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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   هـ  مـه بـا نظـر خـواهی از کلیـه دانشـگاه      ا، ایـن برن گیـاهی دوره کارشناسی رشته زیسـت شناسـی   

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

 است.
 
 

 و هدف تعریف
هـاي نظـام آمـوزش عـالی اسـت کـه هـدف آن تربیـت          از دورهگیـاهی  شناسـی   زیسـت رشناسی رشته کا  دوره

 دروسشناســی اســت کــه بــا گذرانیــدن  زیســتکارشناســان متعهــد و متخصــص آشــنا بــه مفــاهیم اساســی  
ــاريتخصصــی الزامــی  ــه    و اختی ــدي و خــدماتی ب ــالی، پژوهشــی، تولی ــز آمــوزش ع ــد نیازهــاي مراک بتوانن

 هاي مذکور را برطرف نمایند. در زمینه کارشناسان متخصص
 
 

 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      16تحصـیلی شــامل دو نیمسـال و هــر نیمســال   

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: 135شناسی  رشته زیست ی دوره کارشناسیعداد واحدهاي درست
 

 تعداد واحد نوع درس

 واحد 22 عمومی دروس
 واحد 21 پایه دروس

 واحد 78 تخصصی دروس
 واحد 14 اختیاري دروس

 واحد 135 جمع

 
 

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

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

هـاي   ر، مـوزه ، مراکـز ذخـایر ژنتیکـی کشـو    پژوهشی مرتبط با حفاظـت محـیط زیسـت، منـابع طبیعـی     
علوم طبیعی، فضاي سبز سـازمان شـهرداري، صـنایع غـذائی و داروئـی، موسسـات مـرتبط بـا زیسـت          

 فناوري 

صـنایع  داروئـی و    هاي تخصصـی در صـنایع تولیـدي مـرتبط بـا کشـت و تکثیـر گیاهـان و         مشاوره* 
 کشاورزي

ــرکت  *  ــیس ش ــق تاس ــتغال از طری ــاد اش ــان در   ایج ــش بنی ــاي دان ــرایشه ــف  گ ــاي مختل ــته ه  رش
 گیاهیشناسی  زیست
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 ضرورت و اهمیت رشته
با توجه به نقش انکـار ناپـذیر موجـودات زنـده در ابعـاد مختلـف زنـدگی بشـر از غـذا و پوشـاك گرفتـه تـا             

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

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

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

 تحقیقاتی براي توسعه و استقالل کشور بسیار ضروري و انکار ناپذیر است.
بتواننــد بــه گیــاهی ف زیســت شناســی لــذا ضــرورت تربیــت افــرادي کــه بــا تســلط در گــرایش هــاي مختلــ

عنوان نیروهاي متخصـص نیـاز هـاي تخصصـی مراکـز آموزشـی و پژوهشـی کشـور را تـامین نماینـد بسـیار            
 محرز است.

 

 شرایط گزینش دانشجو
ــیل در  ــان تحص ــی    داوطلب ــت شناس ــته زیس ــی رش ــاي دوره کارشناس ــرایش ه ــاهی گ ــرایط   گی ــتی  ش بایس

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

 نام درس ردیف
 تعداد ساعات تعداد واحد

 پیشنیاز
 جمع عملی نظري جمع عملی نظري

  48 - 48 3 - 3 زبان فارسی 1

  48 - 48 3 - 3 زبان انگلیسی 2

  24 16 8 1 5/0 5/0 تربیت بدنی 3

  32 32 - 1 1 - 1ورزش  4

  32 - 32 2 - 2 دانش خانواده و جمعیت 5

   -  12 - 12 *دروس عمومی معارف اسالمی 6

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

 عنوان درس گروه ردیف
 تعداد ساعات تعداد واحدها

 ازپیشنی
 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 

 یاخالق اسالم

 واحد 2

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

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

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

  32 - 32 2 - 2 عرفان عملی در اسالم 7

8 

 انقالب اسالمی

 واحد 2

  32 - 32 2 - 2 انقالب اسالمی ایران

9 
آشنایی با قانون اساسی جمهوري اسالمی 

 ایران
2 - 2 32 - 32  

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

تاریخ و تمدن  11

 اسالمی

 واحد 2

  32 - 32 2 - 2 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی

  32 - 32 2 - 2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 12

  32 - 32 2 - 2 تاریخ امامت 13

آشنایی با منابع  14

 اسالمی

 واحد 2

  32 - 32 2 - 2 تفسیر موضوعی قرآن

  32 - 32 2 - 2 تفسیر موضوعی نهج البالغه 15

 

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

 پیشنهادي است.

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

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

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

 را برمی گزینند.
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 �داول �وس

 



 مقطع کارشناسی در گیاهیرشته زیست شناسی  دروس پایه -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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 گیاهی یشناس ستیرشته ز یدوره کارشناس تخصصیدروس  -3جدول 

 نام درس ردیف

 تعداد ساعت تعداد واحد 

 پیشنیاز/همنیاز

ري
نظ

لی 
عم

مع 
ج

ري 
نظ

لی 
عم

مع 
ج

 
 بیوشیمی ساختار 48 --- 48 3 --- 3 و مولکولی مبانی زیست شناسی سلولی  1

 32 32 --- 1 1 --- مبانی زیست شناسی سلولیآزمایشگاه  2

همزمان با درس مبانی 

و  زیست شناسی سلولی

 مولکولی

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

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

 ساختار

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

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

 متابولیسم

 48 --- 48 3 --- 3 ژنتیک پایه 7
زیست شناسی مبانی 

 و مولکولی سلولی

 همزمان با درس ژنتیک پایه 32 32 --- 1 1 --- ک پایهژنتی آزمایشگاه 8

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

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

 مولکولی

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

 32 32 --- 1 1 --- جانوري ساختار و تنوع آزمایشگاه 12
ساختار و با درس همزمان 

 جانوري تنوع

 48 --- 48 3 --- 3 مبانی فیزیولوژي جانوري 13

 یمبان ایسلول  يولوژیزیف

و  یسلول یشناس ستیز

 مولکولی

 32 32 --- 1 1 --- مبانی فیزیولوژي جانوري آزمایشگاه 14
همزمان با درس مبانی 

 فیزیولوژي جانوري

 ندارد 48 --- 48 3 --- 3 بیزیست شناسی میکر 15

 32 32 --- 1 1 --- شناسی میکربیزیست  آزمایشگاه 16
مزمان با درس زیست ه

 شناسی میکربی

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

 و مولکولی سلولی

 ژنتیک پایه 48 --- 48 3 --- 3  18

9 
 



 تکامل

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

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

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

 زیستی

 ندارد 32 --- 32 2 --- 2 اصول و روشهاي رده بندي گیاهان 22

 ندارد 32 --- 32 2 --- 2 1سیستماتیک گیاهی  13

 32 32 --- 1 1 --- 1سیستماتیک گیاهی  آزمایشگاه 24
همزمان با درس 

 1سیستماتیک گیاهی 

 ندارد 32 --- 32 2 --- 2 2سیستماتیک گیاهی  25

 32 32 --- 1 1 --- 2سیستماتیک گیاهی  آزمایشگاه 26
همزمان با درس 

 2سیستماتیک گیاهی 

 ندارد 32 --- 32 2 --- 2 3سیستماتیک گیاهی  27

 32 32 --- 1 1 --- 3سیستماتیک گیاهی  آزمایشگاه 28
همزمان با درس 

 3سیستماتیک گیاهی 
 ندارد 32 --- 32 2 --- 2 (تغذیه و جذب) 1فیزیولوژي گیاهی  29

 32 32 --- 1 1 --- 1فیزیولوژي گیاهی  آزمایشگاه 30
 یزیولوژيفهمزمان با درس 

 و جذب) یه(تغذ 1 یاهیگ

31 
فتوسنتز و ( 2فیزیولوژي گیاهی 

 )تنفس
 ندارد 32 --- 32 2 --- 2

 32 32 --- 1 1 --- ۲ فیزیولوژي گیاهی آزمایشگاه 32

همزمان با درس 

 2فیزیولوژي گیاهی 

 )فتوسنتز و تنفس(

33 
رشد و نمو و ( 3فیزیولوژي گیاهی 

 )تنظیم کننده هاي رشد
 ندارد 32 --- 32 2 --- 2

 زیست شناسی میکربی 32 --- 32 2 --- 2 اکولوژي گیاهی 34

 32 32 --- 1 1 --- اکولوژي گیاهی هآزمایشگا 35
همزمان با درس 

 اکولوژي گیاهی

 میکربی یشناس یستز 32 --- 32 2 --- 2 قارچ شناسی 36

 32 32 --- 1 1 --- قارچ شناسی آزمایشگاه 37
همزمان با درس قارچ 

 شناسی

 32 --- 32 2 --- 2 جلبک شناسی 38
 یاهی،گ یشناس یستز

 یاهیگ ياصول رده بند

همزمان با درس جلبک  32 32 --- 1 1 --- جلبک شناسی آزمایشگاه 39
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 شناسی

 ندارد 32 --- 32 2 --- 2 زیست شناسی تکوینی گیاهی 40

 ندارد 48 --- 48 3 --- 3 ریخت شناسی و تشریح گیاهی 41

42 
ریخت شناسی و تشریح  آزمایشگاه

 گیاهی
--- 1 1 --- 32 32 

همزمان با درس ریخت 

 یح گیاهیشناسی و تشر
 --- 1536 576 960 78 18 60 جمع
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 گیاهی یشناس ستیرشته ز یدوره کارشناس ياریدروس اخت -4جدول 

 نام درس ردیف
 تعداد ساعت تعداد واحد

 پیشنیاز/ همنیاز
 جمع عملی نظري جمع عملی نظري

 زبان خارجی 32 --- 32 2 --- 2 متون تخصصی 1

2 
 بافتو  سلولکشت 

 گیاهی
 ندارد 48 32 16 2 1 1

 ندارد 32 --- 32 2 --- 2 حفاظت تنوع زیستی و 3

4 
اتنوبوتانی و گیاهان 

 اقتصادي
 ندارد 32 --- 32 2 --- 2

5 
زیست شناسی و 

 تاکسونومی خزه گیان
 ندارد 32 --- 32 2 --- 2

 ندارد 32 --- 32 2 --- 2 گیاهان انتقال مواد در 7

 ندارد 32 --- 32 2 --- 2 مبانی بیوانفورماتیک 8

9 
طراحی فضاي سبز و 

 گیاهان زینتی
 ندارد 32 --- 32 2 --- 2

10 
و گیاه شناسی  اکولوژي 

 تاالب ها
 ندارد 32 --- 32 2 --- 2

11 
مبانی زیست فناوري 

 گیاهی
 ندارد 32 --- 32 2 --- 2

 ندارد 32 --- 32 2 --- 2 ژنتیک و تکامل 12

 ندارد 32 --- 32 2 --- 2 رابطه آب و خاك و گیاه 13

 ندارد 32 --- 32 2 --- 2 ژنتیک گیاهی 14

 ندارد 32 --- 32 2 --- 2 گیاهان آبزي 15

 ندارد 32 --- 32 2 --- 2 خاك شناسی 16

 همزمان با درس خاك شناسی 32 32 --- 1 1 --- آزمایشگاه خاك شناسی 17

 ندارد 32 --- 32 2 --- 2 تکثیر گیاهان 18

 ندارد 32 --- 32 2 --- 2 هاي گیاهیبیماري  19

20 
مبانی اکوفیزیولوژي 

 گیاهی
 ندارد 32 --- 32 2 --- 2

21 
آزمایشگاه مبانی 

 اکوفیزیولوژي گیاهی
--- 1 1 --- 32 32 

همزمان با درس مبانی اکوفیزیولوژي 

 گیاهی

ی و سلول یشناس یستز یمبان 32 --- 32 2 --- 2 اخالق زیستی 22
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 نام درس ردیف
 تعداد ساعت تعداد واحد

 پیشنیاز/ همنیاز
 جمع عملی نظري جمع عملی نظري

 مولکولی

 32 --- 32 2 --- 2 سلول يولوژیزیف 23
ی و سلول یشناس یستز یمبان

 مولکولی

 32 --- 32 2 --- 2 کیزیوفیبمبانی  24
و  یسلول یشناس یستز یمبان

 1عمومی  یزیکو ف یمولکول

 2 عمومی ریاضی 32 --- 32 2 --- 2 مدل سازي زیستیمبانی  25

26 
مبانی مدل آزمایشگاه 

 زیستی سازي
--- 1 1 --- 32 32 

مبانی مدل سازي همزمان با درس 

 زیستی

 ساختار یوشیمیب ،1عمومی  یزیکف 32 --- 32 2 --- 2 بیوتکنولوژينانو یمبان 27

28 
 یشناس ستیز یمبان

 ها سامانه
 ندارد 32 --- 32 2 --- 2

 32 --- 32 2 --- 2 بیوتکنولوژي یمبان 29
 یشناس یستز یکربی،م یشناس یستز

 یمولکول

 ندارد 32 --- 32 2 --- 2 کیمتیومیب یمبان 30

 32 --- 32 2 --- 2 کیژنت یمهندس یمبان 31
 ژنتیک مولکولی

 

 ندارد 32 --- 32 2 --- 2 گیاهان دارویی 32

 همزمان با درس گیاهان دارویی 32 32 --- 1 1 --- آزمایشگاه گیاهان دارویی 33

 آمار زیستی R 1 1 2 16 32 48آمار کاربردي با  34

 سال چهارم 32 --- 32 2 --- 2 پروژه 35
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 1ریاضی عمومی 
 1ریاضی عمومی درس:  فارسی نام

 General Mathmatics 1نام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 3 و نوع واحد: تعداد

 48تعداد ساعت: 

 پایهنوع درس: 

 نداردپیشنیاز: 

 داردآموزش تکمیلی: 

 
 توضیحات اولیه :

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

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

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

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

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

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

 دنباله اي، جبر توابع پیوسته.

مشـتق توابـع یـک متغیـره، تعبیرهندسـی و فیزیکـی مشـتق، قضـایایی ماننـد قضـیه مقـدار میـانگین،              مشتق: -4
س، نقـاط بحرانـی، آزمـون هـاي مشـتق بـراي اکسـترمم، تقعـر         دستورهاي مشتق گیري، مشـتق تـابع معکـو   

 منحنی، نقطه عطف.

15 
 



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

ن نســبت و ریشــه)، همگرایــی مطلــق و دنبالــه هــا، ســریهاي عــددي، آزمونهــاي همگرایی(آزمــو ســري هــا: -6
 مشروط، سري توانی، قضیه تیلور.

 
 منابع:

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

 2ریاضی عمومی درس:  فارسی نام

 General Mathmatics 2نام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 3 و نوع واحد: تعداد

 48تعداد ساعت: 

 پایهنوع درس: 

 )1(ریاضی عمومی  داردپیشنیاز: 

 داردآموزش تکمیلی: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 منابع:

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

18 
 



 1 فیزیک عمومی

 1 فیزیک عمومیدرس:  یفارس نام

 General Physics 1نام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 3 و نوع واحد: تعداد

 48تعداد ساعت: 

 پایهنوع درس: 

 نداردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 درس:هدف 

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

 :سرفصل درس

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

ــوانین   حرکــت خطــی -2 ــرژي، پتانســیل، ق ــون، کــار، ان ــوانین نیوت : سیســتماتیک و دینامیــک (یــک و دو بعــد)، ق
 پایستگی، تکانه و پایستگی، برخورد

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

: دمــا، روش هــاي دماســنجی، انتقــال گرمــا و قــانون اول، نظریــه جنبشــی، ظرفیــت گرمــایی،  حــرارت و گرمــا -4
 آنتروپی، قانون دوم

 میدان الکتریکی، قانون گوس، پتانسیل ماده و بار الکتریکی، -5
 جریان، میدان مغناطیسی، قانون آمپر -6
 قانون فاراده، موتور، ژنراتور -7
 اپتیک موجی، بازتاب و شکست، تداخل و پراش -8
 فیزیک کوانتومی، نور کوانتومی، اثر فوتوالکتریک، لیزر -9

 فت)، واپاشی رادیواکتیوفیزیک هسته اي و اتمی، انرژي هسته اي (همجوشی و شکا -10
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 منابع:
1. Halliday, D., Resnick, R. and Walker, J. (2005) Fundamentals of Physics, Vol. 1 & 2, 7th Edition. 
John Wiley & Sons, Inc.  
2. Newmann J. (2008) Physics of the Life Sciences, Springer. 
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 1 آزمایشگاه فیزیک عمومی
 1 آزمایشگاه فیزیک عمومی درس: فارسی نام

 General Physics 1 Laboratoryنام انگلیسی درس: 

 عملی واحد 1 و نوع واحد: تعداد

 32تعداد ساعت: 

 پایهنوع درس: 

 )1 درس فیزیک عمومیهمزمان با ( داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 

 درس:هدف 
هـاي مـرتبط بـا درس فیزیـک      دهزمـایش و پـردازش دا  گیـري، چیـدمان آ   آشنایی دانشجویان بـا مبـانی عملـی انـدازه    

 1 عمومی
 

 :سرفصل درس
 گیري، تخمین خطا در آزمایش خطاي اندازه  گیري، وسایل اندازه گیري، اهمیت و مفهوم اندازه -1
 گیري طول، جرم، زمان، چگالی (جامدات، مایعات) اندازه -2
 ي سطح شیب دارتحقیق قوانین حرکت در یک بعد: سرعت، شتاب، حرکت رو -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
 ی ساده و پایستگی تکانه زاویه ايبررسی حرکت دوران -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 ازهاند -13
 تحقیق قوانین مربوط به تشدید در لوله هاي صوتی باز و بسته -14
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آزمایشــهایی را انتخــاب و ارایــه   13تــا    2توانــد از ردیفهــاي  مــی موجــودبنــا بــه امکانــات  اســتاد درس توضــیح:

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

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

 1شیمی عمومی درس:  فارسی نام

 General Chemistry 1نام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 3 و نوع واحد: تعداد

 48تعداد ساعت: 

 پایهنوع درس: 

 نداردپیشنیاز: 

 )حل تمرین(دارد   آموزش تکمیلی: 
 

 درس:هدف 
 آشنایی اولیه با مفاهیم شیمی نظیر: اتم و ساختار آن، پیوندهاي شیمیایی، محلول ها و تعادالت شیمیایی 
 

 :سرفصل درس
 علی آن در جهان و ایرانفلسفه علم شیمی و تاریخ آن، وضعیت ف -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
 یمیترموش -7
 محلول ها و خواص فیزیکی آن ها -8
 سینتیک شیمیایی -9

 تعادالت شیمیایی -10
 

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

24 
 



 1آزمایشگاه شیمی عمومی 

 1آزمایشگاه شیمی عمومی درس:  فارسی نام

 General Chemistry 1 Laboratoryس: نام انگلیسی در

 عملی واحد 1 و نوع واحد: تعداد

 32 تعداد ساعت:

 پایهنوع درس: 

 )1شیمی عمومی درس همزمان با ( داردپیشنیاز: 

 )آزمایشگاه( داردآموزش تکمیلی: 
 

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

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

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

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

 2شیمی عمومی درس:  فارسی نام

 General Chemistry 2نام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 3 و نوع واحد: تعداد

 48 تعداد ساعت:

 پایهنوع درس: 

 )1شیمی عمومی درس ( داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 درس:هدف 

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

 
 :سرفصل درس

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

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

، pHتعــاریف اســید و بــاز آرنیـوس و برونشــتد، اکســیدهاي اســیدي و بــازي، مفهــوم  : مفـاهیم اســیدها و بازهــا  -3
ـ          ی، هیـدرولیز نمـک   قدرت نسبی اسیدها و بازهـا و ارتبـاط آن بـا سـاختار مولکـولی، اسـیدها و بازهـاي چنـد ظرفیت

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

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

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

 خوردگی
 ترکیبات کوئوردیناسیون -6
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داري هســته، ســینتیک واپاشــی رادیواکتیــو، تبــدیل هســته اي، اثــر تــابش رادیواکتیــویتی و پایــ: شــیمی هســته اي -7
 هسته اي بر ماده، تبدیل متقابل جرم و انرژي، کاربردهاي شکافت و همجوشی

 

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

 1 شیمی آلیدرس:  فارسی نام

 Organic Chemistry 1نام انگلیسی درس: 

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

 پایهنوع درس: 

 )1شیمی عمومی درس ( داردپیشنیاز: 

 داردآموزش تکمیلی: 

 
 درس:هدف 

 شیمیایی آنهاآشنایی با انواع مختلف ترکیبات آلی و ساختار  
 

 :سرفصل درس
مقدمــه، تعریــف علــم شــیمی آلــی و بیــان تاریخچــه آن، عناصــر موجــود  در ترکیبــات آلــی، مقایســه خــواص    -1

مواد آلی  بـا ترکیبـات معـدنی، اهمیـت شـیمی آلـی، تجزیـه کمـی  و کیفـی عنصـري ترکیبـات آلـی، انـدازه گیـري               
ترکیبــات آلــی، پیونــدهاي کوواالنســی، الکترواالنســی،  جــرم مولکــولی ترکیبــات آلــی، انــواع اتصــاالت شــیمیایی در

 هیدروژنی، انرژي پیوند، الکترونگاتیویته، اثر القایی، تغییر مکان الکترونی، واالنس کربن
ــعی،        -2 ــري موض ــري، ایزوم ــري زنجی ــترده، ایزوم ــول گس ــم، فرم ــی و ایزومریس ــات آل ــترده  ترکیب ــول گس فرم

ــم،   ــم و توتومریس ــاملی، متامریس ــري ع ــذیرش     ایزوم ــاء، پ ــایش و احی ــی، اکس ــري هندس ــوري، ایزوم ــري ن ایزوم
ــاثیر وضــعیت     ــون هــا، اســیدها و بازهــا و ت ــس ی ــدروژن در مولکــول، تعــویض واالن اکســیژن و از دســت دادن هی

 الکترونی در خصوصیات آنها، انرژي و تعادل
، E2و  E1حـذفی   انواع واکنش هـاي شـیمی آلـی، واکـنش هـاي رادیکـالی، واکـنش هـاي یـونی، واکـنش هـاي            -3

، تقســیم بنــدي ترکیبــات آلــی و صــفات کلــی آنهــا، صــفات کلــی و تقســیم  SN2و  SN1واکــنش هــاي جانشــینی 
 بندي ترکیبات آلی، معرفی هیدروکربن ها

هیدروکربن هـاي اشـباع شـده زنجیـري، همولـوگ هـاي متـان، صـفات عمـومی پـارافین هـا، آلکیـل هاالیـدها،               -4
ر ترکیبــات اســتخالفی آن، طــرز تهیــه و خــواص متــان، پیــدایش اتــان در طبیعــت،  طــرز تهیــه پــارافین هــا، متــان د

 خواص اتان
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هیــدروکربن هــاي اشــباع شــده حلقــوي، نامگــذاري، واکــنش هــاي ترکیبــات حلقــوي کوچــک، نظریــه کششــی  -5
ــات       ــایی ترکیب ــري فض ــوري، ایزوم ــتوایی و مح ــدهاي اس ــایی، پیون ــاي فض ــداري بناه ــوثر در پای ــل م ــایر، عوام ب

 ي: ایزومرهاي سیس و ترانس، اترهاي حلقوي، اترهاي تاجیحلقو
ــیمیایی      -6 ــا، صــفات ش ــري در آنه ــی و ایزوم ــاي اتیلن ــدروکربن ه ــري، هی ــباع نشــده زنجی ــاي اش ــدروکربن ه هی

هیــدروکربن هــاي اتیلنــی یــا الفــین هــا، افـــزایش هیــدروژن  و هــالوژن هــا، افــزایش آلکیــل هاالیـــدها،            
الوژناســیون آلیلیــک، آلکیالســیون، پلیمریزاســیون آلکــن هــا: آنیــونی، کــاتیونی،  هیدروکسیلوســیون، اکسیداســیون، ه

