاهان و جانوران

 
 سرفصل درس:

 خاك و انواع آن، زیستگاهی براي جمعیت هاي میکربی -1
 تنوع اکوسیستم هاي میکربی در خاك -2
 گروههاي میکربی در محیط هاي خشکی -3
 میکروارگانیسمها و ارتباط آنها با گیاهان -4
 میکروارگانیسم هاي فیلوسفر -5
 ریزوپالنمیکروارگانیسم هاي ریزوسفر و  -6
 مایکورایزها، تنوع و عملکرد -7
 باکتریهاي تثبیت کننده ازت همزیست -8
 اکتینورایزها، تنوع و عملکرد -9

 میکروارگانیسم هاي بیماریزا در گیاهان -10
11- Agrobacterium بیولوژي و بیوتکنولوژي 
 سودوموناسهاي خاك بیولوژي و بیوتکنولوژي -12
 خاك بعنوان عوامل بیوکنترلنقش میکروارگانیسم هاي  -13
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 فیتوتوکسین ها و فیتوهورمون هاي میکربی -14
 میکربیولوژي زیر سطحی -15

 
 منابع:

1. Willey, J.M., Sherwood, L., Woolverton, C.J., Prescott, L.M. and Willey, J.M. (2011) 
Prescott's microbiology. McGraw-Hill. 
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 میکربیولوژي آب

 میکربیولوژي آبدرس:  فارسی نام

 Water Microbiology نام انگلیسی درس:

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

 اختیارينوع درس: 

 دارد (فیزیولوژي میکربی)پیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

ــاي         ــی در آبه ــاي میکرب ــت ه ــا جمعی ــه ب ــوژي در رابط ــجویان میکربیول ــنایی دانش ــا،  آش ــیرین و دری ش
ســازگاري اکولوژیــک میکروارگانیســم هــا در اکوسیســتم هــاي آبــی و عملکــرد میکروارگانیســم هــا در آب   

 هاي شیرین و شور
 

 سرفصل درس:
 آب و انواع آن، زیستگاهی براي جمعیت هاي میکربی -1
 تنوع اکوسیستم هاي میکربی آب -2
 گروههاي میکربی در محیط هاي ابی شور -3
 میکربی در محیط هاي ابی شیرین گروههاي -4
 چرخه هاي غذایی در محیط هاي آب شیرین و شور -5
 سازگاري میکروبی به محیط هاي آبی شیرین و شور -6
 سیستم هاي سواحل دریاي: دهانه رودخانه  و نمک زارهاي باتالقی -7
 فتوسنتز در دریا و اقیانوس -8
 چرخه خاي بیوژئوشیمی عناصر در دریا -9

 خه ازت در دریاچر -10
 ارتباطات اکولوژیک میکروارگانیسم هاي دریا -11
 میکربیولوژي رسوبات دریایی -12
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 میکروارگانیسم هاي یخچال ها و دریاچه هاي منجمد دائمی -13
 هامیکروارگانیسم ها موجود در نهرها و رودخانه -14
 میکروارگانیسم ها موجود در دریاچه ها -15

 
 منابع:

1. Willey, J.M., Sherwood, L., Woolverton, C.J., Prescott, L.M. and Willey, J.M. (2011) 
Prescott's microbiology. McGraw-Hill. 
2. Maier, R.M., Pepper, I.L. and Gerba, Ch.P. (2000) Environmental Microbiology. Gulf 
Professional Publishing. 
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 یستیمیکربیولوژي و کاربردهاي محیط ز

 میکربیولوژي و کاربردهاي محیط زیستیدرس:  فارسی نام

 Microbiology and Environmental Applications نام انگلیسی درس:

 نظري واحد 2 تعداد و نوع واحد:

 32 تعداد ساعت:

 اختیارينوع درس: 

 دارد (فیزیولوژي میکربی)پیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

ان بــا کاربردهــاي میکربهــا در محــیط زیســت در رابطــه بــا پاکســازي زیســتی، فروشــویه  آشــنایی دانشــجوی 
ــی و نقــش میکروارگانیســم هــا در نفــت و    ــا ارزش، آفــت کــش هــاي میکرب ــزات ب زیســتی در بازیافــت فل