 مزومري و رزونانس
دي الفین هـا، بوتـا دي ان، ایزوپـرن، پلیمریزاسـیون دي الفـین هـا، پلـی ان هـا، لیکـوپن، بتـا کـاروتن، رنـگ در              -7

ــه اســتیلن و خــواص آن،   ــدروکربن هــاي اســتیلنی، طــرز تهی ــاوب، هی ــی  پلــی ان هــاي متن ــرژي حرارت محاســبه ان
 حاصل از احتراق هیدروکربن ها

ــالیز شــده     -8 ــالیز شــدن اســیدي، هیدروکســیل دار شــدن، گسســتگی کات اپوکســیدها، واکــنش هــا، گسســتگی کات
 بازي، جهت گیري گسستگی، تجزیه ترکیبات آلیسیکلی

اکنشــهاي بنــزن، ســاختمان ترکیبــات آروماتیــک (معطــره)، ســاختمان بنــزن، فرمــول مولکــولی، پایــداري بنــزن، و -9
، نامگــذاري مشــتقات بنــزن، هیــدروکربن هــاي آروماتیــک چنــد حلقــه اي:  n4+2رزونانســی، خصــلت آروماتیــک 

 نفتالن.
ــري از         -10 ــت گی ــري، جه ــت گی ــین جه ــتخالفی، تعی ــاي اس ــروه ه ــر گ ــک، اث ــی آروماتی ــایگزینی الکتروفیل ج

ــ    ــدن، مکانیس ــرودار ش ــم نیت ــزن، مکانیس ــتخالفی بن ــتقات دو اس ــدن   مش ــل دار ش ــم آلکی ــیون، مکانیس م سولفوناس
 کرافت-فریدلی

ــم پروتــون دار         -11 ــیون: مکانیس ــدن، دسولفوناس ــم هــالوژن دار ش ــک، مکانیس ــی آروماتی ــایگزینی الکتروفیل ج
شــدن، مکانیســم جــایگزینی الکتروفیلــی آروماتیــک، واکــنش پــذیري و جهــت گیــري، الکتــرون دهنــدگی از طریــق 

 ي جایگزینی، جایگزینی الکتروفیلی در نفتالن.رزونانس، اثر هالوژن به رو
ــک -12 ــات آروماتی ــدن    -ترکیب ــل دار ش ــا، آلکی ــزن ه ــل بن ــه آلکی ــاختمان و نامگــذاري، تهی ــا، س ــک، آرن ه آلیفاتی

کرافـت و مکانیســم آن، واکـنش هــاي آلکیـل بنــزن هـا، جــایگزینی الکتروفیلـی آروماتیــک در آلکیـل بنــزن       -فریـدل 
 ها
ــک  -13 ــات آروماتی ــات     آل-ترکیب ــوفیلی در ترکیب ــایگزینی نوکلئ ــا، ج ــزن ه ــل بن ــدن آلکی ــالوژن دار ش ــک، ه یفاتی

 بنزیلی، آلکنیل و آلکینیل بنزن ها
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ــدها،        -14 ــل هالی ــدها و وینی ــل هالی ــاختمان آری ــا، س ــنش ه ــی، واک ــواص فیزیک ــاختمان و خ ــدها، س ــل هالی آری
ــای     ــراي ج ــولی ب ــایی دو مولک ــم جابج ــک، مکانیس ــوفیلی آروماتی ــایگزینی نوکلئ ــک،  ج ــوفیلی آروماتی گزینی نوکلئ

 افزایشی جایگزینی نوکلئوفیلی آروماتیک-جهت گیري در جایگزینی نوکلئوفیلی آروماتیک، مکانیسم حذفی
ــزایش         -15 ــا: اف ــنش ه ــا، واک ــون ه ــدها و کت ــه آلدئی ــرز تهی ــذاري، ط ــاختمان و نامگ ــا، س ــون ه ــدها و کت آلدئی

 ت آمونیاکی، واکنش کانیزارونوکلئوفیلی اکسایش و کاهش، افزایش سیانید و مشتقا
آلدئیدها و کتـون هـا، افـزایش واکنشـگرهاي گرینیـارد، محصـوالت سـنتز گرینیـارد، تجزیـه آلدئیـدها و کتـون             -16

 ها، تست یدوفرم
ــیلیک،      -17 ــیدهاي کربوکس ــاي اس ــک ه ــذاري، نم ــی، نامگ ــواص فیزیک ــاختمان و خ ــیلیک، س ــیدهاي کربوکس اس

 اسیدي تهیه واکنش ها، ثابت اسیدي و قدرت
اثر استخالف به روي قدرت اسـیدي، تبـدیل بـه اسـترها، تبـدیل بـه آمیـدها، کـاهش بـه آلدئیـدها، هـالوژن دار             -18

 شدن، دي کربوکسیلیک اسیدها
مشــتقات عــاملی کربوکســیلیک اســیدها، ســاختمان و نامگــذاري، جــایگزینی نوکلئــوفیلی آســیل: نقــش گــروه   -19

 بدیل به مشتقات اسیدهاکربونیل، اسید کلریدها، واکنش ها، ت
 آمیدها، اسیدها، طرز تهیه، واکنش ها، هیدرولیز آمیدها، ایمیدها -20
ــاهش       -21 ــتري، ک ــادل اس ــولیز، تب ــترها، آمون ــیدي اس ــایی و اس ــدرولیز قلی ــا، هی ــنش ه ــه، واک ــرز تهی ــترها، ط اس

 استرها، مشتقات عاملی اسیدهاي کربوکسیلیک
، واکــنش هــاي شــامل کاربــانیون αن، قــدرت اســیدي هیــدروژن هــاي کربــانیون هــا: تــراکم آلــدولی و کالیــز -22

ها، هالوژن دار شـدن کتـون هـا بـه کمـک بـاز، هـالوژن دار شـدن کتـون هـا بـه کمـک اسـید: انـولی شـدن، تـراکم                 
 آلدولی

ــاي       -23 ــنش ه ــاطع، واک ــدولی متق ــراکم آل ــنتز، ت ــدولی در س ــراکم آل ــاربرد ت ــدولی، ک ــوالت آل ــري از محص آبگی
 م آلدولیمرتبط با تراک

کتواسـترها، تـراکم کالیـزن متقـاطع، آمـین هـا، سـاختمان و طبقـه بنـدي، نامگـذاري           -βتراکم کالیزن، تشـکیل   -24
و خواص فیزیکی، نمک آمین هـا، شـیمی فضـایی نیتـروژن، طـرز تهیـه، کـاهش ترکیبـات نیتـرو، آمونـولیز هالیـدها،            

 آمیناسیون کاهشی، تنزل کافمن آمیدها
مین هـاي نـوع دوم و سـوم، آمـین هـاي هتروسـیکلی، نـوآرایی هـافمن: شـیمی فضـایی گـروه            آمین ها، سنتز آ -25

مهاجر، نوآرایی هافمن: ترتیـب زمـانی مراحـل، قـدرت بـازي آمـین هـا و ثابـت بـازي، سـاختمان و قـدرت بـازي،             
و جهــت گیــري  E2اثــر اســتخالف هــا در قــدرت بــازي، نمــک هــاي آمونیــوم چهارتــایی: حــذف هــافمن، حــذف 

 نهافم
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ــک،       -26 ــاي آروماتی ــین ه ــه در آم ــایگزینی حلق ــده، ج ــتخالف ش ــدهاي اس ــه آمی ــا ب ــین ه ــدیل آم ــا، تب ــین ه آم
 سولفوناسیون آمین هاي آروماتیک، سولفانیل آمید و داروهاي گوگردي، واکنش هاي آمین ها با اسید نیترو

مـایر، جانشـینی توسـط    نمک هاي دي آزونیـوم، تهیـه و واکـنش هـا، جانشـینی توسـط هـالوژن: واکـنش سـند           -27
CN-  جانشینی توسـط ،OH-   جانشـینی توسـط ،H-         سـنتز بـا اسـتفاده از نمـک هـاي دي آزونیـوم، جفـت شـدن ،

 نمک هاي دي آزونیوم: سنتز ترکیبات آزو
آمــین هــا، تجزیــه آمــین هــا تســت هینزبــرگ، تجزیــه آمیــدهاي اســتخالفی، فنــل هــا، ســاختمان و نامگــذاري،  -28

فنل ها، نـوآرایی هـاي هیدروپراکسـیدها، طـرز تهیـه فنـل هـا، قـدرت اسـیدي فنـل هـا،            خواص فیزیکی، نمک هاي 
 تشکیل استر: نوآرایی فرایز، جایگزینی در حلقه

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

رکیبــات آلــی، ســنتز اســیدهاي کربوکســیلیک، ســنتز کتــون هــا، کربوکســیل زدایــی از کاربــانیون هــا در ســنتز ت -30
β-  کتواســیدها و مالونیــک اســیدها، آلکیــل دار شــدن مســتقیم و غیرمســتقیم اســترها و کتــون هــا، آلکیــل دار شــدن

 ترکیبات کربونیل از طریق انامین ها
ــر متقابــل گــروه هــاي عــاملی،  ، ســاختمان و خــواص، طــرز βو  αترکیبــات کربونیــل اشــباع نشــده  -31 ــه، اث تهی

-افــزایش الکتروفیلــی، افــزایش نوکلئــوفیلی، افــزایش نوکلئــوفیلی و الکتروفیلــی، افــزایش مایکــل، واکــنش دي آلــز 
 آلدار، کنیون ها

ــدن       -32 ــدورژن دار ش ــایی هی ــیمی فض ــاور، ش ــروه مج ــرات گ ــیمفوري، اث ــاور، س ــروه مج ــرات گ ــیمفوري اث س
 ار شدن ناهمگن، فرآیند اکسو، عمل آنزیم هاهمگن، شیمی فضایی هیدروژن د

ــوران و        -33 ــی، ن ــی دار پرول ــایگزینی الکتروفیل ــوفن، ج ــوران و تی ــرون، ف ــاختمان پی ــیکلی، س ــات هتروس ترکیب
تیوفن، هتروسیکل هـاي اشـباع شـده پـنج عضـوي، هتروسـیکل هـاي شـش عضـوي، سـاختمان پیریـدین، واکـنش             

 یریدنی، ایزومري هندسیهاي پیریدین، جایگزینی نوکلئوفیلی دار پ

 

 منابع:
1. Morrison, R.T., Boyd, R.N. and Boyd, R.K. (1992) Organic Chemistry, 6th Edition. Benjamin 
Cummings. 
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 1 شیمی آلی آزمایشگاه
 1 شیمی آلی آزمایشگاهدرس:  فارسی نام

 Organic Chemistry 1 Laboratoryس: نام انگلیسی در

 عملی واحد 1 و نوع واحد: تعداد

 32 تعداد ساعت:

 پایهنوع درس: 

 )1 شیمی آلیدرس همزمان با ( داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 درس:هدف 

 آشنایی با سنتز، جداسازي و شناسایی مواد آلی 
 

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

 کردن دماسنج
 تقطیر ساده، تقطیر جزء به جزء، تقطیر با بخار آب، تقطیر در خالء با استفاده از وسایل مختلف -2
 استخراج در مایعات و جامدات، تصعید. -3
 متبلور کردن تک حاللی و دو حاللی با تعیین نوع حالل و دماي ذوب جسم متبلور شده -4
 نازكکروماتوگرافی کاغذي، ستونی و الیه  -5
 تجزیه کیفی کربن، هیدروژن، هالوژن، نیتروژن و گوگرد در جسم آلی همراه با فنون مختلف -6
بوتیــل الکــل، تهیــه ســیکلوهگزان از ســیکلوهگزانول، -nبوتیــل برومیــد از -nبوتیــل کلریــد، تهیــه -tهیــدرولیز  -7

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

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

 جایگزین کند.
 

 منابع:
33 

 



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 مولکوي مبانی زیست شناسی سلولیدرس:  فارسی نام

 Principles of Cell Biologyنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 3تعداد و نوع واحد: 

 48تعداد ساعت: 

 تخصصینوع درس: 

 بیوشیمی ساختار)درس ( داردپیشنیاز: 

 )آزمایشگاه( داردآموزش تکمیلی: 
 

 درس:هدف 
هدف ایـن درس آشـنائی دانشـجویان دوره کارشناسـی رشـته زیسـت شناسـی بـا مباحـث مختلـف زیسـت شناسـی             

 سلولی در حد معرفی ساختار و عملکرد اندام ها، پدیده ها و فرآیندهاي مختلف سلولی 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 یدارغشا و پد یدایشپ -5
 ها یوکاریوتشدن  یدارو پد یدرون سلول ییغشا يها سامانه یدایشپ -6
     ها یوکاریوتگسترده در  یو بروز تنوع شکل یاسکلت سلول یدایشپ -7
 ها یپرسلول یدایشپ -8
 یستیز يساختار و عملکرد غشاها -9

 و عدم تقارن در غشا ییغشا یپیدهايل -10
 یستیز يغشاها یالیتو س ییغشا يها ینپروتئ -11
 قرمز يها و ساختار غشا در گلبول یکورتکس سلول -12
 ها در سلول  ینپروتئ یريعالمت دهنده و نقش آنها در جهت گ يها یتوال -13
 در آن ها ینپروتئ یريساختار هسته و جهت گ -14
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 یستیز يها و نقش آن در  ساخت غشا یاندوپالسم يشبکه  -15
 ییو غشا یترشح يها ینوتئدر ساخت پر 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
 ندر آ یحرکت دوران یجادو سازوکار ا ها یوتساختار تاژك در پروکار -36
 یسلول یعناصر الزم در اتصاالت و چسبندگ -37
 اتصاالت سخت -38
 اتصاالت چسبناك -39
 دسموزوم یدسموزوم و هم -40
 ها یکلینو سا  یسلول يچرخه  -41
 یتوزيو ساختار دوك م یريشکل گ -42
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 یتوزمراحل مختلف م -43
 یمثل جنس یدو تول یوزمراحل مختلف م -44
 ثر در آنو عوامل مؤ  یسلول یزتما -45

 
 منابع:

1. Alberts, B. (2008) Molecular Biology of the Cell, 5th Edition. Garland Science, Taylor and Francis 
group, Abingdon, UK. 
2. 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. 

 
 

38 
 



 آزمایشگاه مبانی زیست شناسی سلولی
 آزمایشگاه مبانی زیست شناسی سلولیدرس:  فارسی نام

 Principles of Cell Biology Laboratoryنام انگلیسی درس: 

 عملی حدوا 1تعداد و نوع واحد: 

 32تعداد ساعت: 

 تخصصینوع درس: 

 )و مولکولی سلولی زیست شناسیمبانی درس همزمان با ( داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 درس:هدف 

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

 
 :سرفصل درس

ــرد      -1 ــاربرد و عملک ــتگاه، ک ــاختمانی دس ــات س ــا کلی ــنائی ب ــوري، آش بررســی عملکــرد واجــزاي میکروســکپ ن
 میکروسکپهاي تحقیقاتی و میکروسکپهاي جدید.

بررسی ساختمان سلولی و عملکرد درنمونـه هـائی از تـک سـلولی هـا، سـلول هـاي جـانوري وگیـاهی (کـار بـا              -2
 میکروسکپ نوري).

 روش ) 3سلول و نمونه هاي میکروسکپی (با  اندازه گیري ابعاد -3
 شمارش سلول ها در محیط سوسپانسیون  -4
 آشنائی با روش تهیه اسمیر  –رنگ آمیزي عمومی سلول هاي خون  -5
 رنگ آمیزي حیاتی میتوکندري ها و لیزوزوم ها درسلول و مقایسه با  رنگ آمیزي غیرحیاتی  -6
 آشنائی با روش اسکواش  -حل مختلف آن بررسی فرایند میتوز و مشاهده مرا -7
آشــنائی بــا مراحــل تهیــه الم دائمــی از بافتهــاي گیــاهی و جــانوري ( جلســه اول هیســتوتکنیک تهیــه بلوکهــاي   -8

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

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

40 
 



 بیوشیمی ساختار
 شیمی ساختاربیودرس:  فارسی نام

 Structural Biochemistryنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 3تعداد و نوع واحد: 

 48تعداد ساعت: 

 تخصصینوع درس: 

 )1 شیمی آلی و 1شیمی عمومی درس ( داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 درس:هدف 

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

 
  :سرفصل درس

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

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

 
 منابع:

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

 آزمایشگاه بیوشیمی ساختاردرس:  فارسی نام

 Structural Biochemistry Laboratoryنام انگلیسی درس: 

 عملی واحد 1تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 بیوشیمی ساختار)درس همزمان با ( داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 درس:هدف 

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

 
 :سرفصل درس

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 مقدار آنها از طریق اسپکتروفتومتري
 

 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.1377پاساالر، پ. ( .3

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

 بیوشیمی متابولیسمدرس:  فارسی نام

 Metabolism Biochemistryنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 3تعداد و نوع واحد: 

 48 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 بیوشیمی ساختار)درس ( داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 درس:هدف 

ــن درس آشــنائی دانشــجویان دوره کارش   ــه   هــدف ای ــا مســیرهاي بیوســنتز و تجزی ناســی رشــته زیســت شناســی ب
 ماکرومولکول هاي مختلف موجود در سیستم هاي زنده است.

 
 :سرفصل درس

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

 
 منابع:

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

 آزمایشگاه بیوشیمی متابولیسمدرس:  فارسی نام

 Metabolism Biochemistry Laboratoryنام انگلیسی درس: 

 عملی واحد 1تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 درس بیوشیمی متابولیسم)همزمان با ( داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 

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

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

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

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

ــف    -2 ــرایط مختل ــه ش ــدرولیز نســبت ب ــان هی ــاي زم ــی ه ــین منحن ــرین pHتعی ــین بهت ــزیم pHوتعی ــت آن  -فعالی
بررسی اثر تـراکم آنـزیم و تـراکم سوبسـترا روي فعالیـت آنـزیم و تعیـین زمـان هیـدرولیز در تـراکم هـاي مختلـف             

مطالعــه اثــر ضــد عفــونی کننــده هــا و مهــار کننــده هــاي  -آنهــا Kmو Vmadبدســت آوردن  -و آنــزیمسوبســترا 
 آنزیمی.

انــدازه گیــري مقــدار آنهــا بــا رســم  -اســتخراج مونوســاکاریدهاي احیــاء کننــده از بافتهــاي گیــاهی و جــانوري  -3
 زه گیري مقدار قندتعیین بیشینه طول موج و بهترین طول موج مناسب براي اندا –منحنی هاي مربوطه 

ــاتوگرافی کاغــذي  -4 ــق کروم ــد از طری ــیص قن ــري  -شناســائی و تخل ــدازه گی ــا اســتفاده از   Rfان هــاي مربوطــه ب
 قندهاي معلوم به عنوان شاهد و بررسی قندهاي موجود در بافتها با بکارگیري انواع دو بعدي آن

جداسـازي از طریـق کرومـاتوگرافی الیـه      جداسـازي آنهـا و مقایسـه    -استخراج لیپیـدها و رنگیـزه هـاي گیـاهی     -5
 تعیین بهترین روش کروماتوگرافی براي هر کدام از آنها -نازك و کروماتوگرافی کاغذي
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ــازك و کاغــذي    -6 ــه ن ــاتوگرافی الی ــق کروم ــواع آنهــا از طری ــین و شناســائی ان ــه و تعی  -اســتخراج اســیدهاي آمین
 مقایسه با کروماتوگرافی دو جهته آنو  Rfو مشخص نمودن نوع اسید آمینه به کمک  Rfتعیین 

ــعی در        -7 ــه و س ــیدهاي آمین ــا و اس ــزه ه ــراي رنگی ــتونی ب ــاتوگرافی س ــازي کروم ــه جداس ــارگیري و مقایس بک
 بدست آوردن قله هاي (پیک) خالص جهت ثبوت درجه خلوص اجزاي تشکیل دهندة آنها

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

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

اســتخراج مشــتق متیلــه پــورین انجــام شــده و تعیــین مقــدار در نمونــه هــاي  -نمتابولیســم پــورین و پیریمیــدی -10
 مختلف

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

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

ــه کمــک    -13 ــان ب ــاي حاصــل از گرادی ــدامک ه ــدار جــذب و   Collector Fractionجداســازي ان ــین مق و تعی
 سنجش خلوص فراکشنهاي جداشده از طریق اسپکتروفتومتري یا از طریق میکروسکوپی

فتوسـنتز در نمونـه بـافتی گیـاهی و جـانوري و بدسـت آوردن کسـر تنفسـی و مقایسـه          اندازه گیـري تـنفس و    -14
 این کسر تنفسی در شرایط مختلف زندگی

 
 منابع:

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

 ژنتیک پایهدرس:  فارسی نام

 Basic Geneticsنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 3تعداد و نوع واحد: 

 48تعداد ساعت: 

 تخصصینوع درس: 

 )و مولکولی سلولی زیست شناسیمبانی درس ( داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 درس:هدف 

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

 
 :سرفصل درس

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

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

 اهمیت میوز و تشکیل گامت ها در جنس نر و ماده -
 یاهان گلدار و جانورانمیوز در گ -
 بسط ژنتیک مندلی و استثناهاي آن -4

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

 آللهاي کشنده -

 صفات محدود به جنس و صفات تحت نفوذ جنس -

 وراثت وابسته به جنس -

 اثرات متقابل ژنها -
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 تغییر نسبت هاي مندلی: اپی ستازي و نوترکیبی هاي جدید -

 آزمون هاي تکمیل سازي -

 ایمپرینتینگ -
 پیوستگی، کراسینگ اور و ترسیم ژنی -5

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

 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 -
) و توســـط فاژهـــا Transformationژنتیـــک بـــاکتري هـــا و نـــوترکیبی از راه هـــم یـــوغی، تراریختـــی (  -6
)Transduction( 
 وژنتیکسیت -7

 تهیه کاریوتیپ و ترمینولوژي کروموزومها -
 ناهنجاري هاي کروموزومی -

 ناهنجاري هاي ساختاري -

 ناهنجاري هاي شماره اي -

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

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

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

 آزمایشگاه ژنتیک پایهدرس:  فارسی نام

 Basic Genetics Laboratoryنام انگلیسی درس: 

 عملی واحد 1تعداد و نوع واحد: 

 32تعداد ساعت: 

 تخصصینوع درس: 

 (همزمان با درس ژنتیک پایه) داردپیشنیاز: 

 آزمایشگاه)( داردآموزش تکمیلی: 

 
 درس:هدف 

هــدف ایــن درس آشــنائی دانشــجویان دوره کارشناســی رشــته زیســت شناســی بــا آزمایشــهاي مــرتبط بــا مباحــث   
 .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
 مگس سرکه و آمیزش وابسته به جنس در مگس سرکه مطالعه صفات وابسته به جنس در -4
ــان و در        -5 ــان انس ــاط ده ــلولهاي مخ ــال) در س ــس غیرفع ــوزوم ایک ــی (کروم ــاتین جنس ــاهده کروم ــه ومش تهی

 ) و تعیین گروه خونیdrumstickگلبولهاي سفید چند هسته اي (ظاهر 
 سآمیزش هاي دي هیبریدیسم و انجام خود لقاحی و تست کراF1 بررسی نسل -6
 یا ماوراء بنفش xایجاد جهش در مگس سرکه به وسیله مواد جهش زا یا اشعه  -7
 وابسته به جنس و بررسی رابطه آلل ها با هم (بارزیت ناقص و هم بارزي) آمیزشF1 بررسی نسل  -8
آمیـزش هـاي دي هیبریدیسـم وآزمـون مربـع خـی و تعیـین فاصـله دو ژن در حالـت اتصـال            F2 بررسـی نسـل   -9
)(Cis ا انفصال  ی(Trans) 