 تولید گاز زیستی
 

 سرفصل درس:
 میکروارگانیسم ها و محیط هاي اطراف ما از دیدگاه اکولوژیک و فیزیولوژیک -1
 آالینده هاي محیط زیست آلی و معدنی، مفاهیم پاکسازي زیستی -2
 آالینده هاي آلی و فرایندهاي تجزیه و پاکسازي زیستی -3
 فیتوریمیدیشن و کاربردهاي آن -4
 نفت و آالینده هاي محیط زیستی آن پاکسازي محیط هاي آلوده به نفت به عنوان یک مدل -5
 روي ساختارهاي زندهفلزات اهمیت بیولوژیک و سمیت بر  -6
 مکانیسم هاي تحمل پذیري  و مقاومت به فلزات سمی در میان میکروارگانیسم ها -7
 پاکسازي زیستی فلزات سمی محیط بوسیله میکروارگانیسم ها -8
 بیولچینگ فلزات و نقش میکروارگانیسم ها در این فرایند -9

 زیستفرایند هاي تشدید زیستی و نقش آن در پاکسازي محیط  -10
 کمپوست: بیولوژي و بیوتکنولوژي فرایند -11
 بیوگاز: بیولوژي و بیوتکنولوژي فرایند -12
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 بازیافت نفت با روشهاي وابسته به میکرب -13
 حسگرهاي زیستی و کاربردهاي زیست محیطی -14
 زیست آفت کش ها و علف کش ها -15

 
 منابع:

1. Willey, J.M., Sherwood, L., Woolverton, C.J., Prescott, L.M. and Willey, J.M. (2011) 
Prescott's microbiology. McGraw-Hill. 
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 سالمت انسان ومیکرب ها 
 سالمت انسان و میکرب هادرس:  فارسی نام

 Microbes and Human Health  نام انگلیسی درس:

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

 اختیارينوع درس: 

 دارد (فیزیولوژي میکربی)پیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

 شوند. دانشجویان  با عوامل میکربی مهم که در زندگی و سالمت انسان نقش دارند آشنا می 
 

 سرفصل درس:
 دنیاي جالب و شگفت انگیز میکرب ها -1
 تقسیم بندي میکرب ها -2
 اولین میکرب ها -باکتري ها -3
 حیات و دنیاي بیجان مرز بین -ویروس ها -4
 گهواره هاي میکربی -آغازیان -5
 تخمیرکننده هاي ماهر -مخمرها -6
 میکرب ها و زندگی انسان -7
 ژنومیک - ژن ها -ماده ژنتیکی -میکرب ها -8
 میکربیوتا و بدن انسان -9

 نقش میکرب ها در تهیه مواد غذایی -10
 جلوگیري از فساد مواد غذایی -11
 نعتمیکرب ها و ص -12
 میکرب ها و کشاورزي -13
 میکرب ها و محیط زیست -14
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 بیماریهاي میکربی و مقاومت آنتی بیوتیکی -15
 زونا - هپاتیت - ایدز -بیماریهاي ویروسی -16
 پیامد عفونت هاي مزمن میکربی در انسان -17
 مروري بر مقاالت جدید -18

 
 منابع:

1. Alcamo, I.E. (2003) Microbes and Society – An Introduction to Microbiology. Jones and 
Barlett Publishers, Inc.  
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 اصول تنوع زیستی میکربی

 اصول تنوع زیستی میکربیدرس:  فارسی نام

 Fundamentals of Microbial Biodiversity نام انگلیسی درس:

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

 اختیارينوع درس: 

 دارد (فیزیولوژي میکربی)از: پیشنی

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

آشنایی  و یادگیري روشـهاي اسـتاندارد بـراي بررسـی تنـوع زیسـتی میکربـی و تعیـین ارتباطـات اکولـوژي            
 میکربی

 
 سرفصل درس:

 واژه شناسی و مفهوم تنوع زیستی تعاریف و اصطالحات -1
 ناسبات جهانی در زمینه تنوع زیستیاهمیت پژوهش و و شناخت تنوع زیستی، م -2
 تنوع زیستی میکروارگانیسم ها -3
 اهمیت کارکدي تنوع زیستی میکربی و عوامل تهدید کننده تنوع زیستی -4
 تکنیک هاي مطالعه تنوع زیستی میکروارگانیسم ها: روشهاي مستقل و وابسته به کشت -5
ي بیوشـیمیایی، الگـوي مصـرف تنهـا منبـع کـربن،       تکنیک هاي مطالعه تنـوع میکروارگانیسـم هـا بـر مبنـا      -6

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

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

 
 منابع:

1. Willey, J.M., Sherwood, L., Woolverton, C.J., Prescott, L.M. and Willey, J.M. (2011) 
Prescott's Microbiology. McGraw-Hill. 
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 مبانی زیست فناوري میکربی

 مبانی زیست فناوري میکربیدرس:  فارسی نام

 Fundamentals of Microbial Biotechnology نام انگلیسی درس:

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

 اختیارينوع درس: 

 دارد (فیزیولوژي میکربی)پیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

هــدف اصــلی ارائــه ایــن واحــد درســی آشــنایی دانشــجویان بــا اصــول و مبــانی زیســت فنــاوري میکربــی   
ــا در صــنایع     ــاي میکروارگانیســم ه ــا کاربرده ــی دانشــجو ب ــن واحــد درس ــه اســت، در ای ــف از جمل مختل

 کشاورزي، محیط زیست، پزشکی و ... آشنا می شود.
 

 سرفصل درس:
 مقدمه اي بر زیست فناوري میکربی -1
 اهمیت میکرارگانیسم هاي در تولید محصوالت میکربی -2
 اهمیت میکرارگانیسم هاي در تولید محصوالت غذایی تخمیر شده -3
 اهیاهمیت میکرارگانیسم ها در زیست فناوري گی -4
 اهمیت میکرارگانیسم ها در زیست فناوري پزشکی -5
 اهمیت میکرارگانیسم ها در زیست فناوري محیطی -6
 میکروارگانیسم ها و تولید هاي سوخت پاك -7
 جایگاه و اهمیت میکرارگانیسم ها در استخراج فلزات از معادن -8
 یطیجایگاه و اهمیت میکرارگانیسم ها در پاکسازي آالینده هاي مح -9

 تولید پروتئین هاي نوترکیب در باکتري -10
 تولید پروتئین هاي نوترکیب در مخمر -11
 درآمدي بر اومیکس، متاژنومیکس، ترانس کریپتومیکس، پروتئومیکس -12
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 منابع:
1. Glazer, A.N. and Nikaido, H. (2007) Microbial Biotechnology: Fundamentals of Applied 
Microbiology. Cambridge University Press. 
2. Thatoi, H.N. (2011) Microbial Biotechnology: Methods and Applications. Alpha Science Int'l 
Ltd.  
3. Arora, R. (2013) Microbial Biotechnology: Energy and Environment. CABI publisher. 
4. Lee, Y.K. (2013) Microbial Biotechnology: Principles and Applications, 3rd Edition. World 
Scientific Publishing Company. 
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http://www.amazon.com/Alexander-N.-Glazer/e/B001H9RSY4/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1366444444&sr=1-1
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http://www.amazon.com/Microbial-Biotechnology-Principles-Applications-Third/dp/981436682X/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1366444444&sr=1-4&keywords=microbial+biotechnology


 ایمنی زیستی

 ایمنی زیستیدرس:  فارسی نام

 Biosafety نام انگلیسی درس:

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

 اختیارينوع درس: 

 نداردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

هدف از ارائه این واحـد درسـی آشـنایی دانشـجو بـا مخـاطرات شـیمیایی و زیسـتی در آزمایشـگاه زیسـت            
 شناسی است.

 
 سرفصل درس:

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

 کردن با گازهاي تحت فشارو مایع شوند، مواد شیمیایی قابل انفجار
ار اصول ایمنی، کار با مواد شیمیایی: نشـانه گـذاري مـواد شـیمیایی، حـالل هـا، مـواد فـرار، عالئـم هشـد           -3

 MSDSدهنده، مواد اکسید کننده، مواد واکنش پذیر با آب، آشنایی و تهیه 
اصول ایمنی، کار با مـواد شـیمیایی: آشـنایی بـا مایعـات و گازهـاي سـرمازا، مـواد انفجـاري، ایمنـی کـار             -4

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

 بـر  فـرابنفش  پرتـو  زیسـتی  اثـرات ، پرتـو  برابـر  در حفاظـت  پایـه  اصـول اصول ایمنی کار در برابر اشـعه:   -5
 هــاي برنامــه، رادیواکتیــو، ایمنــی کــار بــا مــواد فــرابنفش پرتوهــاي برابــر در حفاظــتو چشــم،  بــدن پوســت