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

 نتایج حاصل از القاء جهش در مگس سرکه -12
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ــالیز تعــادل هــاردي رســم شــجره نامــه گــروه خــونی، محاســبه فرکــانس آ  -13 واینبــرگ در -لــل هــا ، بررســی وآن
 جمعیت دانشجوئی

 مشاهده و بررسی مراحل مختلف تقسیم میوز -14
 

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

2. Hartel, D.L. and Jones, E.W. ( 2002) Genetics: Principles and analysis. Jones & Bartlett Pub. 
3. Mertens, T.R. and Hammersmith, R.L. (2001) Genetics: Laboratory Investigations,12th Edition. 
Prentice Hall. 
4. Klug, W.S.,  Cummings, M.R.,  Spencer, C.A.  and Palladino, M.A. (2013) Concepts in Genetics, 
10th edition. Benjamin Cummings. 
5. Strachan, T. and  Read, A. (2013) Human Molecular Genetics, 4th Edition. Garland Science. 
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 ژنتیک مولکولی

 ژنتیک مولکولیدرس:  فارسی نام

 Molecular Geneticsنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 3تعداد و نوع واحد: 

  48 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 (ژنتیک پایه) داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 درس:هدف 

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

 
 :سرفصل درس

، انـدازه و ترکیـب ژنـوم و تعـداد      DNA (B, Z, A)) بـه عنـوان مـاده ژنتیـک، اشـکال متفـاوت        DNA( دنـا  -1
 ژنها

 chromatinیســتونها، تنــوع در ماهیــت و توزیــع نوکلئوزومهــا، مفهــوم  ســاختار کرومــوزوم، نوکلئوزومهــا، ه -2

remodeling تا خوردن ،DNA ،کروموزومهاي پلی تن ،Lampbrush chromosomes 
ــازي   -3 ــد س ــهاي   DNAهمانن ــاظتی، آزمایش ــه حف ــازي نیم ــد س ــات Cairns . همانن ــاربرد Okazaki، قطع ، ک

RNA primase 
پلیمرازهـــاي  DNAان، تنظـــیم هماننــد ســـازي در پروکاریوتهــا،   هماننــد ســـازي بــه روش حلقـــه چرخــ    -4

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

 (transposition)پدیده ترانهش 
ــوترکیبی  -6 ــروژه    (Homologous & Site specific recombination)ن ــک، پ ، اصــول مهندســی ژنتی

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

RNA  هــاي پلــی و مونــو سیســترونی، ژنهــاي گسســته (اگزونهــا و اینترونهــا)، پــردازش RNA  (Capping, 
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Polyadenylation & Splicing)  پیــــرایش دگــــرواره و(Alternative splicing)  رونویســــی و ،
پلیمرازهــاي پــرو و یوکــاریوتی و عوامــل رونویســی. تنظــیم بیــان ژنهــا در پــرو         RNA؛ tRNAsپــردازش 

ــا     ــا در یوکاریوته ــان ژنه ــوز). تنظــین بی ــرون آرابین ــان، اپ ــرون تریپتوف ــوز، اپ ــرون الکت ــا (اپ  ,Silencers)کاریوته
Enhancers, locus Control Region, miRNAs, Epigenetics) 

ــاختار  -8 ــل      tRNAsس ــا، مراح ــرو و یوکاریوته ــوزوم در پ ــزاي ریب ــذار اج ــاي رمزگ ــوزوم و ژنه ــاختار ریب ، س
 ترجمه شامل شروع، ادامه و پایان، مقایسه دستگاه ترجمه در پرو و یوکاریوتها، تغییرات بعد ترجمه اي

 (Transformation, Transduction and Conjugation)روشهاي نوترکیبی در باکتریها  -9
 Genomics, Proteomics & Bioinformaticsمفاهیم  -10

 
 منابع:

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

 آزمایشگاه ژنتیک مولکولیدرس:  فارسی نام

 Molecular Genetics Laboratoryنام انگلیسی درس: 

 عملی واحد 1تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 (همزمان با درس ژنتیک ملکولی) داردپیشنیاز: 

 دارد      (آزمایشگاه)آموزش تکمیلی: 
 

 س:درهدف 
هــدف ایــن درس آشــنائی دانشــجویان دوره کارشناســی رشــته زیســت شناســی بــا آزمایشــهاي مــرتبط بــا مباحــث   

 ژنتیک مولکولی است.
 

 :سرفصل درس
 هـاي اطالعـاتی   معرفـی پایگـاه   و )cloning( همسـانه سـازي  آشنائی بـا دسـتگاه هـا، سـمپلر و معرفـی واکـنش        -1

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

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

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

 استخراج پالسمید با روش لیز قلیایی -10
 و سنجش غلظت و خلوص پالسمید به وسیله اسپکتروفتومتر آنالیز پالسمید با روش الکتروفورز -11
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معرفـی روشـهاي گونـاگون    و آنـالیز وجـود قطعـه ژن مـورد نظـر     بـراي  هضم آنزیمی پالسمید اسـتخراج شـده    -12
 ه ژن مورد نظرتایید حضور قطع براي

 
 منابع:

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

2. Hartel, D.L. and Jones, E.W. ( 2002) Genetics: Principles and analysis. Jones & Bartlett Pub. 
3. Mertens, T.R. and Hammersmith, R.L. (2001) Genetics: Laboratory Investigations,12th Edition. 
Prentice Hall. 
4. Klug, W.S.,  Cummings, M.R.,  Spencer, C.A.  and Palladino, M.A. (2013) Concepts in Genetics, 
10th edition. Benjamin Cummings. 
5. Strachan, T. and  Read, A. (2013) Human Molecular Genetics, 4th Edition. Garland Science. 
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 جانوري ساختار و تنوع 
 جانوري ساختار و تنوعدرس:  فارسی نام

 Animal Structure and Diversityنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 3تعداد و نوع واحد: 

 48 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 نداردپیشنیاز: 

 )سمینارسفر علمی + ( داردآموزش تکمیلی: 
 

 درس:هدف 
بــا تمــام شــاخه هــاي اصــلی بــی  یان دوره کارشناســی رشــته زیســت شناســیهــدف ایــن درس آشــنائی دانشــجو 

داران مشتمل بر ریخـت شناسـی، تکـوین،  رفتـار، بـوم شناسـی و تکامـل ایـن تاکسـون هـا بـا تکیـه             مهرگان و مهره
 بر ارتباطات تکاملی است.

 
 :سرفصل درس

 شناسیزمین هايتکامل 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 دستهبه مراحل رشد و تشکیل الیهاشاره  -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
 بنديرده -تعریف متازوآ -13
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 پالکوزوآ -اسفنجها -14
 )Ctenophoraداران (شانه -)Cnidariaمرجانیان ( -15
ــه     -16 ــان اولیـ ــکیل آن، دهـ ــلوم و تشـ ــانبی، سـ ــارن دو جـ ــا تقـ ــانوران بـ ــل در جـ ــد مثـ ــوژي تولیـ ــا بیولـ هـ

)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 -مهره  طنابداران بی -24
 بنديرده -پیدایش -تعریف -طنابداران -25
 اختصاصات آنها -ماهیها -26
 اختصاصات آنها -دوزیستان -27
 اختصاصات آنها -خزندگان -28
 اختصاصات آنها -پرندگان -29
 اختصاصات آنها -پستانداران -30
 شناسیهاي کاربردي جانورجنبه -31

 
 منابع:

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

 Animal Structure and Diversity Laboratoryنام انگلیسی درس: 

 عملی واحد 1تعداد و نوع واحد: 

 32تعداد ساعت: 

 تخصصینوع درس: 

 )جانوري (همزمان با درس ساختار و تنوع داردپیشنیاز: 

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

 
 درس:هدف 

هدف این درس آشـنائی دانشـجویان دوره کارشناسـی رشـته زیسـت شناسـی بـا گـروه هـاي شـاخص بـی مهرگـان             
 و مهره داران و آشنایی با اندام ها و دستگاه هاي سازنده بدن برخی از مهره داران می باشد.

 
 :سرفصل درس

ــدگانی -1 ــه نماین ــا      مطالع ــار ب ــنایی و ک ــور آش ــه منظ ــده ب ــاي زن ــه ه ــاده) و نمون ــاي آم ــان (الم ه ــک یاختگ از ت
 میکروسکوپ

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

 تشریح مغز گوسفند -10
 جمع بندي مطالعات انجام شده در آزمایشگاه -11
 بررسی نمونه هاي موجود در ایران و مطالعه در موزه جانورشناسی -12

 روز مطالعه محیطی دارد. 3این درس نیاز به 
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 منابع:

1. Lytle, C.F. (2000) General Zoology: Laboratory guide. McGrawHill. Boston, 371p. 
2. Rowett, H.G.Q. (1988) Dissection guides (V. Invertebrates). Colorcraft LTD. Hongkong, 59p. 
3. King, G.M. and Custance, D.R.N.  (1982) Colour Atlas of Vertebrate Anatomy: An integrated text 
and dissection guide. Blackwell Scientific Pub. Oxford, 131p. 
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 مبانی فیزیولوژي جانوري

 مبانی فیزیولوژي جانوريدرس:  فارسی نام

 Principles of Animal Physiology :درس انگلیسی نام

 واحد نظري 3 تعداد و نوع واحد:

 48 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 )یا مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی دارد (فیزیولوژي سلولپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

هــدف ایــن درس آشــنائی دانشــجویان دوره کارشناســی رشــته زیســت شناســی بــا فیزیولــوژي دســتگاه هــاي بــدن  
 در رده هاي مختلف جانوران است.

 
 سرفصل درس:

هـاي گـردش خـون،    هـاي گـردش خـون، اجـزاي دسـتگاه     هـاي انـواع دسـتگاه   هاي گردش خون: ویژگـی دستگاه -1
هـاي  هـاي گـردش خـون، قلـب    داران، فیزیـک دسـتگاه  لگـوي گـردش خـون مهـره    هاي گردش خـون، ا تنوع دستگاه

داران، ســیکل قلبــی، کنتــرل انقبــاض، تنظــیم فشــار و جریــان خــون، دســتگاه لنفــاوي، خــون،  بــی مهرگــان و مهــره
 ترکیب خون، انعقاد خون، سیستم ایمنی

هـاي تنفسـی (آبشـش،    ع دسـتگاه هـاي تـنفس، انـوا   هـاي تنفسـی، فیزیـک دسـتگاه    هاي تـنفس: اسـتراتژي  دستگاه -2
هـا، انتقـال اکسـیژن و    تراکه  و شش)، تهویه و تبادل گاز در آب، تهویـه و تبـادل گـاز درهـوا، انتقـال گـاز بـه بافـت        

داران، تنظــیم تهویــه، هیپوکســی هــاي تــنفس مهــرهاکســید ، انــواع رنگدانــه هــاي تنفســی، تنظــیم دســتگاهکــربن دي
  هیپوکسی، فیزیولوژي غواصیمحیط ، سرکوب متابولیسم ناشی از 

هـاي  هـاي تنظـیم یـونی و اسـمزي در جـانوران، نقـش بافـت       هاي دفعـی وتعـادل آب و یـون: اسـتراتژي    دستگاه -3
ــه    ــه در جــانوران، تنظــیم عملکــرد کلی ــه، ســاختار و عملکــرد کلی ــواع کلی ــروژن، ان ــع نیت ــال، دف ــاالیش اپیتلی ــا، پ ه

هــاي کــنش دســتگاه در ســاختار و عملکـرد دســتگاه دفعــی، بـرهم   گلـومرولی و عوامــل مــوثر بـر آن، تنــوع تکــاملی  
 pHقلبی ـ عروقی و دفعی در تنظیم فشار خون و 
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هـاي گـوارش: ماهیـت و دریافـت مـواد غـذایی، مـواد غـذایی و انـواع رژیـم هـاي غـذایی در جـانوران،              دستگاه -4
هورمــونی  -ش، تنظــیم عصــبییــافتن و مصــرف غــذا، همــاهنگی گــوارش بــا متابولیســم، تنــوع دســتگاه هــاي گــوار

 تغذیه و گوارش، استراتژي هاي دستگاه گوارش در محرومیت هاي غذایی و زمستان خوابی  
ــوع ســاختاري و عملکــرد دســتگاه دســتگاه -5 ــدمثل: تن ــدمثل جنســی،  هــاي تولی ــاده، تولی ــر و م ــدمثل ن هــاي تولی

ــون ــپرما    هورم ــز، اس ــیت، اووژن ــین جنس ــاد و تعی ــوین گن ــدمثلی، تک ــاي تولی ــدمثلی  ه ــۀ تولی ــاح، چرخ توژنز و لق
 هورمونی، غدد پستانی و شیردهی، پروالکتین ورفتار والدینی-پستانداران، تنظیم عصبی

 
 منابع:

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

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

3. 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

 آزمایشگاه مبانی فیزیولوژي جانوريدرس:  فارسی نام

 Principles of Animal Physiology Laboratory نام انگلیسی درس: 

 واحد عملی 1 تعداد و نوع واحد:

 32 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 ي جانوري)دارد (همزمان با درس مبانی فیزیولوژپیشنیاز: 

 آزمایشگاه)( داردآموزش تکمیلی: 
 

 هدف درس:
هدف این درس آشـنائی دانشـجویان دوره کارشناسـی رشـته زیسـت شناسـی بصـورت عملـی بـا عملکـرد دسـتگاه            

 هاي حیاتی بدن است.
 

 سرفصل درس:
 نحوه تهیه محلول هاي فیزیولوژیکی براي مطالعه فیزیولوژي سیستم هاي بدن -1
: همـولیز و آهـن خـون، شـمارش گلبـولی، تهیـه بلورهـاي تایشـمن از نمونـه خـون، مشـاهده            فیزیولوژي خـون  -2

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

 میکر قلب و گره هاي قلبی، و مشاهده گردش خون
 یه کیفی بزاق، شناسایی ترکیبات بزاقفیزیولوژي گوارش:  شناسایی ترکیبات شیر، تجز -4
 فیزیولوژي دفعی: تجزیه کیفی ادرار و شناسایی ترکیبات ادراري، سنجش مقدار کلر در نمونه ادرار -5
 

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

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

 اندیشه رفیع.
3. Barret, K.E., Barman, S.M. and Boitano, S. (2012) Ganong's Review of Medical Physiology, 24th 
Edition. McGraw-Hill Companies, Inc. 
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 زیست شناسی میکربی
 زیست شناسی میکروبیدرس:  فارسی نام

 Microbiology رس:د انگلیسی نام

 واحد نظري 3 تعداد و نوع واحد:

 48 تعداد ساعت:

 خصصیت رس:د نوع

 داردن از:پیشنی

 دارد   (آزمایشگاه)ی: تکمیل آموزش
 

 هدف درس:
ویان دوره کارشناســی رشــته زیســت شناســی بــا ســاختار و فراســاختار       هــدف ایــن درس آشــنائی دانشــج    

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

 

 سرفصل درس:
 ژيتاریخچه میکربیولوژي و معرفی شاخه هاي مختلف میکربیولو -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
 ملکرددیواره سلولی و تنوع آن در پروکاریوت ها، ساختار و ع -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
 دامک هاي حرکتی و سازوکار هاي حرکت در باکتریهاساختار ان -11
 شیمیوتاکسی و سازوکار آن -12
 ساختار و نقش پیلی و فیمبریه -13
 ساختارهاي مقاوم در باکتریها: کیست، اگزوسپور و اندوسپور -14
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 مواد ذخیره اي در باکتریها و پیگمانهاي باکتریایی -15
 یوکاریوت-ت: تقسیم بندي سنتی پروکاریوتجایگاه میکروارگانیسم ها در عالم حیا -16
ـ      -17 باکتریهـا، آرکـی هـا، آرکـی زوا     ودن پروکـاریوت هـا و یوکاریوتهـا (   تقسیم بندي مـدرن مبنـی بـر نامتجـانس ب

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

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

 تقسیم بندي باکتریها بر اساس منبع کربن، انرژي و الکترون، فرم هاي ذخیره انرژي در سلول -21
 یتنوع متابولیسم در عالم پروکاریوت -22
 متابولیسم در اتوتروفها: باکتریهاي فتوسنتتیک و سیانوباکترها، باکتریهاي شیمیولیتوتروف - 23
ــروف هــا - 24 ــدراتها، اســیدهاي   - متابولیســم در هتروت ــابع کــربن دار (کربوهی ــر مســیرهاي مصــرف من مــروري ب

 آمینه و چربی)
 ط کشتاصول کشت میکروارگانیسم ها در محیط هاي مصنوعی، انواع محی -21
 ، پتانسیل اکسید و احیاpHاثر عوامل محیطی بر میکروارگانیسم ها شامل دما،  -22
 فشار هیدروستاتیک و فشار اسمزي با ذکر مثال میکروارگانیسم هاي ساکن در محیط هاي سخت -23
ــا  -25 ــم ه ــد میکروارگانیس ــرل رش ــاي    - کنت ــک و گرم ــاي خش ــیون، گرم ــرما، لیوفلیزاس ــی: س ــاي فیزیک روش ه

 ، روش هاي شیمیایی وبمرط
 ضد عفونی کننده ها و  آنتی بیوتیک ها -27
 رابطه انگل و میزبان -28
 بیماریزایی میکروارگانیسم ها: فاکتورهاي ویروالنس -29
 مراحل عفونت زایی میکربی، فرار از دفاع ایمنی غیر اختصاصی میزبان، توکسین هاي میکربی -30

 
 
 

 منابع:
1. Madigan, M.T.,  Martinko, J.M., Bender, K.S.,  Daniel, H., Buckley, D.H. and Stahl, D.A. (2014) 
Brock Biology of Microorganisms,  14th Edition. Benjamin Cummings. 
2. Willey, J.,  Sherwood, L. and  Woolverton, C. (2013) Prescott's Microbiology, 9th Edition. McGraw-
Hill Scienc. 
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 آزمایشگاه زیست شناسی میکربی
 زیست شناسی میکربیآزمایشگاه درس:  فارسی نام

 Microbiology Laboratoryنام انگلیسی درس: 

 عملی واحد 1تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 )رس زیست شناسی میکربی(همزمان با د داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

ــدف ا  ــن درس ه ــی    ی ــت شناس ــته زیس ــی رش ــجویان دوره کارشناس ــنائی دانش ــت،    آش ــهاي کش ــواع روش ــا ان ب
ــونگی ت ــازي  چگ ــی، جداس ــت میکرب ــاي کش ــه محیطه ــف    هی ــاي مختل ــروه ه ــزي گ ــگ آمی ــازي و رن ــالص س ، خ

 میکروارگانیسم ها ست.  
 

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

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

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

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

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

 کشت بر روي محیط هاي نامبرده
 ها دندان ها و رنگ آمیزي گرم نمونه ، نمونه برداري از محیط دهانی وایج جلسه قبلارزیابی نت -13

 
 منابع:

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

 Principles of Developmental Biologyنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 3تعداد و نوع واحد: 

 48 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 )و مولکولی سلولیدارد (درس مبانی زیست شناسی پیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 درس: هدف

بــا مراحـل و ســازوکارهاي تکــوین   آشــنائی دانشـجویان دوره کارشناســی رشــته زیسـت شناســی  هـدف ایــن درس   
 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
 بررسی مراحل اولیه تکوین (کلیواژ و گاستروالسیون) -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
 هاي جنینی) : الگوسازي الیه 3هاي 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
 رشد و تکوین پس از تولد -13
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 زشکی  تکوینپکاربردهاي  -14

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

 بندي، موقعیت و عملکردهاي گیاهی: طبقهمریستم -16
 دیواره سلولی گیاهی و نقش آن در تکوین: بیوژنز، ساختار و تنوع -17
 زایی در گیاهان، میکروسپوروژنز، مگاسپوروژنز و تنوع آنجنین -18
ــوري (   -19 ــازماندهی محـ ــان، سـ ــت در گیاهـ ــعاعی ( axial patterningقطبیـ ــازماندهی شـ  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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 تکامل

 تکاملدرس:  فارسی نام

  Evolutionنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 3تعداد و نوع واحد: 

 48 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 (ژنتیک پایه) داردپیشنیاز: 

 (سفر علمی)  داردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

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

 
 سرفصل درس:

 مقدمه اي بر تکامل، تعریف فرضیه و تئوري، تکامل فرضیه یا تئوري، فلسفه تکامل، اهمیت علم تکامل -1
ت پیــدایش جهــان، نظریــه بیــگ بنــگ، پیــدایش زمــین، منشــاء حیــات، تعریــف حیــات و خصوصــیات موجــودا -2

 زنده
تاریخچه علـم تکامـل از زمـان افالطـون و ارسـطو تـا بـه حـال، نظریـه کوویـه (ثبـات گونـه )، نظریـه المـارك                -3

(ترانسفورمیســم) و نظریــه تکــاملی دارویــن، نظریــه وراثتــی منــدل، نظریــه تکــاملی نــوین (تلفیــق تئــوري انتخــاب  
 طبیعی داروین و نظریه وراثتی مندل).

ــاس کوچــکتکامــل دشــواهد تکــاملی:  -4 ــق انتخــاب مصــنوعی شــواهد مولکــولی،  ،ر مقی ، ایجــاد تکامــل از طری
 شواهد فسیلی، گونه هاي حلقه(ساختارهاي همولوگ)،  شواهد ریخت شناسی

تئـــوري انتخـــاب طبیعـــی، تنوعـــات درون جمعیتـــی، همولـــوژي و آنـــالوژي، منشـــاء تنوعـــات (جهـــش و  -5
 ر و تثبیت کننده)نوترکیبی). انواع انتخاب طبیعی (جهت دار، سرکوبگ

 ژنتیک جمعیت، اصل هاردي ـ واینبرگ، رابطه ژنتیک جمعیت و انتخاب طبیعی، تعریف شایستگی -6
ــذار   -7 ــر بنیانگ ــش ژنتیکــی، اث ــا (Founder Effect)ران ــر تنگن ــی (Bottle Neck Effect)، اث ــان ژن ، جری

(Gene Flow)  رابطـــه انتخـــاب طبیعـــی و رانـــش ژنتیکـــی، انتخـــاب خنثــی ،(Neutral Theory of 

Molecular Evolution)جمعیت موثر ، 
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تکامـل جنسـیت، مزایــا و منـافع تولیــدمثل جنسـی و غیرجنسـی، مزایــاي پـارتوژنی، هزینــه و مزایـاي تولیــدمثل         -8
 جنسی، انتخاب جنسی، نسبت جنسی

در پـراکنش  جغرافیاي زیسـتی و تکامـل، شـواهد جغرافیـایی بـراي تکامـل، اشـتقاق قـاره هـا، الگوهـاي اصـلی             -9
 گونه ها  

و گونــه زایــی، وئیــدي لپگونـه و گونــه زایــی، تعـاریف ارائــه شــده بــراي گونـه،  مــدلهاي گونــه زایــی، پـولی      -10
 هیبرید

، فرضــیه هــاي تبـــارزایی، مثــالی از روشــهاي بررســی تبـــارزایی،      Cladistic، (Phylogeny)تبــارزایی   -11
 ساعت هاي مولکولی

ــان  -12 ــل همزم ــواران،    (Coevolution)تکام ــاه خ ــاه و گی ــکارچی، گی ــکار و ش ــان ش ــل همزم ــالی از تکام ، مث
 Evolutionary Gameگیاهــان و حشــرات گــرده افشــان، تکامــل همزمــان در موجــودات همزیســت،        

Theory 
ــالیبره کــردن درختهــاي     -13 ــارزایی، مســیرهاي تکــاملی، ک فســیل شناســی، شــرایط تشــکیل فســیلها، فســیلها و تب

 ز فسیلهاتکاملی 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:
ــور اوصــالو کــاظم ــوژنی: اصــول و .1395، ش.، محــرك، ف. پ ــات آنالیزهــاي فیل ــت عملی . انتشــارات دانشــگاه تربی

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

  General Ecologyنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 3تعداد و نوع واحد: 

 48 تعداد ساعت:

 تخصصی رس:د نوع

 نداردپیشنیاز: 

 )(سفر علمی + سمینار داردآموزش تکمیلی: 
 

 رس:هدف د
علـم اکولـوژي ،    هدف ایـن درس آشـنائی دانشـجویان دوره کارشناسـی رشـته زیسـت شناسـی بـا مفـاهیم پایـه اي          

هـاي بـین موجـودات مختلـف و اهمیـت آنهـا در زیسـت کـره و آشـنایی بـا مسـایل کـاربردي ایـن              انواع برهمکنش
 علم است.