 رادیواکتیو مواد آلودگی رفع، پایش
ــواد زیســتی:  -6 ــا م ــار ب ــی، ک ــی ســطح اصــول ایمن ــی ســطح، 1 زیســتی ایمن ــی ســطح،2زیســتی ایمن  ایمن

 4زیستی ایمنی سطح، 3زیستی

152 
 



، اول نــوع هــاي آزمایشــگاه،شخصی محافظــت و ایمنــی تجهیــزاتاصــول ایمنــی، کــار بــا مــواد زیســتی:  -7
 حیوانی یا انسانی هاي فراورده و خون با کاردوم،  نوع هاي آزمایشگاه

 ایمنــی مالحظــات، نوترکیــب  DNAتکنولــوژي و زیســتی ایمنــیاصــول ایمنــی، کــار بــا مــواد زیســتی:  -8
 شده ژنتیکی کاري دست زنده موجودات براي خطر ارزیابی، زیستی بیانگر هاي سیستم براي زیستی

 و ژنتیـک  هـاي  آزمایشـگاه  در رایـج  مـواد  بـا  کـار  بـراي  زیسـتی  ایمنـی اصول ایمنی، کار با مواد زیسـتی:   -9
 ژنتیک مهندسی

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

 
 منابع:

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

  Biodiversity and Conservationنام انگلیسی درس:

 نظري واحد 2 :تعداد و نوع واحد

 32 تعداد ساعت:

 اختیاري نوع درس: 

 نداردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 
 

 :هدف درس
حفاظــت هــاي مختلــف دانشــگاهی بــا مبــانی  رشــته کارشناســی دوره دانشــجویان آشــنائی درس ایــن هــدف

 است.  تنوع زیستیاز 
 

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

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

 هاي توسعه پایدار چالش -10
 ایران 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
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 روز. 5-3به مدت  سفر علمی به یکی از مناطق حفاظت شده ایران -14-16
 

 :منابع
  . مبانی زیست شناسی حفاظت. انتشارات جهاد دانشگاهی1393ملکیان، م. همامی، م.ر. . ۱

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

 مبانی بیوانفورماتیکرس: د فارسی نام

 Principles of Bioinformatics نام انگلیسی درس:

 نظري واحد 2 تعداد و نوع واحد:

 32 تعداد ساعت:

 اختیاري: درس نوع

 (درس بیوشیمی و ژنتیک) داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

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

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

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

هــا، ســتفاده در پــردازش فرضــیهتحقیقــاتی محققــین تولیــد شــده، در اختیــار عمــوم قــرار گرفتــه و قابلیــت ا 
توانـد  شناسـی مـی  هـاي جدیـد را دارنـد. ایـن درس بـراي کلیـه گرایشـهاي زیسـت        آزمون آنها و ارائه فرضیه

 مفید واقع شود.
 

 سرفصل درس:
 اي بر درس، اهداف، تعاریف مقدماتی، ساختار درس، بانکهاي اطالعاتی، کاربردها مقدمه -1
  Blastو   Entrezفاده از منابع مختلف آن، و نحوه است NCBIآشنایی با  -2
، پـروژه ژنـوم انسـانی، بانکهـاي     DNAاستخراج اطالعـات مربـوط بـه ژنـوم و تحلیـل آن: تعیـین تـوالی         -3

 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( 
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ــانتپرو -5 ــی (گ ــداريProteomicsشناس ــازي ()، دی ــبه   visualizationس ــی و محاس ــاختارهاي پروتئین ) س
اي ســاختاري (آمینــو اســیدها)، ســاختار ثــانوي، نیروهــاي رانــش ویژگیهــاي ســاختاري آنهــا، بلوکهــاي پایــه

ــن ــاخوردگی، ب ــهت ــا (مای ــ motifsه ــا ســا ســاختارهاي ابرثانوی ــا (ه، حــوزه) ی ــداري ســازي domainsه )، دی
 هاي بانکهاي اطالعاتی پروتئینی ، ویرایش پرونده VMDمولکولها با 

ــیه         -6 ــاختاري، فرض ــک س ــوالی: بیوانفورماتی ــتفاده از ت ــا اس ــرد ب ــی و عملک ــاختار پروتئین ــگویی س پیش
 ) homology modelingسازي همساخت (، مدلEVAو  CASPترمودینامیکی آنفینسن، ارزیابی 