 

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

 ها (شکارگري)برهمکنش گونه -10
 ها (گیاهخواري و همیاري)برهمکنش گونه -11
 ها (گیاهخواري و همیاري)برهمکنش گونه -12
 ها (بیماري و انگلی)برهمکنش گونه -13
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 تنظیم جمعیت -14
 مسائل کاربردي (کنترل آفات) -15
 ی حفاظت)مسائل کاربردي (زیست شناس -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
 رژيهاي غذایی و جریان انادامه شبکه -25
 هاکنندهتوده، عملکرد تجزیهتولید زیست -26
 متابولیسم اکوسیستم (تولید اولیه) -27
 متابولیسم اکوسیستم (تولید ثانویه) -28
 متابولیسم اکوسیستم ( چرخه عناصر) -29
 ادامه متابولیسم اکوسیستم ( چرخه عناصر) -30
 سالمت اکوسیستم (اثرات انسان) -31

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

 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. 
5. Stiling, P.D. (2012) Ecology: Global insights and investigations. McGraw Hill. 
6. Southwood, T.R.E. and Handerson, P.A. (2000) Ecological methods. Blackwell Science Ltd. 
7. Townsend, C.R., Harper, J.L. and Begon, M. (2008) Essentials of  Ecology, 3rd Edition. Blakwell 
Publishing.    
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 آمار زیستی

 آمار زیستیدرس:  فارسی نام

 Biostatisticsنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 2تعداد و نوع واحد: 

 32تعداد ساعت: 

 تخصصینوع درس: 

 نداردپیشنیاز: 

 داردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

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

 نمایند. 
 

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

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

 احتماالت، توزیعهاي دوجمله اي
 اي پوآسن، دوجمله اي منفی، احتمال بحرانیتوزیعه -5
 شاخص توزیع، انتخاب مدل پراکنش، مدل دوجمله اي، مدل پوآسن، مدل دوجمله اي منفی -6
 tنمونه هاي کوچک:  توزیع  توزیع نرمال، توزیع نرمال استاندارد، یک دنباله یا دو دنباله، -7
 نرمال به داده هاي نرمالبررسی نرمال بودن داده ها و تبدیل داده هاي غیر  -8
 خطاي نمونه برداري، توزیع میانگین نمونه ها، خطاي معیار میانگین -9

ــرآورد        -10 ــت، ب ــراد جمعی ــداد اف ــرآورد تع ــانگین، ب ــین دو می ــاوت ب ــه، تف ــک نمون ــانگین ی ــان می ــدود اطمین ح
 شاخص تنوعات
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آمـاري یـک دنبالـه و دودنبالـه،     اساس تستهاي آمـاري، فرضـیه هـاي تجربـی و فرضـیه هـاي آمـاري، تسـتهاي          -11
 ، آمار پارامتریک و ناپارامتریک، قدرت یک تستIIو    Iخطاي نوع

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

 
 منابع:

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

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

 Practical Biostatisticsنام انگلیسی درس: 

 عملی واحد 1تعداد و نوع واحد: 

 ساعت 32 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 (همزمان با درس آمار زیستی) داردپیشنیاز: 

 کارگاه داردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

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

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

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

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

 جدید، رسم هیستوگرام
ــتور      -5 ــتفاده از دس ــا اس ــتون ( ب ــک س ــاص در ی ــروه خ ــک گ ــاب ی ــواع    Select caseانتخ ــا ان ــنایی ب و آش

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

bar, Scatter  آشنایی با حالتهاي مختلف هر یک از نمودارها، کاربرد آنها و ایجاد تغییرات الزم در آنها 
 بررسی نرمال بودن داده ها، نرمال کردن داده ها، تبدیل داده ها به نرمال استاندارد -7
 موارد مختلف کاربرد آزمون مربع کاي -8
 اریانس و تست دانکنو من ویتنی، آنالیز و  tتست   -9

77 
 



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

 
 منابع:

. مرکز آموزشهاي الکترونیک دانشگاه SPSS) درس الکترونیک تجزیه تحلیل هاي آماري به کمک نرم افزار آماري 1384. ملک، م. (1
 تهران.
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 اصول و روش هاي رده بندي گیاهان 

 اصول و روش هاي رده بندي گیاهاندرس:  فارسی نام

 Principles and Methods in Plant Systematicsنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 2تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 ردنداپیشنیاز: 

 (سفر علمی یکروزه) دارد آموزش تکمیلی: 
 

 هدف درس:
آشنایی با مفاهیم و  اصول رده بنـدي گیاهـان از هـدف ایـن درس اسـت. شـناخت درسـت طبیعـت نیـاز بـه طبقـه             

بندي دقیق و علمی آنها دارد. رده بنـدي از اصـولی تـرین و پایـه اي تـرین شـاخه هـاي زیسـت شناسـی اسـت کـه            
مطالعــه علمــی موجــودات بــاز مــی کنــد. اگــر بتــوان موجــودات و گیاهــان را بــه درســتی   راه مــا را بــه شــناخت و

ــل و      ــه تکام ــه هــاي دیگــر از جمل ــه جنب ــرداختن ب ــا و پ ــاربردي از آنه ــرد اســتفاده ک ــدي ک ــه بن نامگــذاري و طبق
فیزولوژي دقیـق تـر و راحتـر مـی شـود. از طرفـی شـناخت تنـوع موجـود در عـالم گیـاهی بـه تبحـر در رده بنـدي               

 دارد که بایستی تالش کرد که این مهم در این درس تحقق یابد.
 

 سرفصل درس:

ــه دنیــاي شــناخت و پــژوهش    -1 فلســفه رده بنــدي موجــودات و گیاهــان چیســت؟ چــرا رده بنــدي کلیــد ورود ب
 گیاهان است؟

 مبانی تاریخی رده بندي -2
ــ   -3 ــین الملل ــه) و کــد ب ــا گون ی نامگــذاري گیاهــان و قارچهــا.و نامگــذاري گیاهــان: ســطوح رده بنــدي (شــاخه ت

 جلبکها (کد ملبورن)
 انواع تایپ و هرباریومهاي جهان و ایران -4
 روشهاي جمع آوري و آماده سازي نمونه هاي گیاهی -5
 استفاده از کلید -روشهاي شناسایی و نامگذاري گیاهان -6
 رده بندي رهیافتهاي سیستماتیک گیاهی: آشنایی با روشهاي عددي، کالدیستیک در  -7
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ــواد      -8 ــاربرد م ــیتولوژي و ک ــریح، س ــرده، تش ــه گ ــامل دان ــوژي ش ــاکرو و میکرومورفول ــونومیکی: م ــواهد تاکس ش
 شیمیایی در رده بندي

 سیستماتیک مولکولی -9
 معرفی منابع تاکسونومیکی -10

نگهـداري   سـازي گیاهـان بـراي   دارد تـا دانشـجویان بـا اصـولی آمـاده      سـه روزه  این درس نیاز به یک سـفر علمـی   
 هاي ژن آشنا شوند.ها و بانکدر موزه

 منابع:
1. Stussy, T. (2009) Plant Plant Taxonomy: The Systematic Evaluation of Comparative Data. Columbia 
University Press. 
2. Mekonnen, G.  and Dessalegn, Y. (2012) Plant Taxonomy and Systematics. LAP Lambert Academic 
Pub.  
3. Judd, W.S., Campbell, S.C., Kellog, E.A. Stevens, P.F. & Donoghue, M.J. (2008) Plant Systematics: 
A Phylogenetic Approch. Sinauer Associate, Inc. 
4. Simpson, M.J. (2010) Plant Systematics, 2nd ed. Academic Press. 
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 1سیستماتیک گیاهی 

 1سیستماتیک گیاهی درس:  فارسی منا

 Plant Systematics 1نام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 2تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 نداردپیشنیاز: 

 روزه) 5تا  3(سفر علمی  داردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:
یشــاوندان آنهــا، بازدانگــان، نهانــدان گــروه هــا، تیــره هــا و جنســهاي مهــم خــزه گیــان، سرخســها و خوآشــنایی بــا 

اولـین راه ورود بـه دنیـاي پـر رمـز و راز گیاهـان شـناخت آنهـا اسـت. از          ابتدایی و تک لپه ایها با تاکیـد بـر ایـران.    
آنجاییکه که ما در ایران بسر می بریم بـا شـناخت گیاهـان پیرامـون خـود مـی تـوانیم بـراي تحقیقـات برنامـه ریـزي            

اظـت آنهــا را جسـتجو نمـاییم. شــناخت گیاهـان فقـط زمـانی شــیرین و مفیـد اسـت کــه از         کنـیم و راهکارهـاي حف  
ــا     ــذا در ایــن درس بایســتی از همــه راههــاي ممکــن بصــري و عملــی اســتفاده کــرد ت نزدیــک آنهــا را بشناســیم. ل
شناخت گیاهان براي دانش آمـوزان آسـانتر شـود. لـذا ترغیـب دانشـجو بـه مطالعـه گیاهـان منـاطق مختلـف کشـور             
به آنها کمک می کنـد کـه بهتـر ببیننـد و بهتـر از آنهـا حفاظـت کـرده و بـا دیگـران راهکـار ارائـه دهنـد. شناسـایی               

 گیاهان با کلید شناسایی و سفر علمی بایستی در این درس اولویت کافی داشته باشد.
 

 سرفصل درس:
 Embryophytesمعرفی روابط خویشاوندي  -1

ا، روابـط تکـاملی و چرخـه زنـدگی مهمتـرین خـزه هـاي جگـر واش، شـاخ          خزه گیان و گروه هـاي اصـلی آنهـ    -2
  ,Marchantiopsida, Bryopsida  (Anthocerotopsidaواش و خزه هاي واقعی (

 معرفی گیاهان آوندي ابتدایی و نحوه تکامل آنها -3
 ,Lycophytes (Isoetaceae, Lycopodiaceaeسرخســـــها و خویشـــــاوندهاي آنهـــــا:    -4

Selaginellaceae) 
ــا:   -5 ــاوندهاي آنهـــ ــها و خویشـــ  ,Monilophytes (Ophioglossales, Psilotalesسرخســـ

Equisetophytes and Leptosporangiate frens) 
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ــان -6 ــی گروهــاي اصــلی شــامل      :بازدانگ  Cycadophyta, Gikgophyta, Pinophyta andمعرف
Gnetophyta 

ــدایی     -7 ــدانگان ابت ــهاي نهان ــی جنس ــا و معرف ــره ه ــرح تی ــاي   ش ــته ه  ,Nymphaeales, Piperalesراس
Laurales , Magnoliales  

 ,Liliales, Asparagales, Acoralesشــرح تیــره هــا و معرفــی و جنســهاي تــک لپــه اي راســته هــاي   -8
Alismatales, Dioscoreales, Poales, Arecales,  

 
هــاي طبیعــی مــورد ایــن درس در گــروهدارد تــا دانشــجویان بــا  روزه 5تــا  3ایــن درس نیــاز بــه یــک ســفر علمــی 

 .محیط طبیعی آشنا شوند
 

 منابع:
1. Judd, W.S., Campbell, S.C., Kellog, E.A. Stevens, P.F. and Donoghue, M.J. (2008) Plant 
Systematics: A Phylogenetic Approch. Sinauer Associate, Inc. 
2. Rechinger, K.H. (1963-2016) Flora Iranica. Vol. 1-180. Akademsiche Druck-u. Verlagsanstalt Graz. 
3. 4. Simpson, M.J. (2010) Plant Systematics, 2nd ed. Academic Press. 
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 1آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی 

 1آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی درس:  فارسی نام

 Plant Systematics 1 Laboratoryنام انگلیسی درس: 

 عملیواحد  1واحد:  تعداد و نوع

 32 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 )1دارد (همزمان با درس سیستماتیک گیاهی پیشنیاز: 

 روزه) 5تا  3(سفر علمی  دارد آموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

گـروه هـا، تیـره هـا و     آشـنایی بـا   هدف این درس آشـنائی دانشـجویان دوره کارشناسـی رشـته زیسـت شناسـی بـا         
گیان، سرخسـها و خویشـاوندان آنهـا، بازدانگـان، نهانـدان ابتـدایی و تـک لپـه ایهـا بـا تاکیـد بـر              جنسهاي مهم خزه

 ایران بصورت عملی است. 
 

 سرفصل درس:
همزمان و موازي بـا سرفصـلهاي درس نظـري دانشـجویان بـا نمونـه هـاي گیـاهی تیـره هـا و جنسـهایی کـه در              -1

یشــگاه دیــده و بــا اســتفاده از کلیــدهاي شناســایی آنهــا را درس نظــري در مــورد آنهــا تــدریس شــده اســت در آزما
 شناسایی می کنند.

ــه مــدت  -2 ــا  3عملیــات صــحرایی ب ــراي اجــراي موفــق ایــن درس ضــروري اســت و شــرکت تمــامی   5ت روز ب
 دانشجویان در اردوي علمی الزم است.

 
 منابع:

1. Judd, W.S., Campbell, S.C., Kellog, E.A., Stevens, P.F. and Donoghue, M.J. (2008) Plant 
Systematics: A Phylogenetic Approch. Sinauer Associate, Inc. 
2. Rechinger, K.H. (1963-2016) Flora Iranica, Vol. 1-180. Akademsiche Druck-u. Verlagsanstalt Graz. 
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 2سیستماتیک گیاهی 

 2سیستماتیک گیاهی درس:  فارسی نام

 Plant Systematics 2نام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 2تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 نداردپیشنیاز: 

 ه)زرو 5تا  3(سفر علمی  دارد آموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

 راسـته هـاي پایـه اي دولپـه ایهـا و راسـته هـایی از شـاخه رزهـا         گـروه هـا، تیـره هـا و جنسـهاي مهـم       آشنایی بـا  

(Rosids)   شــاملMalvids   .ــا  هــدف کلــی ایــن درس اســت از آنجاییکــه کــه مــا در ایــران بســر مــی بــریم ب
شــناخت گیاهــان پیرامــون خــود مــی تــوانیم بــراي تحقیقــات برنامــه ریــزي کنــیم و راهکارهــاي حفاظــت آنهــا را   

هـان فقـط زمـانی شـیرین و مفیـد اسـت کـه از نزدیـک آنهـا را بشناسـیم. لـذا در ایـن             جستجو نماییم. شـناخت گیا 
درس بایســتی از همــه راههــاي ممکــن بصــري و عملــی اســتفاده کــرد تــا شــناخت گیاهــان بــراي دانــش آمــوزان   
آسانتر شود. لذا ترغیب دانشجو به مطالعه گیاهـان منـاطق مختلـف کشـور بـه آنهـا کمـک مـی کنـد کـه بهتـر ببیننـد             

بهتر از آنها حفاظت کرده و بـا دیگـران راهکـار ارائـه دهنـد. شناسـایی گیاهـان بـا کلیـد شناسـایی و سـفر علمـی              و
 بایستی در این درس اولویت کافی داشته باشد.

 
 سرفصل درس:

 Ceratophyllalesراسته  -1

 Ranunculalesراسته  -2

 Buxalesراسته  -3

  Protealesراسته  -4
 Santalalesراسته  -5
 Caryophyllalesراسته  -6

 Saxifragalesراسته  -7

 Vitalesراسته  -8
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 Myrtalesراسته  -9

  Geranialesراسته -10

 Sapindalesراسته  -11

 Malvalesراسته  -12

 Brassicalesراسته  -13

 
 هــاي طبیعــی مــورد ایــن درس درگــروهدارد تــا دانشــجویان بــا  روزه 5تــا  3ایــن درس نیــاز بــه یــک ســفر علمــی 

 .محیط طبیعی آشنا شوند
 منابع:

1. Judd, W.S., Campbell, S.C., Kellog, E.A., Stevens, P.F. and Donoghue, M.J. (2008) Plant 
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2. Rechinger, K.H. (1963-2016) Flora Iranica, Vol. 1-180. Akademsiche Druck-u. Verlagsanstalt Graz. 
3. Simpson, M.J. (2010) Plant Systematics, 2nd ed. Academic Press. 
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 2آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی 

 2آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی درس:  فارسی نام

 Plant Systematics 2 Laboratoryنام انگلیسی درس: 

 عملی واحد 1تعداد و نوع واحد: 

 32 اعت:تعداد س

 تخصصینوع درس: 

 )2دارد (همزمان با درس سیستماتیک گیاهی پیشنیاز: 

  داردآموزش تکمیلی: 
 

 هدف درس:
گـروه هـا، تیـره هـا و     آشـنایی بـا   هدف این درس آشـنائی دانشـجویان دوره کارشناسـی رشـته زیسـت شناسـی بـا         

 با تاکید بر ایران بصورت عملی است. گیاهی دو لپه اي سرده هاي 
 

 فصل درس:سر
همزمان و موازي بـا سرفصـلهاي درس نظـري دانشـجویان بـا نمونـه هـاي گیـاهی تیـره هـا و جنسـهایی کـه در              -1

درس نظــري در مــورد آنهــا تــدریس شــده اســت در آزمایشــگاه دیــده و بــا اســتفاده از کلیــدهاي شناســایی آنهــا را  
 شناسایی می کنند.

ــه مــدت  -2 ــا  3عملیــات صــحرایی ب ــراي اجــرا 5ت ي موفــق ایــن درس ضــروري اســت و شــرکت تمــامی  روز ب
 دانشجویان در اردوي علمی الزم است.

 

 منابع:
1. Judd, W.S., Campbell, S.C., Kellog, E.A., Stevens, P.F. and Donoghue, M.J. (2008) Plant 
Systematics: A Phylogenetic Approch. Sinauer Associate, Inc. 
2. Rechinger, K.H. (1963-2016) Flora Iranica, Vol. 1-180. Akademsiche Druck-u. Verlagsanstalt Graz. 
3. Simpson, M.J. (2010) Plant Systematics, 2nd ed. Academic Press. 
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 3سیستماتیک گیاهی 

 3سیستماتیک گیاهی درس:  فارسی نام

 Plant Systematics 3نام انگلیسی درس: 

 نطري حدوا 2تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 نداردپیشنیاز: 

 روزه) 5تا  3(سفر علمی  دارد آموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

 گـروه هـا، تیـره هـا و جنسـهاي مهـم راسـته هـایی از شـاخه رزهـا           آشـنایی دانشـجویان بـا     هدف کلی ایـن درس 

(Rosids)  شاملFabids و تمامی راسته هاي شاخهAsterids .است 

 
 رفصل درس:س
 Cucurbitalesراسته  -1

 Fagalesراسته -2

 Fabalesراسته  -3

 Rosalesراسته  -4

 Celasteralesراسته -5
 Oxalidalesراسته  -6
 Malpighialesراسته  -7

 Zygophyllalesراسته  -8

 Ericalesراسته  -9

 Gentianalesراسته  -10

  Lamialesراسته -11

 Solanalesراسته  -12

 Boraginales راسته -13

  Aquifoliales راسته -14
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  Asteralesراسته  -15
  Apialesراسته -16

هاي طبیعی مورد این درس در محیط طبیعی گروهدارد تا دانشجویان با  روزه 5تا  3این درس نیاز به یک سفر علمی 
 .آشنا شوند

 منابع:
1. Judd, W.S., Campbell, S.C., Kellog, E.A., Stevens, P.F. and Donoghue, M.J. (2008) Plant 
Systematics: A Phylogenetic Approch. Sinauer Associate, Inc. 
2. Rechinger, K.H. (1963-2016) Flora Iranica, Vol. 1-180. Akademsiche Druck-u. Verlagsanstalt Graz. 
3. Simpson, M.J. (2010) Plant Systematics, 2nd ed. Academic Press. 
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 3آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی 

 3آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی درس:  فارسی نام

 Plant Systematics 3 Laboratoryنام انگلیسی درس: 

 عملی واحد 1تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 )3دارد (همزمان با درس سیستماتیک گیاهی پیشنیاز: 

 )ه(آزمایشگا دارد آموزش تکمیلی: 
 

 هدف درس:
گـروه هـا، تیـره هـا و     آشـنایی بـا   هدف این درس آشـنائی دانشـجویان دوره کارشناسـی رشـته زیسـت شناسـی بـا         

  Asteridsو تمـامی راسـته هـاي شـاخه     Fabidsشـامل   (Rosids) جنسـهاي مهـم راسـته هـایی از شـاخه رزهـا       
 بصورت عملی است. 

 
 سرفصل درس:

ري دانشــجویان بــا نمونــه هــاي گیــاهی تیــره هــا و جنســهایی کــه در  همزمــان و مــوازي بــا سرفصــلهاي درس نظــ
درس نظــري در مــورد آنهــا تــدریس شــده اســت در آزمایشــگاه دیــده و بــا اســتفاده از کلیــدهاي شناســایی آنهــا را  

 شناسایی می کنند.
ــدت    ــه م ــحرایی ب ــات ص ــا  3عملی ــامی      5ت ــرکت تم ــت و ش ــروري اس ــن درس ض ــق ای ــراي موف ــراي اج روز ب

 در اردوي علمی الزم است.دانشجویان 
 

 منابع:
1. Judd, W.S., Campbell, S.C., Kellog, E.A., Stevens, P.F. and Donoghue, M.J. (2008) Plant 
Systematics: A Phylogenetic Approch. Sinauer Associate, Inc. 
2. Rechinger, K.H. (1963-2016) Flora Iranica, Vol. 1-180. Akademsiche Druck-u. Verlagsanstalt Graz. 
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 (تغذیه و جذب) 1فیزیولوژي گیاهی 

 (تغذیه و جذب) 1گیاهی  فیزیولوژيدرس:  فارسی نام

 Plant Biology: Physiologyنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 2تعداد و نوع واحد: 

 32 عت:تعداد سا

 تخصصینوع درس: 

 نداردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

ــث         ــی مباح ــول و برخ ــا اص ــی ب ــت شناس ــته زیس ــی رش ــجویان دوره کارشناس ــنائی دانش ــن درس آش ــدف ای ه
 فیزیولوژي گیاهی است.

 
 سرفصل درس:

کال حضــور آب اشــ؛ اهمیــت آب و  نقــش هــاي آن در گیــاه؛ آب و خــواص فیزیکــی و شــیمیائیآب و خــاك:  -1
پتانســیل آب، تعریــف و اجــزاي آن (پتانســیل اســمزي، پتانســیل فشــار، پتانســیل ثقــل، پتانســیل   ؛ در گیــاه و خــاك

 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 خـاك،               -2
ــل PWP(  )، نقطــه پژمردگــی دائــمFC( نســیلی در  خــاك  :ظرفیــت مزرعــه ايقــاط مهــم پتان ) و مــوقتی،آب قاب

ــاه   ــط گی ــتخراج توس ــراهمCEW( اس ــول )AW( )، آب ف ــهل الوص ــاز   )RAW( ، آب س ــه مج ــداکثر تخلی  و ح
)MAD(تنش کمبود آب وسازوکارهاي مقاومت ؛    . 
ــه و جــذب:   -3 ــد تقســیم بنــدي عناصــر (میکروالمانهــا و ماکرتغذی ؛ والمانهــا) و  تعریــف عناصــر ضــروري و مفی

نحـوه  ؛ عالئـم کمبـود عناصـر و روش هـاي برطـرف کـردن کمبـود       ؛ نقش عناصـر در گیـاه (عمـومی و اختصاصـی)    
؛ اهمیــت تعــادل عناصــر در گیــاه، اشــکال مختلــف عناصــر پــس از جــذب، پدیــده  مطالعــه مقــدار عناصــر در گیــاه

ن کلسـیم دوسـت و کلسـیم گریـز؛ تقسـیم بنـدي گیاهـان از نظـر نیـاز بـه           انباشتگی، معرفی گیاهان انباشته گر،گیاهـا 
بــرهم کــنش عناصــر ( پدیــده هــاي همیــاري ، ناســازگاري و حالــت هــاي ســدیم، گیاهــان ناتروفیــل و نــاتروفوب؛ 

؛ هماننـد سـازي فسـفات، هماننـد سـازي ازت، چرخـه ازت، هماننـد سـازي نیتـرات  و          )بـرهم کـنش عناصـر    دیگر
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ــاه   ــل و جایگ ــت      مراح ــمهاي تثبی ــواع آن، میکروارگانیس ــت ازت و ان ــازي آمونیوم،تثبی ــد س ــه اي آن، همانن یاخت
 . همانند سازي اکسیژن  کننده ازت، سازوکار تثبیت ازت ملکولی، ساختار ملکولی آنزیم نیتروژناز و

جــذب عناصـــرغذائی از راه ریشـــه، موانــع مختلـــف موجـــود در برابـــر جــذب مـــواد (دیـــواره و غشـــاي     -4
ائی)، جــذب دیــواره اي و جــذب واقعــی، جــذب غیــر فعــال و جــذب فعــال؛: معرفــی کانــال هــاي یــونی،   پالســم

تلمبه ها(پمـپ هـا) و انـواع آنهـا و وظـایف آنهـا (در شـرایط فیزیولـوژیکی و تـنش)، انتقـال فعـال اولیـه و ثانویـه              
ایسـه اطالعـات سـینتیکی    (همبر ها و پادبرها) بـه همـراه مثال،سـینتیک جـذب یـون (مـدل مکـائیلیس و منتـتن)، مق        

) عناصـــر مختلـــف، اهمیـــت ســـاختار ریشـــه در جـــذب ، مســـیر هـــاي آپوپالســـتی ،    Vmaxو  Kmجـــذب( 
سمپالستی ، ترایاختـه اي و وریـن راهـی، نقـاط مختلـف جـذب عناصـر مختلـف در طـول محـور ریشـه ؛: منطقـه             

ــال،      ــال فع ــان، انتق ــادل دون ــخیص آن، تع ــوه تش ــاهري ونح ــاي آزاد ظ ــذب، فض ــوه   آزاد ج ــت، نح ــه نرنس رابط
تشخیص انتقـال فعـال و غیـر فعـال،  اختصاصـات فیزیولژیـک جـذب، انتخـاب در جـذب مـواد، عوامـل مـوثر بـر              
جذب و سرعت آن، دفع و خروج مـواد از گیـاه؛ نیـاز گیاهـان بـه انـرژي، صـور مختلـف خـروج انـرژي از گیـاه و            

ــده از    ــدي موجــودات زن ــان، تقســیم بن ــرژي در گیاه ــاي جــذب ان ــوتروف،  راهه ــنتز(اتوتروف، فت ــدرت س ــر ق نظ
ــا منحنیهــاي   …هتروتــروف، مزوتــروف، متــاتروف، ــه مــواد غــذائی؛ معرفــی و آشــنائی ب )،نیــاز گیاهــان مختلــف ب

رشــد گیــاه نســبت بــه غلظــت عناصــر، معرفــی منــاطق کمبــود، بحرانــی، لــوکس وســمی،نظریه میچــرلیخ، روابــط   
لظــت آنهــا در گیاه(آزمایشــهاي لونــد گــارده و پــره وو)، مطــرح و اثبــات آنهــا، اثــر غلظــت عناصــر در محــیط بــر غ

ــده؛ نحــوه تنظــیم    ــل محــدود کنن ــه و عوام ــانون کمین ــه  pHق ــه (نظری ــنفس، فتوســنتز و pH-statیاخت )، رابطــه ت
 ، تاثیر نوع کود ازتی بر رشد رویشی و زایشی.C4و  C3احیاي نیترات، احیاي نیترات در گیاهان 

ســازوکار هــاي ترابــري مــواد در گیــاه در ســطح  ؛ اهمیــت پدیــده ترابــري مــواداه: گیــانتقــال(ترابري) مــواد در  -5
تراجـائی  ؛ ترابـري کوتـاه مسـافت و بلنـد مسـافت     ؛ سـلولی و گیـاه کامـل در گـروه هـاي مختلـف موجـودات زنـده        

(Translocation)     ــه ــتی، ترایاختــ ــتی، سیمپالســ ــیر آپوپالســ ــاي آن، مســ ــیر هــ ــاه و مســ ــواد در گیــ مــ
ترکیــب شــیره خــام و پــرورده و مقایســه آنهــا از ابعــاد        ؛ (Bypass)، و وریــن راهــی )Transcellularاي(

تعـرق و عوامـل   ؛ سـازوکارهاي صـعود شـیره خـام ( تعـرق، فشـار ریشـه اي، مـوئینگی، فشـار اتمسـفري)          ؛ مختلف
بـر بسـته شـدن روزنـه هـا بـه عنـوان         ABAموثر بر آن، سازوکارهاي بـاز وبسـته شـدن روزنـه هـا، سـازوکار اثـر        

ســاز ؛ فشــار ریشــه اي، تعریــق و اهمیــت آن؛ (Signal transduction) ک مثــال از مســیر ترارســانی عالمــتیــ
؛ وکارهاي حرکت شـیره پـرورده ( انتشـار، جریـان سیتوپالسـمی، فشـار اسـمزي) و فرضـیه جریـان فشـاري مـونش           

ــري شــیره خــام و شــیره پــرورده و تکنیــک هــاي مــورد اســتفاده   اللیــت عناصــر درجــه ح؛ چگــونگی مطالعــه تراب
 مختلف در شیره خام و پرورده 
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ــنفس -6 ــوري فتوســنتز : فتوســنتز و ت ــاي ن ــنش ه ــور؛ واک ــش فتوســنتز -ن ــروي ران ــنتزي،  ؛  نی ــاي فتوس ــزه ه رنگی
ــنتز ــاختار وبیوس ــواع آن ؛ س ــاختار وان ــت، س ــتم و   ؛ کلروپالس ــواع فتوسیس ــور ، ان ــع آوري ن ــذب و جم ــازمان ج س

سـازوکار ترابـري   ؛ وسـنتزي (فتوسـنتز پروکـاریوت هـا و یوکـاریوت هـا)      معمـاري دسـتگاه فت  ؛ ساختار ملکولی آنهـا 
ــون  ــرون و پروت ــنتز ؛ الکت ــواع آن ATPس ــازوکار و ان ــیون ، س ــت ؛ : فتوفسفریالس ــوم کلروپالس ــاي  ؛ ژن ــنش ه واک

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

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

ــو  -7 ــد و نم ــو     :رش ــد و نم ــف ؛ تعریــف رش ــاي   ؛ هورمــون و تعری ــده ه ــو، اثــرات   تنظــیم کنن رشــد و نم
تنظــیم کننــده ؛ آبســیزیک اســید؛اتیلن؛ژیبرلین ها؛ســیتوکینین هــا؛اکســین ها؛فیزیولــوژیکی، ســازوکار عمــل و بیوسنتز

تروپیسـم هـا و   ؛ )پلی آمـین هـا  جدیـد (براسـینولید ها،ژاسـمونات هـا، سالیسـیلیک اسـید، سیسـتمین هـا،         نسبتاً هاي
 فتوپریودیسمگلدهی و ؛ فیتوکروم و فتومرفوژنز؛ ناستی 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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 (تغذیه و جذب) 1آزمایشگاه فیزیولوژي گیاهی 

 و جذب) یه(تغذ 1 یاهیگ یزیولوژيفآزمایشگاه درس:  فارسی نام

 Plant Biology: Physiology Laboratoryنام انگلیسی درس: 

 عملی واحد 1تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 اختیاري نوع درس: 

 )و جذب) یه(تغذ 1 یاهیگ یزیولوژيفدارد (همزمان با درس پیشنیاز: 

 )(آزمایشگاه داردآموزش تکمیلی: 
 

 درس: هدف
ــت،       ــاي کش ــیط ه ــواع مح ــا ان ــی ب ــت شناس ــته زیس ــی رش ــجویان دوره کارشناس ــنائی دانش ــن درس آش ــدف ای ه
چگــونگی تهیــه محــیط هــاي کشــت، کشــت گیاهــان، بررســی برخــی فراینــد هــاي فیزیولــوژیکی ماننــد فتوســنتز،  

ــري عناصــر    ــدازه گی ــدازه گیــري پتانســیل آب و اجــزاي آن و روش هــاي ان ــنفس، تعــرق، چگــونگی ان و برخــی ت
 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

 رت مکش در سلول هاي گیاهیمطالعه اندازه گیري پتانسیل آبی و قد -6

 تجزیه عناصر گیاهی براي سنجش عناصر کم مصرف و پر مصرف -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
 منابع:
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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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 )فتوسنتز و تنفس( 2 فیزیولوژي گیاهی
 )فتوسنتز و تنفس( 2 فیزیولوژي گیاهیدرس:  فارسی نام

 Plant Physiology 2 (Photosynthesis and Respiration)نام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 2: تعداد و نوع واحد

 32 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 نداردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

هدف اصـلی ایـن درس آشـنائی دانشـجویان دوره کارشناسـی گـرایش علـوم گیـاهی بـا اصـول و کلیـات مباحـث              
 فتوسنتز و تنفس در گیاهان است.

 
 سرفصل درس:

 توسنتز و تنفس، اهمیت و کاربردهاي این علوم، مقدمه شامل معرفی منابع ، تاریخچه ف -1
 -3تعریف فتوسـنتز و نگـاه کلـی و اجمـالی بـه ایـن فراینـد بـا تاکیـد بـر پتانسـیلهاي اسـتاندارد اکسـید و احیـا                -2

واکنشهاي مختلـف، عالئـم ظـاهري فتوسـنتز، ترکیبـات حاصـل از فتوسـنتز، رنگیـزه هـاي گیـاهی و نقـش آنهـا در             
 فتوسنتز

ــاختمان  -4 ــذبی       س ــف ج ــاهی، طی ــاي گی ــا از بافته ــتخراج آنه ــوه اس ــا و نح ــواص کلروفیله ــل، خ ــواع کلروفی ان
 کلروفیلها، بیوسنتز کلروفیل

ــرژي      -5 ــوجی آن، جــذب ان ــور و خــواص ذره اي و م ــال، ن ــزه فع ــی، رنگی ــلی و فرع ــاي اص ــزه ه ــف رنگی تعری
ــا       ــت یکت ــده، حال ــذب ش ــرژي ج ــت ان ــیمیائی، سرنوش ــرژي ش ــه ان ــدیل آن ب ــورانی و تب ــه singletئی(ن ) و س

قرمـز، رنگیـزه هـاي کاروتنوئیدي(کاروتنوئیـدها)، انـواع ، خـواص،        -) رنگیـزه هـا، پدیـده گـذار آبـی     tripletتائی(
 توزیع و وظایف آنها، ساختار شیمیائی انواع کاروتنوئیدها و کاربرد آنها

ــدها، بیوســنتز کاروتنوئیــدها، چرخــه گز  -6 ــین ســاختار و جــذب در کاروتنوئی انتوفیل(چرخــه اپوکســاید)، رابطــه ب
سـازوکار و محـل چرخـه گزانتوفیـل در غشـاي کلروپالسـت، چگـونگی عملکـرد کاروتنوئیـدها در رابطـه بـا انـواع             

 )، فیکوبیلینها،انواع، خواص وساختار آنها، فیکوبیلی زومها، کلروزومهاROSواکنشگر اکسیژن(
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ــاي تی    -7 ــاختار غش ــز، س ــت و ری ــاختار درش ــکل، س ــتها، ش ــدها،  کلروپالس ــاختار تیالکوئی ــه س ــدي، مطالع الکوئی
ــی و       ــف کنش ــون، طی ــده امرس ــون، پدی ــهاي امرس ــا، آزمایش ــف آنه ــوه کش ــتمها) و نح ــازگانهاي نوري(فتوسیس س

 طیف عملی، ژنوم کلروپالست، منشا کلروپالست 
ــتم         -8 ــولی فتوسیس ــاختار ملک ــرون، س ــري الکت ــنتزي تراب ــر فتوس ــتم،  زنجی ــی دو فتوسیس ــازي تجرب ، Iجداس
 . Cytb6-fو کمپلکس IIوسیستم فت
ــه        -9 ــپلکس، چرخـ ــن کمـ ــرد ایـ ــوه عملکـ ــولی و نحـ ــاختار ملکـ ــیژن، سـ ــازي اکسـ ــپلکس آزاد سـ ، Qکمـ

 و ساختار ملکولی آن، ATP synthaseفتوفسفریالسون و انواع آن، سازوکار شیمیواسمزي میشل، آنزیم 
ــن    -10 ــاریکی و روش ــهاي ت ــه واکنش ــالوین)، رابط ــه ک ــهاي تاریکی(چرخ ــالوین،  واکنش ــه ک ــهاي چرخ ائی، واکنش

 ویژگی آنزیم روبیسکو، نحوه فعال شدن این آنزیم، 
سایر فراورده هاي فتوسـنتز، مسـیر گلیکـوالت (تـنفس نـوري)، ویژگیهـاي ایـن مسـیر، رخـداد ایـن پدیـده در             -11

 تیپهاي مختلف فتوسنتزي
تیپهــاي مختلــف گیاهــان ، C4 اهــان، واکنشــهاي پایــه اي، ویژگیهــاي گیC4جلســه دهــم: فتوســنتز در گیاهــان  -12
C4  
ــان  -13 ــنتز در گیاه ــد    CAMفتوس ــا، واح ــنتز در باکتریه ــم، فتوس ــوع متابولیس ــن ن ــان داراي ای ــاي گیاه ، ویژگیه

 فتوسنتزي در باکتریها، ترابري الکترون در باکتریهاي فتوسنتزي
 محیطی، اثر عوامل مختلف بر فتوسنتز، تغییرات فتوسنتز تحت تاثیر شرایط مختلف  -14
ــنفس     -15 ــر آن، کســر تنفســی،  ت ــوثر ب ــل م ــنفس و عوام ــرات شــدت ت ــاریف، تغیی ــه، تع ــر، مقدم ــنفس و تخمی ت

رابطـه تـنفس و فتوسـنتز، تـنفس هـوازي و بـی هـوازي، مراحـل و سـازوکار           وابسته به نمک ، تـنفس کلیماکتریـک،  
سـید (چرخـه کـربس)، واکنشـهاي     تنفس و تخمیر، گلیکـولیز، مسـیر پنتـوز فسـفات اکسـیداتیو،  چرخـه  سـیتریک ا       

 فرعی چرخه کربس
ــواع آن،       -16 ــر و ان ــولیزي، تخمی ــاتیو) گلیک ــهاي دیگر(آلترن ــتی، واکنش ــلی و پالس ــدهاي سیتوس ــولیز: فراین گلیک

کنتــرل گلیکــولیز ، نقــش مســیر پنتــوز فســفات، چرخــه ســیتریک اســید، نفوذپــذیري میتوکنــدریها، اکسیداســیونهاي 
 سایر راههاي تنفسی)، زنجیر تنفسی ترابري الکترون، انتهائی( راه سیتوکرومها و

،  FoF1 ATP synthaseدر میتوکنــدریها، ســاختار   ATPفسفریالســیون  و انــواع آن، ســازوکار ســنتز     -17
ــه هــا و فــراورده هــا، ســازوکارهاي کــاهش دهنــده محصــول    ــه کننــده گهرمای  (اکســیداز ATP  ترابرهــاي مبادل

ــنفس توســط متجــایگزین ــنفس در گیاهــان   )، کنتــرل ت ــا ســایر مســیرهاي متابولیســمی، ت ــنفس ب ــاط ت ابولیتهــا، ارتب
 دست نخورده و بافتها، 
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متابولیسم لیپید: انواع لیپیـد هـا و سـاختار آنهـا، بیوسـنتز اسـیدهاي چـرب و انـواع لیپیـدها و جایگـاه بیوسـنتز             -18
رهاي ترارسـانی عالمـت، تبـدیل لیپیـدها     آنها، اثر ترکیب لیپید بـر عملکـرد غشـاها، لیپیـدها بـه عنـوان اجـزاي مسـی        

 به کربوهیدراتها در حین جوانه زنی دانه ها، مسیر گلی اکساالت(گریزراه گلی اکساالت)

 

 منابع:
1. Buchanan, B.B., Gruissem, W. and Jones, R.L. (2002) Biochemistry and Molecular Biology of 
Plants. American society of plant physiologists. 
2. Heldt, H.W. and Piechulla, B. (2010) Plant Biochemistry. Academic Press. 
3. Taiz, L. and Zeiger, E. (2010) Plant Physiology. Sinauer Associates, Inc. Publisher. 
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 )فتوسنتز و تنفس( 2 آزمایشگاه فیزیولوژي گیاهی
 )فتوسنتز و تنفس( 2آزمایشگاه فیزیولوژي گیاهی درس:  فارسی نام

 Photosynthesis and Respiration Laboratoryنام انگلیسی درس: 

 عملی واحد 1تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 ))فتوسنتز و تنفس( 2فیزیولوژي گیاهی دارد (همزمان با درس پیشنیاز: 

 )(آزمایشگاه دارد آموزش تکمیلی: 
 

 هدف درس:
ــا برخــی آزمــایش هــا در مــورد     هــدف ایــن درس آشــنائی دانشــجویان دوره کارشناســی رشــته زیســت شناســی ب

 مباحث فتوسنتز، تنفس و رشد و نمو است.
 

 سرفصل درس:
 طیف جذبی کلروفیل و کاروتن  -رنگیزه هاي فتوسنتزي  -1
 اندازه گیري میزان کلروفیل ها و کاروتنوئید ها به روش ریچارد سون -2
 جداسازي و شناسایی رنگیزه هاي فتوسنتزي به روش کروماتوگرافی الیه نازك -3
 مطالعه واکنش هیل -4
 مطالعه تنفس در گیاهان  -5
 شناسایی بعضی آنزیم هاي تنفس -6
 یدرات هاي گیاهی به روش آنتون و فنل سولفوریک اسید سنجش کربوه -7
 تعیین مقدار کل پروتئین در یک نمونه گیاهی  -8
 سنجش اکسین در گیاهان -9

 مطالعه اثر اکسین بر رشد گیاهی -10
 اثر ژیبرلین بر رشد طولی و سنتز آنزیم آمیالز در دانه هاي در حال رویش -11
 ساختار برگ و فتوسنتز -12
 و نور براي فتوسنتز   CO2کیل در طول فتوسنتز و نشان دادن ضروري بودن تش -13
 پلی اکریل آمید ژل الکتروفورز پروتئین هاي گیاهی -14
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 نقش اکسین ها و سیتوکینین ها در چیرگی انتهایی -15
 

 منابع:
1. Jones, A., Reed, R. and Weyerers, J. (1998) Practical Skills in Biology. Prenticc Hall. 
2. Chance, B. and Meanley, A. (1995) Assay of Catalase and Peroxidase Methodology of Enzymes, 2 : 
764-775. 
3. Steren,  K.R. (1999) Lab manual: Introductory plant Biology, 8th Edition. Mc Graw-Hill 
Science/Engineering/Math. 
4. Kochert, G. (1978) Carbohydrate determination by the phenolsulfaric acid method, In: Helebust, J.A 
and Craig, J.S. (ed): Handbook of phytological methods. Cambridge Univ. Press. Cambridge. 
5. Koroi, S.A. (1989) Gel electrophoresis tissue and spectrophotometrscho unter unchungen 
zomeinfuss der temperature and struktur der amylase and peroxidase isoenzyme. Physiological 
reviews, 20: 15-23. 
6. Saini, R.S.,  Sharma, K.D.,  Dhankhar, O.P. and  Kaushik, R.A. (2001)  Laboratory Manual of 
Analytical Techniques in Horticulture. New India Publ. Agency. Agrobios, India.  
7. Moore, T.C. (1981) Research Experiences in Plant Physiology: A Laboratory Manual, 2nd Edition. 
Springer-Verlag. 
8. Moore, V. (2008) Biology Laboratory Mannual, 8th Edition. Mc Graw–Hill Higher  Education. 
9. Bajracharya, D. (1998) Experiments in Plant Phisiology. Narosa publishing House. 
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 )رشد و نمو و تنظیم کننده هاي رشد( 3فیزیولوژي گیاهی 
 )رشد و نمو و تنظیم کننده هاي رشد( 3فیزیولوژي گیاهی درس:  فارسی نام

 Plant Physiology 3 (Growth and Development and Growth Regulators)نام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 2تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 نداردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 
 

 هدف درس:
ــده هــاي رشــدونمو      ــه اي پدی ــا مفــاهیم پای ــاهی ب هــدف کلــی ایــن درس آشــنائی دانشــجویان گــرایش علــوم گی

 عکس العمل گیاه دربرابر آنها می باشد.                     وتمایز وتاثیر عوامل مختلف برآنها و بررسی
 

 سرفصل درس:
مقایســه رشــد و نمــو در  -بیــان رشــد و نمــو و مقایســه آن دو بــا یکــدیگر -تعــاریف: رشــد و نمــو در گیاهــان -1

 اهمیت تغذیه معدنی و متابولیسم در رشد و نمو و تمایزگیاهان -تمایز  -گیاهان و جانوران
مقایسـه رشـد در انـدامهاي     –منحنـی هـاي رشـد     -رشـد کمـی و رشـد کیفـی     –ي انـدازه گیـري رشـد    معیارها -2

عوامــل مــوثر بــر رشــد گیاهــان عوامــل فیزیکــی و محیطــی -منــاطق رشــد در گیاهــان –مختلــف گیاهــان مختلــف 
 نور، دما، رطوبت، خاك و ارتفاع 

ــان     -3 ــد گیاه ــاهی و رش ــاي گی ــرات هو    -هورمونه ــوع و اث ــی ن ــه کل ــاي   مقایس ــاهی و هورمونه ــاي گی رمونه
هورمونهـاي گیـاهی قـدیم و جدیـد اکسـین هـا، ژیبـرلین هـا، سـیتوکیتین هـا، اتـیلن، آبسـیز یـک اسـید،                -جانوري

جاسمونات هـا پلـی آمـین هـا، سالیسـیالت هـا ، برسـینوا سـتروئیدها و سـایر ترکیبـات محـرك و بازدارنـده رشـد              
 طبیعی در گیاهان 

ــا -4 ــین ه ــ -اکس ــاریف، بیوس ــلول تع ــاه و در س ــنتز در گی ــاي بیوس ــنتزي  -نتز و مکانه ــیرهاي بیوس -واکنشهاومس
اثـرات فیزیولـوژیکی اکسـین هـا در گیـاه، در سـلول، تـاثیرات        -انتقال اکسـین ، مکانهـاي تـاثیر در گیـاه و در سـلول     