ــایی، کــاوش در بانکهــاي اطالعــاتی، ردیــف تحلیــل توالیهــا، ردیــف -7  globalخــوانی کلــی (خــوانی دوت

alignmentخوانی توالیها ()، پارامترهاي ردیفGap penaltyگذاري پروتئین) ، ماتریسهاي ارزش 
ــه ــهمقدم ــر ریزآرای ــا (اي ب ــرم microarraysه ــه، ن ــک ریزآرای ــاهیم تکنی ــهافزارهــاي تح): مف ــل ریزآرای ــا، لی ه

 مثالهاي 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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 بیوتکنولوژيمبانی نانو

 مبانی نانوبیوتکنولوژيدرس:  فارسی نام

 Principles of Nano-Biotechnology نام انگلیسی درس:

 نظري واحد 2 تعداد و نوع واحد:

 32 تعداد ساعت:

 اختیاري نوع درس:

 )ساختار، بیوشیمی 1 ، فیزیک عمومی1 شیمی آلیهاي: دارد (درسپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 :هدف درس

 .است اوريآشنائی دانشجویان با مباحث بین رشته اي در عرصه نانو زیست فن درس این هدف
 

 :سرفصل درس
 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
 ..). ها و مواد غیر کربنی (فلزي، سرامیک ها، نانو متخلخلنانو  -6
 نانو مواد زیستی -7
 ش هاي مشاهده نانوزیست فناوريرو -8
 روش هاي جابجائی  -9

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

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

 ست و صنایعکاربرد هاي نانو زیست فناوري درمحیط زی -14
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 مالحظات زیست ایمنی -15
 

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

 ها شناسی سامانه مبانی زیستدرس:  فارسی نام

 Principles of Systems Biology نام انگلیسی درس:

 نظري واحد 2 تعداد و نوع واحد:

 32 تعداد ساعت:

 اختیارينوع درس: 

 (درس بیوشیمی و ژنتیک) داردپیشنیاز: 

 کارگاه     داردآموزش تکمیلی: 
 

 هدف درس:
هــدف از ارایــه ایــن درس آشــنائی دانشــجویان رشــته زیســت شناســی بــا مفــاهیم پایــه اي زیســت شناســی  

 دگاه کل گرا در بررسی و تحلیل مسایل زیست شناختی می باشد.سامانه اي و ارایه دی
ت سرفصــل ارایــه مــی گــردد: ژنــومیکس، پروتئــومیکس،  موضــوعات مــورد بررســی در ایــن درس در هشــ

 اي.  شناسی سامانه هاي زیست تئوري، شبکه ها، مسیر ها و کاربرد فنومیکس،متابولومیکس، 
 

 سرفصل درس:

 ترانسلیتومیکس ریپتومیکس،ژنومیکس، متاژنومیکس، ترانسک .1

 پروتئومیکس .2

 متابولومیکس و شبکه هاي متابولیکی .3

 شبکه هاي انتقال پیام .4

 فنومیکس .5

مفهـوم شـبکه و    کـامپیوتري، نظریـه گـراف هـا، مدلسـازي ریاضـی،       –ي هـا و مفـاهیم ریاضـی    تئور .6
 مسیر

 
 :منابع

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

 بیوتکنولوژيمبانی درس:  فارسی نام

 Principles of Biotechnology نام انگلیسی درس:

 نظري واحد 2 تعداد و نوع واحد:

 32 ساعت: تعداد

 اختیارينوع درس: 

 )و مولکولی سلولی، زیست شناسی ساختار و تنوع میکربیهاي: دارد (درسپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

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

 زیست، پزشکی و ... آشنا می شود.
 

 سرفصل درس:
 مقدمه اي بر زیست فناوري  -1
 اهمیت و جایگاه اقتصادي موجودات زنده تولید محصوالت و خدمات مختلف  -2
 اهمیت میکرارگانیسم هاي در تولید محصوالت مختلف  و حوزه زیست فناوري میکربی -3
 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
 اهمیت و جایگاه موجودات زنده در زیست فناوري پزشکی و حوزه سالمت  -6
 وري گیاهی و حوزه کشاورزي اهمیت اهمیت و جایگاه موجودات زنده در زیست فنا -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

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

 
 منابع:

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


 یومیمتیکب یمبان

 یومیمتیکب یمباندرس:  فارسی نام

 Principles of Biomimetics نام انگلیسی درس:

 نظري واحد 2 و نوع واحد:تعداد 

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

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

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

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

 از چشم پروانه
 یعتدر طب يو رنگ ساختار یفوتون ينانوساختارها -12
 الهام گرفته از دندان يها یستنانوکامپوز -13
 انومواد الهام گرفته از صدفن -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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 مبانی مهندسی ژنتیک

 مبانی مهندسی ژنتیکدرس:  فارسی نام

 Principles of Genetic Engineering نام انگلیسی درس:

 نظري واحد 2 تعداد و نوع واحد:

 32 تعداد ساعت:

 اختیارينوع درس: 

 )ژنتیک مولکولی(درس  داردپیشنیاز: 

 نداردوزش تکمیلی: آم

 

 :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
ــزیم نوترکیــب بااســتفاده از آنــزیم هــاي محــدوداالثر یــا برشــگر   DNAتولیــد -1  (اســتفاده از لینکرهــا ، آن

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

 شناسائی آن)
 ...)ا، باکتریوفاژها، کازمیدها حامل هاي کلون (پالسمیده -3
ــان عــالی، درســلول هــاي جــا   -4 ــاي باکتریوفاژهــا، درگیاه ــر مبن ــگ ب ــان ناقلهــاي کلونین ــاي بی نوري، برمبن

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

 اي،پروتوپالسمی
 انتخاب کلون تغییریافته، مقاومت به آنتی بیوتیک، پلیت هاي همانند -6
ــاي   -7 ــه ه ــاب ژن (خزان ــازي   ، سنت cDNAو   DNAانتخ ــا، و جداس ــه ه ــتجوژن در خزان زشیمیایی،جس

 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 DNAتعیین توالی  -10
، انگشـت نگـاري ژنتیکـی و     RFLPسـاختار ژنـوم، اسـتفاده از    استفاده از ژن کلـون شـده بـراي مطالعـه     -11

 ردپا
ــات  -12 ــراز، جزئی ــره اي پلیم ــنش زنجی ــراي  PCRواک ــدي ب ــا الیگونوکلئوتی ــرح آغازگره ــین PCR، ط ، تعی

 .  PCRدرجه حرارت مناسب، کلون کردن فراورده هاي
 ، واکسن ویروسی عملی مهندسی ژنتیک، تخمیر میکربیکاربردهاي  -13
 ، ژن درمانیم ژن، تنظیاص، حیوانات و گیاهان تغییریافتهید پروتئین ختول -14
 تولید پروتئین ها وهورمون هاي کاربردي، تولید انسولین، فاکتورهاي انعقاد خون -15
 فاکتورفعال کننده پالسمینوژن بافتی، اریتروپوئیتین، اینترفرون ها، اینترلوکین -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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 ایمنی شناسی

 ایمنی شناسیدرس:  فارسی نام

 Immunology :درس  انگلیسی نام

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

  نظري واحد 2واحد:  نوع

 اختیاريدرس:  نوع

 )و مولکولی زیست شناسی سلولیمبانی درس دارد (پیشنیاز: 

 نداردتکمیلی:  آموزش

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

 ذاتی و اکتسابی،  واکسیناسیون
 

 سرفصل درس:
 تاریخچه علم ایمنی شناسی -1
 خصوصیات کلی سیستم ایمنی (اعم از سیستم ایمنی ذاتی و اکتسابی ) -2
 هماتوپوژنز و سلولهاي سیستم ایمنی -3
 اعضا سیستم ایمنی -4
 ایمونوژنیسیته و آنتی ژنیسیته -5
 ساختار مولکولی و ژنتیکی ایمنوگلوبولین: -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
 Tلنفوسیت گیرنده و مولکولهاي سطحی  -12
 کمکی و سایتوتوکسیک) T (اعم از Tرشد و تمایز سلول  -13
 Bرشد و تمایز سلول  -14

 



 تحمل ایمنی -15
 هاي سیستم ایمنی تنظیم پاسخ -16
 و اعمال بیولوژیک معرفی سیستم ایمنی ذاتی: اجزا، سلولها -17
 )سلولهاي فاگوسیت کننده (انواع گیرنده هاي سطحی و اعمال بیولوژیک  -18
 سیستم کمپلمان -19
 التهاب -20

 
 منابع:

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

 آزمایشگاه ایمنی شناسیدرس:  فارسی نام

 Immunology Laboratoryدرس:  انگلیسی نام

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

 ختیاريدرس: ا نوع

 نداردپیشنیاز: 

 اردندتکمیلی:  آموزش

 
 هدف درس:

 آشنایی دانشجویان با روشهاي آزمایشگاهی مرسوم در ایمنی شناسی 
 

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

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

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

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

 به همراه آزمونهاي عملی
 تثبیت کمپلمان به همراه آزمونهاي عملی -6
 )ELISA, RIAنی (سنجشهاي ایم -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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 پزشکی ایمنی شناسی

 پزشکی  ایمنی شناسیدرس:  فارسی نام

  Medical Immunologyنام انگلیسی درس:

 نظري واحد 2واحد:  نوع و  تعداد

 اختیاري نوع درس: 

 دارد (ایمنی شناسی)پیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 

 درس:هدف 
وانـواع روش   بیماریهـاي ناشـی از نقـص سیسـتم ایمنـی ذاتـی و اکتسـابی        وآشنایی دانشـجویان بـا سیسـتم ایمنـی      

ت هــاي نـوینی کـه در ایــن زمینـه اتفــاق    و نحــوه مواجهـه سیســتم ایمنـی بـا بیمــاري و پیشـرف     واکسیناسـیون هـاي  
 افتاده است. 

 

 :سرفصل درس
 مروري بر سیستم ایمنی ذاتی  .1
 مروري بر سیستم ایمنی اکتسابی سلولی  .2
 مروري بر سیستم ایمنی اکتسابی همورال  .3
 ایمنی شناسی پیوند .4

 و بیماري هاي خود ایمنی  تحمل ایمنی .5

 ازدیاد حساسیت نوع اول .6

 ازدیاد حساسیت نوع دوم .7

 ازدیاد حساسیت نوع سوم .8

 ازدیاد حساسیت نوع چهارم .9

 ایمنی شناسی تومورها .10

 ایمنی علیه ویروسها و باکتریها .11

 ایمنی علیه انگلها و کرمهاي انگلی .12

 واکسیناسیون و انواع واکسنها .13

 روشهاي جدید براي تهیه واکسنها .14
171 

 



 بیماریهاي ناشی از نقص سیستم ایمنی ذاتی و اکتسابی .15
 

 :منابع
1. Abbas A.K. and Lichtman A.H. (2014) Cellular and molecular immunology, 8th Edition. 
Philadelphia, PA : Saunders. 
2. William E. Paul, (2012) Fundamental Immunology, 7th edition, Lippincott Williams & 
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 اخالق زیستی
 اخالق زیستیدرس:  فارسی نام

 Bioethics نام انگلیسی درس:

 يواحد نظر 2 تعداد و نوع واحد:

 32 تعداد ساعت:

 اختیارينوع درس: 

 دارد (مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی)پیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 درس:هدف 

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

 
 :سرفصل درس

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

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

یــاهی: دسـت ورزي ژنتیکـی در گیاهــان، تولیـد مـواد مــوثر دارویـی گیـاهی، رهــا       گ زیسـت شناسـی  اخـالق در   -3
 ژنیک در محیطسازي گیاهان ترانس

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

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

ــت      -6 ــات زیســتی، ثب ــاران در تحقیق ــات بیم ــا اطالع ــورد ب ــوقی در زیســت شناســی: چگــونگی برخ مســائل حق
 زیست شناسینمودن اکتشافات زیستی و موجودات زنده حاصل تحقیقات در 
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 تکنولوژي زیستی.
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  پروژه درس: فارسی نام

 B.Sc. Project نام انگلیسی درس:

 عملی  -نظري واحد 2واحد:  نوع و تعداد

 اختیاري نوع درس: 

 ارد ندپیشنیاز: 

 آزمایشگاهآموزش تکمیلی: 

 

 درس:هدف 
پـژوهش در زمینـه هـاي مـرتبط بـا رشـته تحصـیلی و جمـع آوري مطالـب و انجـام پـژوهش             آشنایی دانشجویان با 

 نشگاه.در بازه زمانی پیش بینی شده طبق مقررات دا آزمایش محور
 

 ارزیابی:
لصاق اطالعیه درتابلو اعالنات و تهیه نسخه صحافی شده از نتایج پروژه در قالب پایان نامه دوره ارایه سخنرانی با ا

 کارشناسی.
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