اکسـین   -غلظت هـاي مختلـف اکسـین چگـونگی تنظـیم غلظـت اکسـین گیـاه، تخریـب و تجزیـه اکسـین در گیـاه            
 انواع اکسین –محرك وبازدارنده ها هاي اکسین وعلف کش ها -مصنوعی هاي
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ژیبــرلین هــا تعــاریف: مکانهــاي بیوســنتزي مســیرها و واکنشــهاي بیوســنتزي انتقــال در گیــاه مکانهــاي تــاثیر در   -5
 -مکانهـاي تـاثیر پـذیر در گیـاه و مکانهـاي غیـر قابـل تـاثیر         -گیاه و در سلول گیاهی اثـرات غلظـت هـاي مختلـف    

 تخریب و بی اثر شدن ژیبرلین ها در گیاه  –تنظیم و غلظت ژیبرلین در گیاه انواع ژیبرلین 
ســیتوکینین هــا تعــاریف مکانهــاي بیوســنتزي مســیرهاي بیولــوژي انتقــال مکانهــاي تــاثیر در گیــاه وســلول اثــر   -6

 متابولیسم سیتوکینین درگیاه-غلظت هاي مختلف تنظیم غلظت در گیاه انواع سیتوکینین 
اثـرات فیزیولـوژي منـاطق تـاثیر در گیـاه و در       -انتقـال  -مسـیرهاي بیوسـنتز  -اتیلن تعـاریف: مکانهـاي بیوسـنتز     -7

 سلول تنظیم غلظت و بیان اثرات دو گانه اتیلن، متابولیسم اتیان در گیاه
 -در ســلول مکانهــاي تــاثیر در گیــاه و -انتقــال  -مســیر بیوســنتز-آبســیزیک اســید تعــاریف: مکانهــاي بیوســنتز  -8

 ABA، واکنشهاي تخریب و بی اثر شدن  GAاثرات متقابل با  -اثرات فیزیولوژیکی
ــم    -9 ــاریف: تروپیس ــاهی تع ــاي گی ــبش ه ــم -جن ــاثرازنور    -تاکتیس ــاهی مت ــاي گی ــبش ه ــور در جن ــرات ن  -اث

 فتوتروپیسم
ـ     -اثـرات نورهـاي قرمـز بـر تغییـرات فیتـوکرم       -فتومورفوژنز فیتوکرم -10 ذرهاي حسـاس بـه   اثـر نـور در رویـش ب

 نور 
ــدهی    -11 ــور در گل ــرات ن ــان      –اث ــدهی گیاه ــی در گل ــور ده ــاي ن ــاوب ه ــر و تن ــم اث ــوکرم  -فتوپریودیس فیت

 وفتوتروپیسم و سازوکار هاي تشکیل گل
ــدهی   -12 ــاثیر آن در گل ــم و ت ــرما)   -ترموپریودیس ــا و س ــا( گرم ــرات دم ــذرهاي   -اث ــش ب ــیون در روی ورنالیزاس

 تشکیل گل در گیاهان پیازدار حساس و گلدهی تغییرات دما و
 

 منابع:
1. Taiz, L.and Zeiger, E. (2002) Plant Physiology. Sinauer Associates, Inc. Publisher. 
2. Heldt, H.W. (1997) Plant Biochemistry and Moleculat Biology. Oxford University Press. 
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 گیاهیاکولوژي 
 گیاهی اکولوژيدرس:  فارسی نام

 Plant Ecologyنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 2تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 اکولوژي عمومی  داردپیشنیاز: 

 روزه) 5تا  3(سفر علمی  دارد آموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

ختلـف روي گیاهـان،   تـاثیر عوامـل م  ،   بـا محـیط    گیاهـان    ارتبـاط  بـا هدف از ارائـه ایـن درس آشـنایی دانشـجویان      
، نحـوه سـازگاري و تخصـیص منـابع توسـط گیاهـان، مطالعـه        و سـایر موجـودات   گیاهـان دیگـر   بـا  ارتباط گیاهـان 

 جوامع گیاهی و تغییرات آنها است.
 

 سرفصل درس:
  ، و رویـش  ، محـیط  : اکولـوژي  گیـاهی   بـا اکولـوژي    مـرتبط   عمـومی   اکولـوژي   مفـاهیم   و تأکیـد بـرروي    یادآوري -1

 و ...  بردباري  ، قانون حداقل  ، قانون و انتشار گیاه  محیطی  ، عوامل گیاهی
 حاضر.  و حال  در گذشته  گیاهی  : اکولوژي گیاهی  از اکولوژي  مختصري  تاریخچه -2
ــوع -3 ــه  تن ــاي گون ــاهی  ه ــیط  گی ــه در مح ــونومیکی  : گون ــوع تاکس ــه  درون  ، تن ــپ اي گون ــوفن ، اکوتی ــوع ، اک   ، تن
 . ، آکلیماتاسیون کوفیزیولوژیکا

ــه -4 ــت  مطالع ــاي جمعی ــاهی  ه ــاي گی ــت  : پارامتره ــاهی  جمعی ــراکم گی ــوي  ، ت ــراکنش  و الگ ــیط  پ ــوه  در مح   و نح
ــه آن ــماري مطالع ــاهی  ، سرش ــهاي  گی ــرتبط  و روش ــا آن  م ــدولهاي  ب ــاتی  (ج ــدلهاي حی ــت  ، م ــد جمعی ــانون رش   ، ق

 و ....)  سازي  خود تنک  و قانون  ثابت  محصول
ــدگی  تاریخچــه  ، و الگوهــاي تخصــیص  نحــوه  بررســی -5 ــان  زن ــراي  : تخصــیص در گیاه ــابع  کســب  ب ــاء و  من ، بق

  بـذر ـ الگوهـاي     ـ انتشـار بـذر و خـواب      زنـدگی   تاریخچـه   ـ اختصاصـات    تولیـد مثلـی    و سـاختمانهاي   تولید مثـل 
 . انتخابی  S-و    R   ،-L-   ـ الگوهاي  انتخابی  k-و r- حیات  تاریخچه

  ، )، انگلی (آللوپاتی  ، دگرآسیبی ، همسفرگی ابتدایی  ، همکاري ، همیاري : رقابت اي گونه  بین  هاي کنش -6
 . خواري علف
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  جدیــد) صــفات  ، مفهــوم پیوســتگی  واحــد، نظریــه  (نظریــه  گیــاهی  اجتمــاع  و صــفات  : مفــاهیم گیــاهی  اجتمــاع -7
  ، مـدلهاي  تنـوع   هـاي  ، شـاخص  زیسـتی   ، تنـوع  مکـانی   ، الگوهـاي  اي گونـه   ، ترکیـب  ظـاهري   (سـیماي   گیاهی  اجتماع

 ). اي گونه  تنوع
ــهاي -8 ــه  روش ــرداري نمون ــه  ب ــدي طبق ــاع  بن ــاهی  اجتم ــی گی ــهاي  ، بررس ــه  روش ــرداري نمون ــوه  ، روش ب ،  رول

  ، روش نـواري   و ترانسـکت   برخـورد خـط    ، روشـهاي  یگیـاه   اجتمـاع   گیـري  انـدازه   و پارامترهـاي   کـوادرات  روشهاي
ــه ــهاي اي نقط ــله  ، روش ــه اي فاص ــدي . طبق ــات  بن ــاهی  اجتماع ــه گی ــدي ، طبق ــاس  بن ــت  براس ــاس غالبی ــور،   ، براس فل
 باال.  در سطوح  بندي طبقه

)،  تکــاملی  ، تغییــرات اقلیمــی  ، تغییــرات (تــوالی  زمــانی  تغییــرات  : انــواع زمــان  در طــول  گیــاهی  اجتمــاع  تغییــرات -9
 . ، کلیماکس از آن  هایی و نمونه  گیاهی  اجتماعات  توالی

بـا نـور     مـرتبط   گیـاهی   هـاي  ، واکـنش  در محـیط   نـور و حـرارت    : تنـوع  گیاهـان   بر زنـدگی   تأثیر نور و حرارت -10
ــرارت ــازگاریهاي  و ح ــراي  (س ــوازن  ب ــرژي  ت ــنش ان ــه  ، واک ــع  ب ــم، تر UV-B تشعش ــواب موپریودیس ــاره ، خ   ، به

 . گیاهی  بر اجتماعات  و تأثیر آن  ). آتش کردن  بذر، تابستانه  ، سرمادهی کردن
ــازگاري  آب -11 ــاي و س ــان  ه ــیط  : آب گیاه ــکلهاي  در مح ــف  و ش ــازگاریهاي آن  مختل ــی  ، س ــوازن  اختصاص   (ت

ــمزي ــمیت  اس ــتگاههاي  و س ــازگاریهاي   در زیس ــور، س ــاختار ت  ش ــریحیس ــنش ش ــاي )، واک ــکال  ه ــدي  اش و   رش
ــان  زیســتگاه  انتخــاب ــه  همیشــه  (گیاه ــرگ  هــاي ســبز، گون ــزاي  ب ــان چشــمه  ، گیاهــان خشــک  در فصــل  ری   ، گیاه

 ). زي کوته
 .روزه دارد که دانشجویان با کاربرد مباحث در محیط طبیعی آشنا شوند 3این درس نیاز به یک سفر علمی 

 منابع:
 دهخدا.  انتشارات .) گیاهی  اکولوژي  (سین  و محیط  نبات  ارتباط )1355(.  ح ، ثابتی. 1
 ) بوم شناسی گیاهی. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.1384. مصداقی، م. (2

3. Barbour, M.G., Burk, J.H., Pitts, W.D., Gilliam, F.S. and Schwartz, M.W. (1999) Terrestrial Plant 
Ecology ,3rd Edition. Addisson Wesley Longman, Inc. 
4. Crawley, M. (1997) Plant Ecology, 2nd Edition. Blackwell Science. 
5. Gurevitch, J., Scheiner, S.M. and Fox, G.A. (2002) The Ecology of  Plants. Sinauer Associates, Inc. 
Publishers.  
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 آزمایشگاه اکولوژي گیاهی
 آزمایشگاه اکولوژي گیاهیدرس:  یفارس نام

 Plant Ecology Laboratoryنام انگلیسی درس: 

 واحد عملی 1تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 دارد (همزمان با درس بوم شناسی گیاهی)پیشنیاز: 

 )(سفر علمی + آزمایشگاه دارد آموزش تکمیلی: 
 

 هدف درس:
ــل   ــه   هــدف اصــلی ایــن درس تکمی ــاهی ب ــوم شناســی گی ــی ب ــین آمــوزش عمل ــوري و همچن ــه آمــوزش تئ مرحل

 دانشجویان از طریق روش هاي آزمایشگاهی متداول است.
 

 سرفصل درس:
  زنی جوانه  سرعت  و تعیین  بذر گیاهان  زنی بر جوانه  و نور و رطوبت  تأثیر حرارت  بررسی -1
 روش ترانسکت هاي خطی  -2
 هاي فاصله اي روش برخورد نقطه و روش -3
ــین -4 ــدازه (  تعی ــطح ان ــداقل  س ــوادرات)  ح ــین  ک ــاي   و تعی ــداد کوادراته ــت  الزم  تع ــه  جه ــرداري نمون ــک  ب   از ی

  گیاهی  اجتماع
 و کیفی  کمی  آنها و سایر صفات  پذیري ، تجمع منطقه  یک  گیاهی  هاي گروه  پراکنش  الگوي  تعیین -5
 در  تــر و خشــک  بیومــاس  از تعیــین  بــا اســتفاده  آن  و مقایســۀ  گیــاهی  دو اجتمــاع تولیــد در  میــزان  گیــري انــدازه -6

 .واحد سطح
  منطقه  یک  گیاهی  اجتماعات  و کلّی  و کیفی  کمی  شاخصهاي  کردن  مشخص -7
 ) خاك  (مکش  خاك  رطوبت  میزان  به  با توجه  گیاهی  اجتماع  در یک  Zonation   بررسی -8
  ، گیاهــان و مرطــوب  خشــک  منــاطق  در گیاهــان  رویشــی  انــدامهاي  و مورفولــوژي  تشــریحی  ســاختمان  مقایســه -9

 . و آبزي  زي خشکی
هـا   بـا بـاکتري    گیاهـان   ، روابـط  کشـت   محـیط   در یـک   گیاهـان   بر یکـدیگر، کاشـت    گیاهان  تأثیر متقابل  بررسی -10

 نخود.  تیره  گیاهان  در ریشه
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 منابع:

1. Barbour, M.G., Burk, J.H., Pitts, W.D., Gilliam, F.S.  and Schwartz, M.W. (1999) Terrestrial Plant 
Ecology, 3rd Edition. Addisson Wesley Longman, Inc. 
2. Hendry, G.A.F.  and Grime, J. P. (1993) Methods in Comparative Plant Ecology. A 
Laboratoryoratory Manual. Chapman & Hall. 
3. Pearcy, P.W., Ehleringer, J., Mooney, H.A.  and Rundel, P.W. (1989) Plant Physiological Ecology: 
Field Methods and Instrumentation. Chapman & Hall. 
4. Slingsby, D. and Cook, C. (1986) Practical Ecology. The Macmillan Press Ltd.  
5. Brower, J.E.,  Zar, J.H.  and Von Ende, C. (2010) Field and Lab Methods in General Ecology, 5th 
Edition. McGraw-Hill. 
6. Causton, D.R. (1988) Introduction to Vegetation Analysis. Springer. 
7. Moore, P.D.  and Chapman, S.B. (1986) Methods in Plant Ecology. Blackwell Science Inc. 
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 قارچ شناسی

 قارچ شناسیدرس:  فارسی نام

 Mycologyنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 2تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 )(زیست شناسی میکربی داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 
 

 هدف درس:
درس آشنایی دانشـجویان بـا زیسـت شناسـی قـارچ هـا شـامل طبقـه بنـدي، شناسـایی و چرخـه             هدف از ارائه این 

 زندگی آنها  به عنوان یک تاکسون مهم در زیست شناسی و همچنین کاربرد هاي قارچ است.
 

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

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

ساختار سلولی قارچ هـا، هیـف و میسـیلوم در قـارچ هـاي رشـته اي و انـواع آن، دیـواره سـلولی در قـارچ هـا،             -2
ـ        دش اسـپور، غشـائ در قـارچ هـا، انـدامک هـاي داخـل        انواع سپور در قـارچ هـا، تشـکیل اسـپور در قـارچ هـا، تن

 سلولی در قارچ ها، قارچ هاي دو شکلی و مخمرها
ــاریوتی در     -3 ــا، دي ک ــارچ ه ــدي در ق ــدي و دیپلوئی ــا، هاپلوئی ــارچ ه ــوم در ق ــک و ژن ــا، ژنتی ــارچ ه هســته در ق

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

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

  زندگی دیکتلیستیوم و فیزاروم، اهمیت و اکولوژي
کرومیستا، شـاخه اوومیسـت هـا، چرخـه تولیـد مثلـی، فـاز هاپلوئیـدي و دیپلوئیـدي،  زئوسـپور و اووسـپور در             -6

 اوومیست ها، اوومیست هاي فیتوپاتوژن ، اهمیت و اکولوژي اوومیست ها
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ســپور شـاخه کیتریدیومیسـت هـا، بالســتوکالدیالها، کتریـدیالها، نئوکـالی ماسـتیگیالها، ویژگــی هـاي هیـف و زئو         -7
 در آنها، اهمیت و اکولوژي

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

موکـورال  طبقه بندي و رده هـاي مهـم در زیگومیسـت هـا، موکـورال هـا، چرخـه تکثیـر جنسـی و غیـر جنسـی             -9
 ها، ریزوپوس و تشکیل اسپوراژیوسپور و زیگوسپور، اهمیت و اکولوژي زیگومیست ها

شــاخه آسکومیســت هــا، تعریــف و طبقــه بنــدي، آسکوســپور و کنیدســپور، موفولــوژي آســکوکارپ، چرخــه    -10
ــر جنســی آسکومیســت هــا، آسکومیســت هــاي میکروســکوپی و ماکروســکوپی، آســک هــاي    ــر جنســی و غی تکثی

 همی آسکومیست ها، اهمیت و اکولوژي اسکومیست ها برهنه و
ــدي،     -11 ــا، تشــکیل کنی ــر جنســی در دوترومیســت ه ــر غی ــا)، چرخــه تکثی ــاقص (دوترومیســت ه ــارچ هــاي ن ق

سـاختار هیــف و جایگــاه طبقــه بنـدي دوترومیســت هــا، وضــعیت میتوسـپوري آسکومیســت هــا، آســپرژیلوس هــا،    
 بندي و اهمیت آنطبقه بندي و اهمیت آن، پنی سیلیوم، طبقه 

بازیدیومیست هـا، بازیدیوسـپور و چرخـه تکثیـر جنسـی و غیـر جنسـی در بازیدیومیسـت هـا، طبقـه بنـدي و             -12
مورفولوژي بازیدومیسـت هـا، بازیدومیسـت هـاي میکروسـکوپی، آگاریکـال هـا و قـارچ هـاي گوشـتی، اهمیـت و            

 اکولوژي بازیدومیست ها
ــاي دو  -13 ــلولی، مخمره ــاختار س ــا، س ــر   مخمره ــا، تکثی ــوژیکی مخمره ــوژیکی و بیوتکنول ــت اکول ــکلی، اهمی ش

 جنسی و غیر جنسی در مخمرها، طبقه بندي و جایگاه فیلوژنی مخمرها
گلسنگ هـا، طبقـه بنـدي گلسـنگ هـا و جایگـاه فیلـوژنی، پـراکنش گلسـنگ هـا در اکوسیسـتم، همزیسـتی و              -14

گلسـنگ هـا، کـاربردي هـاي تجـاري گلسـنگ        فیزیولوژي گلسنگ هـا، تغذیـه در گلسـنگ هـا، چرخـه تکثیـري در      
 ها، اهمیت و اکولوژي آنها

ــر در    -15 ــوژنی میکــوریز، تکثی ــدي و فیل ــه بن ــدومیکوریز، ویزیکــوالر آربســکوالر، طبق میکــوریز، اکتومیکــوریز، ان
 میکوریزها، اهمیت تجاري و بیوتکنولوژیک میکوریزها

اري آنهـا و تقسـیم بنـدي آنهـا، زنـدگی انگلـی در       قارچ هـاي انگـل، فیتوپـاتوژن هـاي قـارچی و اهمیـت تجـ        -16
 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. 
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 آزمایشگاه قارچ شناسی

 آزمایشگاه قارچ شناسیدرس:  فارسی نام

 Mycology Laboratoryنام انگلیسی درس: 

 عملی واحد 1تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 دارد (همزمان با درس قارچ شناسی)پیشنیاز: 

 (آزمایشگاه) داردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

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

 
 سرفصل درس:

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

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

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

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

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

 جداسازي، کشت و مطالعه میکروسکوپی بازیدیومیست ها -10
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 جداسازي، کشت و مطالعه میکروسکوپی مایکوریزها (گلومرومیست ها) -11
 و مطالعه میکروسکوپی گلسنگ هاجداسازي  -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) Laboratory Protocols in Fungal 
Biology: Current Methods in Fungal Biology.  Springer. 
2. Germain, G.S. and Summerbell, R. (2010) Identifying Fungi. Star Pub Co. 
3. Koneman, E.W. and Roberts, G.D. (1985) Practical laboratory mycology, 3rd Edition. Williams and 
Wilkins. 
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 جلبک شناسی 

 جلبک شناسیدرس:  فارسی نام

 phycologyنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 2تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 تخصصی نوع درس: 

 بندي گیاهی)دارد (درس زیست شناسی گیاهی، اصول ردهپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 

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

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

 
 :سرفصل درس

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

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

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

 1387الزهرا، دانشگاه نتشاراتا ،"جلبکشناسی" ریاحی، .. ح2
3. O. P. Sharma,"Textbook of Algae", TataMcGraw-Hill Publishing Company Limited,1986. 
4. C. B. South, and A.Whittick,." Introduction to Phycology",Blackwell Scientific Publications,1987. 
5. L. Barsanti, and P. Gualtieri,"Algae; Anatomy,Biochmistry and Biotechnology",Taylor& Francis 
Group,2006. 
6. R. E. Lee," Phycology", 4th Edition, Cambridge University Press,2008. 
7. J. E. Graham, L.W.Wilcox, and L. G. Graham,"Algae",2nd Edition, Benjamin Cummings, 2008. 
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 آزمایشگاه جلبک شناسی

 آزمایشگاه جلبک شناسیدرس:  فارسی امن

 Phycology Labنام انگلیسی درس: 

 عملی واحد 1تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 عملی واحد 1واحد:  نوع

 تخصصینوع درس: 

 (همزمان با درس جلبک شناسی) داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

شـدند، جلبکهـا هسـتند. ایـن گـروه      تی جـزو گیاهـان محسـوب مـی    گروه مهمی از موجـودات زنـده کـه بطـور سـن      
ــی   ــکیل م ــک را تش ــه پارافایلتی ــک مجموع ــی    ی ــتمهاي آب ــتی در اکوسیس ــوع زیس ــر تن ــرین عناص ــد و از مهمت دهن

شــوند. ایــن گیاهــان همچنــین مــدتهاي طــوالنی اســت کــه بــه عنــوان مــدلهاي بیوتکنولــوژي جهــت محســوب مــی
گیرنـد و کاربردهـاي اقتصـادي فراوانـی از جملـه      ص مـورد اسـتفاده قـرار مـی    تولید مـواد صـنعتی و شـیمیاییی خـا    

هـاي زنـدگی و   بنـدي مـدرن ایـن گـروه و تنـوع وسـیع آنهـا و چرخـه        خوراکی و دارویـی دارنـد. آشـنایی بـا طبقـه     
ــداف      ــروه از اه ــن گ ــک ای ــاربرد، و پتانســیل بیوتکنولوژی ــوارد ک ــار م ــا در کن ــابولیکی اختصــاص آنه مســیرهاي مت

ســتند. دانشــجویان بــا جنبــه هــاي مختلــف کــاربردي ایــن گــروه متنــوع آشــنا و خــود قــادر بــه شناســایی   درس ه
 گروههاي اصلی آن خواهند شد. 

 
 سرفصل درس:

هــا، ضــبط اطالعــات، بانکهــاي اطالعــاتی مهــم در ارتبــاط بــا بــرداري، تثبیــت نمونــهوســایل مــورد نیــاز، نمونــه -1
 جلبکها 

 کشت، کشت جلبکهاي تک سلولی آشنایی با انواع محیطهاي  -2
 مطالعات مرسوم در ارتباط با فراوانی و شمارش جلبکها بویژه انواع میکروسکوپی  -3
 تنوع و نحوه شناسایی سیانوباکتریها  -4
  و صفات مهم در شناسایی آنها Dinoflagellatesو  Cryptomonadsو  Euglenoidsتنوع  -5
 اي هاي قهوهتنوع و صفات مهم در شناسایی جلبک -6
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 تنوع و صفات مهم در شناسایی جلبکهاي قرمز  -7
 ) Chlorophceansتنوع و صفات مهم در شناسایی جلبکهاي سبز ( -8
  Charophytesتنوع و صفات مهم در شناسایی  -9

 مطالعه تنوع و بوم شناسی جلبکها در محیطهاي آب شیرین، ماندابی و دریا  -10
 

 منابع:
1. Graham, J.E., Wilcox, L.W. and Graham, L.E. (2008) Algae, 2nd Edition. Benjamin Cummings Pub. 
Comp. San Francisco. 
2. Lee, R.E. (2008) Phycology, 4th Edition. Cambridge University Press. Cambridge. 
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 زیست شناسی تکوینی گیاهی

 زیست شناسی تکوینی گیاهیدرس:  فارسی نام

 Plant Developmental Biologyنام انگلیسی درس: 

 واحد 2تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

  نظري واحد 2واحد:  نوع

 تخصصینوع درس: 

 دندارپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

ــت    ــک زیس ــم ژنتی ــرفت عل ــا پیش ــه و    ب ــر رفت ــود فرات ــنتی خ ــریحی س ــیفی و تش ــه توص ــوینی از جنب ــی تک شناس
ــر در تکــوین نقــش مهمــی را در مطالعــات زیســت   ــرده ســازوکارهاي مولکــولی درگی ــدا ک ــاهی پی ــد. شناســی گی ان

اي در علـم بـراي خـود بـاز کـرده      ز جایگـاه ویـژه  شناسـی تکـوینی علمـی پویـا و مـدرن اسـت کـه ا       امروزه زیسـت 
هـاي مولکـولی و ژنتیکــی   هــاي سـاختاري تکـوین، بسـیاري از جنبـه    اسـت. در ایـن درس عـالوه بـر تعریـف جنبـه      

 سازوکارهاي تکوینی و الگوهاي شناخته شده مورد بررسی و آموزش قرار خواهند گرفت.
 

 سرفصل درس:
زي و یـی و انـدام زایـی در گیاهـان، ویژگیهـاي تکـوین در گیاهـان خشـکی        زااي بـر ریخـت  مفاهیم پایه، مقدمـه  -1

 مقایسه آن با جلبکها 

ــل و پالســتیدها، اطالعــات درون ســلولی     -2 ــاهی، پروتوپالســت، واکوئ ــا ســلول گی ــرتبط ب ــاي تکــوینی م ویژگیه
 موثر در تکوین 

هـاي مختلـف   حـین تکـوین، الیـه   ویژگیهاي دیـواره سـلول گیـاهی و نقـش آن در تکـوین، تغییـرات دیـواره در         -3
 دیواره و نحوه تکوین آنها  

 تکوین محور اولیه، انواع رشد تکپا و همپا، مریستمهاي راسی   -4
 تکوین محور برگها و گلها، تقارن در برگ و گل و عوامل درونی موثر بر آن   -5
 عوامل تکوینی وابسته به موقعیت درون بافتی یا درون اندامی   -6
   گیري آنها، فیتوکرومها و نقش آنها در تکویننور در تکوین اندامها و جهت تاثیر -7
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 تاثیر سایر عوامل محیطی (غیر از نور) در تکوین اندامها   -8
   هماهنگی بین اندامهاي در حال تکوین -9

، جهشـهاي مـوثر بـر تغییـر شـکل گـل، اتصـال بخشـهاي         ABCتکوین گـل، سـاختار مریسـتم زایشـی، مـدل       -10
 ل  گ

ــین -11 ــه آن در      جن ــانی و مقایس ــه روی ــوین کیس ــوع آن، تک ــاك و تن ــوین بس ــاح، تک ــواع لق ــان، ان ــی در گیاه زای
   گروههاي مختلف، انواع آندوسپرم و کیسه رویانی

 رشد ثانویه عادي و غیرعادي، ساختار کامبیوم و انواع آن   -12
 

 منابع:
1. Leyser, O. and Day, S. (2003) Mechanisms in plant development. Blackwell Science, Ltd., London. 
2. Beck, C.B. (2005) An introduction to plant structure and function. Cambridge University Press. 
Cambridge. 
3. 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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 ریخت شناسی و تشریح گیاهی

 ریخت شناسی و تشریح گیاهینام فارسی درس: 

 Plant Morphology and Anatomyنام انگلیسی درس: 

 واحد نظري 2تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 تخصصینوع درس: 

 داردنپیشنیاز: 

 (سفر علمی)    داردمیلی: آموزش تک

 
 هدف درس:

و  یاهیـ گ هـاي  بـا انـواع بافـت    یاهیـ گ شناسـی  سـت یرشـته ز  یدوره کارشناسـ  انیدانشـجو  یدرس آشـنائ  نیهدف ا
ــاختارها ــیرو يس ــیو زا یش ــر یش ــدام حیو تش ــا ان ــت و ه ــاي باف ــف گ ه ــانیمختل ــجو اه ــت. دانش ــس از  انیاس پ

ــگذران ــا دنی ــ نی ــد یدرس م ــا  توانن ــت ه ــواع باف ــگ يان ــاختارها صیرا تشــخ یاهی ــیرو يداده و س ــیو زا یش  یش
 .ندینما حیرا تشر اهانیگ
 

 سرفصل درس:
ـ : تعراهانیساختار گ -1  اهـان یمختلـف گ  يهـا  گـروه  يهـا  انـدام  سـه یمقا ،یشـ یزا يهـا  ،اندامیشـ یرو يهـا  انـدام  فی

 زي یخشک
ـ بلورهـا، مـواد ذخ   الن هـا و انـواع آن، واکوئلهـا، انـواع     واره،یـ خـاص د  ي: سـاختارها یاهیـ گ اختهی -2  ژهیـ و يا رهی
 ها نشاسته، آلورون هاي انواع دانه اهان،یگ
 و نقش تی: ساختار، تنوع، اهمیسلول وارهید -3
 م،یکالنشــ م،یســاده (پارانشـ  هـاي  ) ، بافـت نیو پســ نیو انـواع آن (نخسـت   هــا سـتم ی: مریاهیـ گ هــاي انـواع بافـت   -4

 )مرکب (چوب و آبکش يبافت ها ) ویترشح يبافت ها درم،یاپ م،یاسکلرانش
ـ اول یحیانـواع، سـاختار تشـر    ،ي: سـاختار ظـاهر  شـه یر ؛یاهیـ گ هاي اندام -5  اي و دولپـه  هـا  اي تـک لپـه   سـه یمقا ه،ی

کــاربرد صــفات  شــه،یر نیبــه ســاقه، ســاختار پســ شــهیمعمــول، گــذر از ســاختار ر هــاي شــهیهــا، چنــد مثــال از ر
 یاهیگ کیستماتیدر س اي شهیر
ـ اول یحیسـاختار تشـر   ،بنـدي  انـواع، شـاخه   ،ياقه: سـاختار ظـاهر  س ؛یاهیگ ياندام ها -6 هـا   اي لپـه  تـک  سـه یمقا ه،ی

 یاهیگ کیستماتیدر س اي ساقه صفات کاربرد ها، گره حیتشر ها، اي و دولپه
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کـاربرد صـفات و نحــوه    ،يانــواع رگبنـد  ،یحیانـواع سـاختار تشـر    ،يبـرگ: ســاختار ظـاهر   ؛یاهیـ گ هـاي  انـدام  -7
 یلوتاکسیف ،یاهیگ کیستماتیدرس فیتوص

 و انواع آن نیفرمول گل، تقارن، گل آذ اگرام،یدهنده، د لیتشک يگل و بخش ها -8
 وم،ینوســتمیژ وم،یپــانتیه نوفــور،یدر گــل (آنــدروفور، ژ  ژهیــو يتکامــل و تنــوع در گــل هــا، ســاختارها     -9
 و ..... ومینوستژیژ

 و انواع آن، دانه و انواع آن وهیم -10
ــا  -11 ــدام ه ــازش ان ــگ يس ــرا  یاهی ــا ش ــاص مح طیب ــیخ ــنظ یط ــرا ری ــانیب طیش ــرا  ،یاب ــاال و ش ــت ب  طیرطوب

 .یکوهستان
روز سـفر علمـی بـراي آشـنایی دانشـجویان بـا شـکل رویشـی گیاهـان و           3تـا   1در این درس انجـام   ***

 ساختارهاي رویشی و زایشی در محیط طبیعی الزامی است.
 

 منابع:
1. Beck, C. 2009. Plant Structure and Development: an introduction to plant anatomy for the 21st 
century. Cambridge University Press. 
2. Dickison, W. 2000. An Integrative Plant Anatomy. Academic Press. 
3. Evert, F. 2006. Esau's Plant Anatomy: Meristems, Cells and Tissues of the Plant Body: Their 
structure, function and development. Wiley Pub.  
4. Fahn, A. 1990. Plant Anatomy, 4th Edition. Pergamon Pub.  
5. Raven, P.H., Evert, R.F, and Eichhorn, S.E. 2013. Biology of Plants. W.H. Freeman and Company. 
6. Simpson, M.G. 2010. Plant Systematics. Elsevier Academic Press. 
7. Rudall, P. 2007. Plant Anatomy. Cambridge University Press. 
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 آزمایشگاه ریخت شناسی و تشریح گیاهی

 آزمایشگاه ریخت شناسی و تشریح گیاهینام فارسی درس: 

 .Plant Morphology and Anatomy Labنام انگلیسی درس: 

 واحد نظري 1تعداد و نوع واحد: 

 32 د ساعت:تعدا

 تخصصینوع درس: 

 )همزمان با درس ریخت شناسی و تشریح گیاهی( داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

ـ یبـا تنـوع ر   یاهیـ گ یشناسـ  سـت یرشـته ز  یدوره کارشناسـ  انیدانشـجو  یدرس آشـنائ  نیهدف ا  يگـروه هـا   یخت
 یمختلــف آنهــا بصــورت عملــ يافــت هــاانــدام هــا وب حیو تشــر یشــیو زا یشــیرو يســاختارها اهــان،یمختلـف گ 

ــجو  ــت. دانش ــس از گذران انیاس ــپ ــا دنی ــ نی ــا  یدرس م ــاختار ه ــد س ــیرو يتوانن ــیو زا یش ــانیگ یش در  ار اه
 آنها را شرح دهند. يتفاوت ها اهانیمآتلف گ ياندام ها یحیتشر مینموده و ضمن ترس حیتشر شگاهیآزما

 
 سرفصل درس:

 یاهیگ حیو تشر شناسی ختیر شگاهیکار در آزما هیاصول اول -1
 بازدانه و نهاندانه اهانی) گشهیمختلف (ساقه، برگ و ر ياندام ها یمشاهده و بررس -2
 گل حیمختلف و تشر اهانیآن در گ يگل و اجزا شناسی ختیمطالعه ساختار و ر -3
 اهانیمطالعه انواع تمکن در گ -4
 یاهیمهم گ رهیدر چند ت یشیزا يمشاهده و مطالعه ساختارها -5
 اهانیدر گ نیبا انواع گل آذ یمشاهده و آشنائ -6
 اهانیدر گ وهیمشاهده و مطالعه انواع م -7
 اهانیدر گ یلوتاکسیف يبرگ ها و نظام ها یختیبا تنوع ر یآشنائ -8
 اهانیگل در گ اگرامیطرح و د میو ترس هیته -9

 یاهیگ ياو مطالعه اندام ها و بافت ه تیتثب ،ينگهدار ،يجمع آور يروش ها -10
 یاهیگ هاي بافت يزآمی و رنگ يرگی برش هاي با انواع روش یآشنائ -11
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 يانــواع بافــت هــا صیســاقه و بــرگ) جهــت مشــاهده و تشــخ شــه،ی(ر یاهیــگ ياز انــدام هــا يریــبــرش گ -12
 یاهیگ
 

 منابع:
1. Beck, C.B. 2010. An Introduction to Plant Structure and Development. Cambridge University Press. 
2. Bowes, B.G. 2000. A Color Atlas of Plant Structure. Iowa State University Press. 
3. Cutler, D.F. 1978. Applied Plant Anatomy. Royal Botanical Gardens Press. 
4. Dickison, W. 2000. An Integrative Plant Anatomy. Academic Press. 
5. Evert, F. 2006. Esau's Plant Anatomy: Meristems, Cells and Tissues of the Plant Body: Their 
structure, function and development. Wiley Pub. 
6. Fahn, A. 1990. Plant Anatomy, 4th Edition. Pergamon Pub. 
7. Raven, P.H., Evert, R.F, and Eichhorn, S.E. 2013. Biology of Plants. W.H. Freeman and Company. 
8. Rudall, P. 2007. Plant Anatomy. Cambridge University Press. 
9. Ruzin, S.E. 1999. Botanical technique and microscopy. Oxford University Press. 
10. Peterson, C.A. and Melville, L.H. 2008. Teaching plant anatomy through creative laboratory 
exercises. URC Press. 
11. Simpson, M.G. 2010. Plant Systematics. Elsevier Academic Press. 
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 تخصصیمتون 

 متون تخصصی  درس: فارسی نام

 Specialized  Textsنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 2تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 اختیارينوع درس: 

 دارد (زبان خارجی)پیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 
 

 هدف درس:
در   انگلیســی  تخصصــی  بــا متــون دانشــجویان ضــمن آشــنائی بــا اصــطالحات و تعــاریف تخصصــی علــوم گیــاهی 

 این علم نیز آشنا خواهند شد.  مختلف  هاي زمینه
 

 سرفصل درس:
 . گیاهی  و تشریح  ریخت شناسی  در زمینۀ  انگلیسی  تخصصی  چند متن  مطالعۀ -1
 . گیاهی  بندي طبقه  در زمینۀ  انگلیسی  تخصصی  چند متن  مطالعۀ -2
 . گیاهی  فیزیولوژي  در زمینۀ  انگلیسی  تخصصی  چند متن  مطالعۀ -3
 . گیاهی  و تکامل  بوم شناسی  در زمینۀ  انگلیسی  تخصصی  چند متن  مطالعۀ -4
  گیاهی  و بیوشیمی  ملکولی  ، علوم سلولی و ژنتیک  در زمینۀ  انگلیسی  صصیتخ  چند متن  مطالعۀ -5
 

 منابع:
1. Mauseth, J.D.  (2008) Plant Anatomy. The Blackburn Press. 
2. Taiz, L. and Zeiger, E. (2010) Plant Physiology, 5 th Edition. Sinauer Associates Inc. 
3. Stace, C.A. (1991) Plant Taxonomy and Biosystematics. Edward Arnold. 
4. Ricklefs, R.E.  and Miller, G.L.  (2000)  Ecology. W.H. Freeman & Company. 
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 کشت سلول و بافت گیاهی

 کشت بافت و سلول گیاهیدرس:  فارسی نام

 Plant Cell and Tissue Cultureنام انگلیسی درس: 

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

 48تعداد ساعت: 

 تخصصینوع درس: 

 نداردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

 هدف کلی این درس آشنایی دانشجویان علوم گیاهی با اصول کشت بافت و سلول هاي گیاهی است. 
 

 سرفصل درس:
 تاریخچه -1

 مقدمه و تکنیک ها -2

 محیط هاي کشت بافت -3

 کشت سلول -4

 بس توانی سلول -5

 رویان زایی رویشی -6

 ریزازدیاي -7

 تولید گیاهان هاپلوئید -8

 تراریختی ژنتیکی -9

 تغییرات کلون هاي رویشی -10

 دو رگ گیري رویشی -11

 تولید گیاهان عاري از بیماري  -12

 جداسازي و کشت پروتوپالست ها -13

 مطالعات سیتوژنتیکی -14
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 منابع:

1. Bhojwani, S.S. and Razdan, M.K. (1983) Plant Tissue Culture Theory and Practice. Elsevier. 
2. George, E.F., Hall, M.A. and Deklerk, G.J. (2008) Plant Propagation by Tissue Culture. Springer. 
3. Neumanng, K.H., Kumar, A. and Imani, J. (2009) Plant Cell and Tissue Culture: A Tool in 
Biotechnology Basic and Application. Springer. 
4. Kyte, L. (1990) Plants from Test Tubes: An Introduction to Micropropagation, revised Edition. 
Timber Press. 
5. Razdan, M.K. (2002) Introduction to Plant Tissue Culture, 2nd Edition. Science Publishers, Inc. 
6. Lebowitz, R.J. (1995) Plant Biotechnology: A Laboratory Manual. W.M.C Brown Publishers. 
7. Tigiano, R.N. and Gray, D.J. (2005) Plant Development and Biotechnology. CRC Press. 
8. Mohan Jain, S. and Haaggman, H. (2007) protocols for Micropropagation of Woody Trees and 
Fruits. Springer. 
9. Mohan Jain, S. and Gupta, P.K. (2005) Protocol for Somatic Embryogenesis in Woody Plants. 
Springer. 
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 تنوع زیستی و حفاظت 

 تنوع زیستی و  حفاظتدرس:  فارسی نام

  Biodiversity and Conservationنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 2اد و نوع واحد: تعد

 32 تعداد ساعت:

 اختیارينوع درس: 

 نداردپیشنیاز: 

 )(سفر علمی داردآموزش تکمیلی: 
 

 :هدف درس
هــاي مختلــف دانشــگاهی بــا مبــانی تنــوع زیســتی و  رشــته کارشناســی دوره دانشــجویان آشــنائی درس ایــن هــدف

 حفاظت زیست شناسی است. 
 

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

 حفاظت جمعیت ها و گونه ها -4
 مناطق حفاظت شده -5
 کنوانسیون هاي تنوع زیستی و حفظ محیط زیست -6
 چالشها و تهدیدات جهانی و منطقه اي محیط زیست و تنوع زیستی -7
 کنوانسیون هاي تنوع زیستی و حفظ محیط زیست -8
 ارج از مناطق حفاظت شدهحفاظت در خ -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
 حفاظت شده ایران سفر علمی به یکی از مناطقسه تا پنج روز  -14
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 :منابع
 . مبانی زیست شناسی حفاظت. انتشارات جهاد دانشگاهی1393ملکیان، م. همامی، م.ر.  . ۱

2. Primack, R. 2012. Conservation Biology. Sinauer. 
3. Primack, R. B. 2014. Essentials of Conservation Biology. Sianuer Associates. 
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 ان اقتصادياتنوبوتانی و گیاه

 اتنوبوتانی و گیاهان اقتصاديدرس:  فارسی نام

 Ethnobotany and Economic Botanyنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 2تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 اختیارينوع درس: 

 نداردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 

 هدف درس:
ــا   ــن درس آشــنایی دانشــجویان ب ــی ای ــانی و ا هــدف کل ــر  مب ــومی و گیاهــان اقتصــادي (غی صــول گیاهشناســی ق

 دارویی) است. 
 

 سرفصل درس:
 تعاریف و مفاهیم اتنوبوتانی و گیاهشناسی اقتصادي -1
 سابقه استفاده از گیاهان در تمدنهاي باستانی -2
 سابقه استفاده از گیاهان در تمدن ایران و عرب  -3
 اهلی کردن گیاهان با تاکید بر هالل بارور  -4
 اهلی کردن گیاهان زراعی، تکامل و حفاظت از تنوع ژنتیکی  -5
 برهم کنش انسان در گذشته: آرکئوبوتانی و اتنوبیولوژي -6
 دانش بومی، زبانشناسی اتنوبوتانی و طبقه بندي اتنوبیولوژیکی -7
 اتنوبوتانی کمی و بررسیهاي صحرایی -8
 گیاهان در جوامع اسالمی و قرآنگیاهان به عنوان سمبل اقوام با تاکید بر جایگاه  -9

 . گیاهان مورد استفاده در نساجی و امور ساختمانی و صنایع دستی10
 کاربرد گیاهان در صنایع غذایی و تخمیري -11
 فیتوشیمی، استفاده از ترکیبات ثانویه در گیاهان -12
 محصوالت جنگلی (غیر چوبی) -13
 ختلف ایرانیگیاهان اقتصادي مورد استفاده در قومهاي م -14
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 منابع:
1. Cotton, C.M. (1996) Ethnobotany: Principles and applications. John Wiley. 
2. Simpson, B.B. (1991) A textbook of economic botany. Springer. 
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 گیانزیست شناسی و تاکسونومی خزه

 گیانزیست شناسی و تاکسونومی خزهدرس:  فارسی نام

 Biology and Taxonomy of Bryophytesگلیسی درس: نام ان

 نظري واحد 2تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 اختیارينوع درس: 

 نداردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

هــدف کلــی ایــن درس آشــنایی دانشــجویان علــوم گیــاهی بــا زیســت شناســی و تاکســونومی خــزه گیاهــان شــامل  
 واشها، جگرواشها و خزه هاست.سه گرو اصلی شاخ 

 
 سرفصل درس:

 تشریح، تکوین و طبقه بندي شاخ واشها -1
 ریخت شناسی و طبقه بندي جگر واشها -2
 ریخت شناسی و طبقه بندي خزه ها  -3
 منشاء و تبارزائی بریوفیتها -4
 ترکیبات شیمیایی و بیوشیمی -5
 مطالعات ژنتیک مولکولی گونه هاي خزه -6
 لوژي بریوفیتهااکوفیزیو -7
 تغذیه، بوم شناسی بستر و آلودگی -8
 نقش اکوسیستمهاي غالب خزه گیان در چرخه جهانی کربن -9

 جغرافیاي خزه گیاهان و حفاظت آنها -10
 جلسه نظري و عملی) 5شناسایی تیره ها و جنسها و گونه هاي مهم خزه اي ایران ( -11
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 منابع:
1. Shaw, A.J.  and Goffinet, B. (2000) Bryophyte Biology. Cambridge University Press. 
2. Kürschner, H. and Frey, W. (2011) Liverworts, Mosses and Hornworts of Southwest Asia 
(Marchantiophyta, Bryophyta, Anthocerotophyta). Nova Hedwigia supplement 139.  
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 انتقال مواد در گیاهان

 انتقال مواد در گیاهاندرس:  ارسیف نام

 Solutes Transport in Plantsنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 2تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 اختیارينوع درس: 

 نداردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

ی و آلــی در گیاهــان هــدف ایــن درس آشــنائی دانشــجویان دوره کارشناســی بــا ســازوکارهاي حرکــت مــواد معــدن 
 است.

 
 سرفصل درس:

 تاریخچه مبحث انتقال مواد، اهمیت و کاربردهاي این درس،  -1
مقدمـه، دالیـل نیـاز یاختــه هـا و گیاهـان تـک یاختــه اي و پریاختـه اي بـه سیسـتم هــاي انتقـال مـواد، مقایســه             -2

ــه اي،    ــه اي و پریاخت ــک یاخت ــان ت ــواد در گیاه ــري م ــال و تراب ــدماتی ســازوکارهاي سیســتم هــاي انتق مقایســه مق
 ترابري مواد در گیاهان 

عناصــر آونــدهاي چــوبی، بررســی ویژگیهــاي تراکئیــدها و عناصــر آوندي(وســلها)، مقایســه ترابــري شــیره خــام  -3
ــه اي،       ــار ریش ــات فش ــوبی، اختصاص ــدهاي چ ــام در آون ــیره خ ــعود ش ــازوکارهاي ص ــلها، س ــدها و وس در تراکئی

 موئینگی،..
ــت  -4 ــرق، و اهمی ــرق    تع ــه تع ــی، نظری ــش تعرق ــام، کش ــیره خ ــعود ش ــبی  -آن در ص ــم چس ــبی -ه ــر چس -دگ

 )، روشهاي تعیین هم چسبی  TATCکشش(
پدیــده حفــره دار شدگی(کاویتاســیون) یــا حبــاب دارشــدگی، عوامــل مــوثر بــر آن و چگــونگی برطــرف شــدن   -5

 ر گیاهاناین پدیده، فشار و کشش در تنه درختان، دندروگرافی، چگونگی تحمل توسعه کشش د
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خروج آب از گیـاه و راههـاي آن، تعـرق و انـواع آن، روشـهاي انـدازه گیـري تعـرق، شـدت تعـرق در گیاهـان،             -6
نقــش تعــرق در گیاهــان، عوامــل مــوثر بــر تعــرق ( عوامــل ســاختاري، عوامــل درونــی و عوامــل محیطــی)، عوامــل 

 ساختاري موثر برتعرق
 کنترل تعرق، الیه مرزي و دخالت آن درکنترل تعرق،چگونگی دخالت عوامل درونی در کنترل تعرق،  -7
نقش محیط روزنه در کنتـرل تعـرق، پدیـده تـداخل دوجانبـه، عوامـل محیطـی مـوثر بـر تعـرق و سـازوکار اثـر              -8

 آنها 
نیروي رانش خروج آب از گیـاه، بـاز وبسـته شـدن روزنـه هـا، سـازوکار بـاز وبسـته شـدن روزنـه هـا، عوامـل               -9

 شدن روزنه هاموثر بر بازوبسته 
احساس خشکی خاك توسـط سیسـتم ریشـه اي و تنظـیم فیزیولـوژي شـاخه، سـازوکار بسـته شـده روزنـه هـا             -10

 ABA، توزیع درون یاخته اي ABA، بیوسنتز ABAتوسط
ــی (تحمــل،     -11 ــر کــم آب ــی (خشــکی)، ســازوکارهاي مقاومــت گیاهــان در براب ــنش کــم آب ــاه، ت ــیالن آب در گی ب

کیلوهیــدر، گیاهــان همئــو هیــدر، سازشــهاي گیاهــان بــا محیطهــاي خشــک، ســازوکارهاي  پرهیــز)، گیاهــان پــوئی 
 انتقال آب در گیاه، انتشار، جریان توده اي، اسمز 

ــري آب ومــواد معــدنی در عــرض ریشــه،     -12 ــد مســافت، مســیرهاي جــذب و تراب ــاه مســافت و بلن ــري کوت تراب
ه آن بــا ترکیــب شــیره پــرورده، تغییــرات ترکیــب آزاد شــدن یونهــا بــه درون گــزیلم، ترکیــب شــیره خــام و مقایســ 

 شیره خام در طول مسیر، عوامل موثر بر ترابري مواد مختلف در شیره خام 
ترابــري مــواد در آونــدهاي آبکشــی، آونــدهاي آبکشــی  و ســاختار آنهــا،  شــیره پــرورده و ترکیــب آن، روش   -13

 ورده، جریان فشاري مونش، هاي مطالعه ترکیب شیره پرورده، سازوکارهاي ترابري شیره پر
ــاربرداري     -14 ــد آبکشــی،  ب ــري در آون ــد آبکشــی، تراب ــارگیري آون ــه مصــرف، ب ــع ب ــدراتها ار منب ــري کربوهی تراب

آونــد آبکشــی، اثــر تنظــیم کننــده هــاي رشــد در ترابــري شــیره پــرورده، ترابــري جــانبی  تراجــائی مجــدد عناصــر،  
 خام و شیره پرورده  تحرك عناصر در شیره خام، مبادله مواد بین شیره

ــین شــیره خــام و شــیره پــرورده،     -15 ــه مــواد ب تراجــائی مجــدد عناصــر، تحــرك عناصــر در شــیره پــرورده، مبادل
 گردش مواد در گیاه و سازوکارهاي آن 

 
 منابع:

1. Blatt, M.R.  (2004) Membrane Transport in Plants. Blackwell. 
2. Glass, A.D.M. (1989) Plant Nutrition. Jones and Bartlett Publishers. 
3. Lutge, U. and Higinbotham, N. (1979) Transport in Plants. Springer-Verlag. 
4. Marschner, H. (1989) Mineral nutrition of higher plants. Academic Press. 
5. Taiz, L. and Zeiger, E. (2002) Plant Physiology. Sinauer Associates, Inc. Publisher. 
6. Yeo, A. and Flowers, T. (2007) Plant Solute Transport. Blackwell. 
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 مبانی بیوانفورماتیک

 مبانی بیوانفورماتیکدرس:  فارسی نام

 Principles of Bioinformaticsنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 2تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 اختیارينوع درس: 

 نداردنیاز: پیش

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

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

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

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

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

 
 سرفصل درس:

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

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

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

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

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

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

alignmentخوانی توالیها ()، پارامترهاي ردیفGap penaltyگذاري پروتئین) سهاي ارزش، ماتری 
هـا، مثالهـاي   افزارهـاي تحلیـل ریزآرایـه   ): مفـاهیم تکنیـک ریزآرایـه، نـرم    microarraysهـا ( اي بـر ریزآرایـه  مقدمه

 انتخابی 
 ) Phylogenetic analysisمروري بر تحلیلهاي تبارزایشی ( -8
 

 منابع:
1. Campbell, A.M. and Heyer, L.J. (2006) Discovering genomics, proteomics, & bioinformatics. 
Pearson Higher Education. USA. 
2. Jambeck, A.P. and Gibas, C. (2001) Developing bioinformatics computer skills. O’Reilly series. 
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 طراحی فضاي سبز و گیاهان زینتی

 طراحی فضاي سبز و گیاهان زینتیدرس:  فارسی نام

 Landscape design and ornamental plantsنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 2تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 اختیارينوع درس: 

 نداردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 درس:هدف 

هــدف کلــی ایــن درس آشــنایی دانشــجویان دوره کارشناســی علــوم گیــاهی بــا طراحــی فضــاي ســبز و اســتفاده از  
 گیاهان زینتی در فضاي سبز عمومی و خصوصی است. 

 
 سرفصل درس:

 تعریف، تاریخچه و اهمیت طراحی سبز -1
 تاریخچه و معرفی مکاتب مختلف طراحی پارك و منظر  -2
 احی منظراصول و مبانی طر -3

 طبقه بندي گیاهان از دیدگاه طراحی فضاي سبز -4

 معرفی درختان و درختچه هاي همیشه سبز مورد استفاده در فضاي سبز ایران -5
 معرفی درختان و درختچه هاي پهن برگ مورد استفاده در فضاي سبز ایران -6
 معرفی گیاهان علفی چندساله مورد استفاده در فضاي سبز ایران -7
 عرفی گیاهان علفی یک ساله مورد استفاده در فضاي سبز ایرانم -8
 پارکهاي ایران (سابقه و سبکها) -9

 بازدید میدانی گزینه اي از پارکها و فضاهاي سبز شهرهاي بزرگ  -10
 باغهاي گیاهشناسی جهان و ایران (بازدید از باغ گیاهشناسی ایران) -11
 ع زیستی بومی آینده فضاي سبز با تاکید بر حفظ تنو -12
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 منابع:
1. Hannebaum, L. (2001) Landscape Design: A Practical Approach, 5th Edition. Prentice Hall. 
2. Ingels, J.E. (2010 ) Landscaping Principles and Practices, 7th Edition. Cengage Learning. 
3. Bridwell, F.M. (2002) Landscape Plants: Their Identification, Culture and Use. Delmar pub. 
4. Ingels, J.E. (2010) Ornamental Horticulture, 4th Edition. Cengage Learning. 
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 و گیاه شناسی تاالب هااکولوژي 

 و گیاه شناسی تاالب هااکولوژي درس:  فارسی نام

 Wetland Ecology and Botanyنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 2و نوع واحد: تعداد 

 32 تعداد ساعت:

 اختیارينوع درس: 

 نداردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

ــوع،        ــاالبی، تن ــتمهاي ت ــا اکوسیس ــاهی ب ــوم گی ــی عل ــجویان دوره کارشناس ــنایی دانش ــن درس آش ــی ای ــدف کل ه
 کارکرد و حفاظت آنها و تاکسونومی گیاهان آبزي است.

 
 سرفصل درس:

 بها: اهمیت، طبقه بندي و تعاریفتاال -1
 تنوع زیستی تاالبها -2
 تهدیدات تاالبها، کنوانسیونهاي مربوط به حفاظت تاالبها  -3
 حفاظت و مدیریت تاالبها -4
 تاالبهاي ایران  -5
 طبقه بندي گیاهان تاالبی -6
 معرفی تولید کنندگان اکوسیستم تاالبی (فیتوپالنکتونها با تاکید بر ایران) -7
 معرفی تولید کنندگان اکوسیستم تاالبی (جلبکها با تاکید بر ایران) -8
 معرفی تولید کنندگان اکوسیستم تاالبی (جلبکها با تاکید بر ایران) -9

 معرفی تولید کنندگان اکوسیستم تاالبی (خزه گیان و گیاهان آوندي) -10
 سفر علمی به چند تاالب ایران -11

 
 منابع:

136 
 



 .) تاالبهاي ایران. سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح1387( .بهروزي راد، ب. 1
2. Keddy, P.A. (2000) Wetland Ecology: Principles and Conservation. Springer. 
3. Cook, D.K. (1996) Aquatic Botany. SPB Academic Publishing. 
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 مبانی زیست فناوري گیاهی

 ت فناوري گیاهیمبانی زیسدرس:  فارسی نام

 Principles of Plant Biotechnologyنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 2تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 اختیارينوع درس: 

 نداردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

وري هــدف کلــی ایــن درس آشــنایی دانشــجویان دوره کارشناســی علــوم گیــاهی بــا اصــول و کلیــات زیســت فنــا  
 گیاهی است.

 
 سرفصل درس:

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

 رویان زائی بدنی در گیاهان، ریزازدیادي گیاهان، 
 یخچه، انواع روش هاي انتقال ژن به گیاهان، انواع وکتورهاانتقال ژن به گیاهان، تار -3
 مهندسی ژنتیک گیاهان داروئی، مقدمه، تراریختی ژنتیکی و تولید گیاهان تراریخت -4
رهیافت هـاي بیوتکنولـوژیکی بـراي تولیـد ترکیبـات داروئـی، کشـت سـلول هـاي گیـاهی، زیسـت تراریختـی،              -5

 نتولید ترکیباتی مانند پودوفیلوتوکسی
 تنش هاي زیستی و غیر زیستی و کاربرد زیست فناوري گیاهی در ایجاد مقاومت  به انواع تنش گیاهان -6
 واکسن ها ي گیاهی -7

 
 منابع:

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

 ژنتیک و تکاملدرس:  فارسی نام

 Genetics and Evolutionنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 2نوع واحد: تعداد و 

 32 ساعت: تعداد

 اختیارينوع درس: 

 نداردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 
 

 هدف درس:
در ایــن درس دانشــجو بــا مبــانی ژنتیــک جمیعــت خصوصــا بــا نیروهــاي تکــاملی ماننــد جهــش، گــزینش طبیعــی،  

ترکیبی، عـدم تعـادل گـامتی    رانش ژنتیـک و جریـان ژنـی در ارتبـاط نزدیـک بـا پدیـدهاي ماننـد درون آمیـزي، نـو          
آشنا می شـود، و در ادامـه بـه مطالعـه مبـاحثی ماننـد تکامـل و ژنتیـک مولکـولی جمیعـت، همگرائـی و تبـار ژنـی،              

 .فیلوژنی مولکولی و استفاده از صفات کمی در ژنتیک تکاملی می پردازد
 

 سرفصل درس:
، ژنتیـک در جوامـع طبیعـی، ژنتیـک     19 مـروري بـر تاریخچـه ژنتیـک جمیعـت، تنـوع و تـوارث در قـرن        ، مقدمه. 1

جمیعــت مولکــولی، روشــهاي مطالعــه ژنتیــک جمعیــت، مــدلهاي ریاضــی، میــانگین، واریــانس و فاصــله اطمینــان،  
 احتمال، تنوع ژنتیک، تنوع در آلوزایمها، دي ان آ و آمینو اسیدها، صفات کمی و چندژنی 

 . تخمین میزان تنوع ژنتیک2
ــو  ــی ژن ــل و فراوان ــی آل ــرگ،    فراوان ــاردي واینب ــادل ه ــوتیپی، تع ــی ژن ــل و فراوان ــی آل ــین فراوان ــوه تخم تیپی، نح

هتروزیگوســـیتی مشـــاهده شـــده و مـــورد انتظـــار، کـــاربرد تعـــادل هـــاردي واینبـــرگ، انـــدازه گیـــري تنـــوع  
ــوتیپی،      ــی ژن ــزي و فراوان ــاوندان، درون آمی ــین خویش ــزش ب ــا، آمی ــی آلله ــده فراوان ــر دهن ــدي،عوامل تغیی نوکلئوتی

 ضریب درون آمیزي در شجره، اثر درون آمیزي بر روي توانایی محاسبه 
 
 . اصول گزینش طبیعی3
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گزینش طبیعی، نظریه هـاي بنیـادي گـزینش، آللهـاي مغلـوب، گـزینش علیـه آللهـاي مغلـوب، آللهـاي بـارز، بـیش             
مـرتبط   بارزیت، تخمـین گـزینش، اثـر گـزینش بـر روي فراوانـی آللـی و ژنـوتیپی، انـواع گـزینش، گـزینش طبیعـی            

 به فراوانی، گزینش مرتبط به تراکم  
 . رانش ژنتیک و اندازه موثر جمعیت4

اثر نمونه برداري بر رانـش ژنتیـک، مـدلهاي رانـش ژنتیـک، انـدازه مـوثر جمعیـت، روشـهاي تخمـین انـدازه مـوثر،             
 تنگنا و بنیان گذار در جمعیت، اثر درون آمیزي بر اندازه موثر

 نی. ساختار جمعیت و جریان ژ5
تعریف ساختار جمعیت، انـدازه گیـري جریـان ژنـی، شـاخص تثبیـت و تمـایز ژنتیـک، اسـتفاده از شـاخص تثبیـت            

، مــدلهاي ســاختار جمعیــت، تعــادل گــزینش بــا (Wahlund)بــراي تخمــین بخــش بنــدي جمعیــت، اثــر واهلونــد 
 مهاجرت

 . جهش6
ــد، جهــش خنثــی، مضــر و پرف   ــوع ژنتیــک، سرنوشــت یــک جهــش جدی ــه تن ــده منبــع اولی ــار ژنتیــک، پدی ــده، ب ای

Muller’s Ratchet   ــا گــزینش، تخمــین ، مــدلهاي جهــش، اثــر جهــش بــر روي فراوانــی آلــل، تعــادل جهــش ب
 میزان جهش 

 . ژنتیک جمعیت مولکولی 7
نظریه خنثـی در تکامـل مولکـولی، نظریـه تقریبـا خنثـی، سـنجش میـزان چندشـکلی و واگرایـی، سـاعت مولکـولی             

و نســبت  Tajima’s Dو  HKA ،MKواترســون، -ن نظریــه خنثــی، آزمــون ایــوانو کاربردهــا، روشــهاي آزمــو
KA/KS     ــی ــه همگرای ــی و نظری ــه ژن ــجره نام ــافیلوژنیمولکولی، ش ــز ب ــنایی مختص ــدازه (coalescence)، آش ، ان

موثر و مدلهاي همگرایی، اثر سـاختاربندي جمعیـت بـر روي شـاخه بنـدي شـجره ژنـی، مـدل همگرایـی همـراه بـا            
 گزینش با استفاده از شجره ژنی. جهش، مطالعه

 . عدم تعادل گامتی و نوترکیبی8
ــک و     ــش ژنتی ــزي، ران ــر جهــش، درون آمی ــامتی، اث تعریــف عــدم تعــادل گامتی،روشــهاي تخمــین عــدم تعــادل گ
جریان ژنی بر روي عدم تعـادل گـامتی، گـزینش زمینـه و یـدکی، میـزان نـوترکیبی، فوایـد و مزایـاي نـوترکیبی، اثـر            

 یله-روبرتسون
 
 
 . تنوع و تکامل در صفات کمی9
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صــفات کمــی، اجــزاء تنــوع فنــوتیپی، انــدازه گیــري تغییــرات تکــاملی در صــفات کمــی، وراثــت پــذیري و انــدازه  
گیــري آن، پاســخ بــه گــزینش، ژنهــاي مــوثر بــر صــفات کمــی، شناســایی مکــان ژنــی صــفات کمــی بــا اســتفاده از 

 نگري،  نقشه یابی با استفاده از عدم تعادل گامتی شجره و تالقی، نقشه یابی تک نشانگري و چند نشا
 

 منابع:
1. Hamilton, M.B. (2009) Population genetics. Wiley, John & Sons. 
2. Halliburton, R. (2004) Introduction to Population Genetics. Pearson/Prentice Hall. Upper Saddle 
River. 
3. Hedrick, P.W. (2011) Genetics of Populations, 4th Edition. Jones & Bartlett Publishers. 
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 خاك و گیاه و رابطه آب

 خاك و گیاهو رابطه آب درس:  فارسی نام

 Water relations of plants and soilsنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 2تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 اختیارينوع درس: 

 نداردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

هدف کلی ایـن درس آشـنایی دانشـجویان دوره کارشناسـی علـوم گیـاهی بـا اصـول روابـط حـاکم بـر روابـط آب              
 خاك و گیاه است.      

 
 سرفصل درس:

 معرفی منابع ، تاریخچه مبحث رابطه آب و خاك وگیاه، اهمیت و کاربردهاي این درس،  -1
و منشا خاکهـا، فازهـاي مختلـف خـاك، نحـوه تشـکیل خـاك و فراینـدهاي دخیـل، بافـت خـاك            مقدمه، ترکیب  -2

 و انواع آن، مقایسه ویژگی هاي ذرات مختلف خاك، فاز جامد خاك
 فاز محلول خاك، فاز گازي خاك، ویژگی هاي فیزیکی خاکها، پدیده رونشینی، پدیده فلوکوالسیون  -3
ــ  -4 ــار وانــدازه یــون ، آبگیــري عناصــر،  نقــش مــواد آلــی در رونشــینی، عامــل م وثر بــر رونشــینی شــامل غلظت،ب

 پدیده مبادله یون در خاك، اثرات زیانبار مبادله یون در خاك(اسیدي شدن خاك)،  
)، خصوصـیات جـزء   CECعوامل موثر در اسـیدي شـده خـاك ، نحـوه تعیـین خاصـیت تبـادل کـاتیونی خـاك(          -5

ــواع رس(کائولینایــت، مونــت مــوري  ــراکنش آنهــا، فرضــیه  …لونایــت، ایالیــت، رس خــاك، ان ) و ویژگــی هــا و پ
هاي مختلـف نحـوه جـذب یونهـا از خـاك (برخـورد تماسـی،..)، جلسـه پـنجم: منـاطق  جـذب عناصـر در ریشـه،              

ــایش    ــی (آزم ــادل تماس ــی تب ــت کم ــش    Dittmerاهمی ــاك، نق ــر در خ ــت عناص ــف حرک ــازوکارهاي مختل )، س
 جریان توده اي در خاکهاي مختلف، 

ــواع جــذب فعــال،   غل -6 ظــت مــواد معــدنی در محلــول خــاك و عوامــل مــوثربر آن، جــذب غیرفعــال و فعــال، ان
 ناقلها، تلمبه ها، کانالها، انرژیتیک جذب فعال، معادله نرنست، نحوه تعیین جذب غیرفعال و فعال
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ــزاي آن، مق    -7 ــاه و خــاك، پتانســیل آب و اج ــف آب در گی ــاي آن، اشــکال مختل ــی ه ــت و ویژگ ایســه آب، اهمی
پتانسیل آب در نقاط مختلف گیاه، عوامـل مـوثر بـر پتانسـیل آب، حـل چنـد مسـئله در بـاره پتانسـیل آب، دیـاگرام           

 هوفلر 
 روش هاي اندازه گیري پتانسیل آب و اجزاي آب -8
نقـاط پتانسـیلی مهـم آب خــاك، ظرفیـت مزرعـه اي، نقطـه پژمردگــی،آب فـراهم، آب سـهل الوصـول، حــداکثر           -9

 پتانسیل آب خاك به عنوان تابعی از مقدار آب در خاکهاي رسی، لومی و ماسه اي تخلیه مجاز،
عوامل موثر بـر آب فـراهم در خـاك،  لیفـت هیـدرولیک، سـاختار خـاك وعوامـل مـوثر بـر آن، درجـه اشـباع              -10

 کاتیونی
ان پـوئی  تـنش کـم آبـی (خشـکی)، سـازوکارهاي مقاومـت گیاهـان در برابـر کـم آبـی (تحمـل، پرهیـز)، گیاهـ              -11

 کیلوهیدر، گیاهان همئو هیدر، سازش هاي موجود در گیاهان در برابر خشکی،
ــناختی،       -12 ــاي ریخــت ش ــا، پاســخ ه ــاي آنه ــی ه ــاي شــور، ویژگ ــواع خاکه ــور، ان ــاي ش ــوري، خاکه ــنش ش ت

 تشریحی و فیزیولوژیکی گیاهان به تنش شوري، سازوکارهاي مقاومت گیاهان در برابر شوري 
ه گیــري شـوري آب و خـاك، روش هــاي انـدازه گیــري رطوبـت خاکهـا، حــل چنـد مســئله       روش هـاي انـداز   -13

 در باره نحوه محاسبه رطوبت خاك 
 روشهاي تعیین بافت خاك  -14

 
 منابع:

1. Glass, A.D.M. (1989) Plant Nutrition. Jones and Bartlett Publishers. 
2. Jones, H.G., Flowers, T.J. and Jones, M.B. (1992) Plants under stress. Cambridge University  press.  
3. Kramer, P.J. and Boyer, J.S. (1995) Water relations of plants and soils. Academic press. 
4. Levitt, J. (1980) Responses of plants to environmental stresses. Academic Press. New York, San 
Francisco, London. 
5. Taiz, L. and Zeiger, E. (2002) Plant Physiology. Sinauer Associates, Inc. Publisher. 

144 
 



 ژنتیک گیاهی

 ژنتیک گیاهیدرس:  فارسی نام

 Plant Geneticsنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 2تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 اختیارينوع درس: 

 نداردپیشنیاز: 

 ندارد: آموزش تکمیلی

 
 هدف درس:

مباحــث مطــرح در علــم ژنتیــک   هــدف کلــی ایــن درس آشــنایی دانشــجویان دوره کارشناســی علــوم گیــاهی بــا  
 گیاهی است.   

 
 سرفصل درس: 
 ژنوم گیاهان و سازماندهی آن -1

 در ژنوم هسته، کلروپالست و میتوکندري گیاهان، DNAساختار و عمل  -2
 موثر در تغییر بیان ژنها در گیاهانبیان ژن در گیاهان، و عوامل  -3

 تغییرات ژنتیکی و اپی ژنتیکی و عوامل موثر در آنها -4

 روش هاي انتقال ژن در گیاهان  -5

 آگرباکتریوم و نقش آن در انتقال ژن در گیاهان  -6

 گیاهان تراریخت و کاربرد آنها -7

 اصالح ژنتیکی گیاهان در شرایط در شیشه -8

 و کاربرد آن در گیاهان DNAي اصول انگشت نگار -9

10- PCR  وRT-PCR و کاربرد آن در گیاهان 
 

 منابع:
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1. Taji, A., Kumar, P.  and Lakshmanan, P. (2002) In Vitro Plant Breeding. The Harworth Press. 
2. Acquaah, G. (2007)  Principles of Plant Genetics and Breeding. Blackwell Publishing. 
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 گیاهان آبزي

 گیاهان آبزيدرس:  فارسی نام

 Aquatic Plantsنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 2تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 اختیارينوع درس: 

 نداردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

 ن آبزي است.              گیاها  هدف کلی این درس آشنایی دانشجویان دوره کارشناسی علوم گیاهی با 
 

 سرفصل درس: 
، سوبسـترا و   ، اکسـیژن  محلـول   ، ترکیبـات  نـور، حـرارت    ، وضـعیت  آبـزي   هـاي  محـیط   :  انواع آبی  هاي محیط -1

 . و جوامع  رشدي  ها، اشکال در انتشار گونه  تأثیر آن
،  رشـدي   و اشـکال   حیـاتی   شـکل   اسبراسـ   گیاهـان   ایـن   بنـدي  ، طبقـه  گیاهـان   ایـن   هاي : ویژگی آبزي  گیاهان -2

 . آبزي  گیاهان  )  در رویشZonationبندي(  منطقه
ــریحی -3 ــاختار تش ــوژي ، س ــی مورفول ــد مثل ــان  وتولی ــزي  گیاه ــاختمان آب ــاي  :  س ــه  برگه ــناور، غوط ور و  ش

ــی  وضــعیت ــزوم  تشــریحی  ، ســاختمان هتروفیل ــدامهاي هــا و ریشــه ری ــدازه  کــاهش، ور غوطــه  هــا و ان و   ان
هـا، بـذرها و    ، انتشـار میـوه   رویشـی   ، تولیـد مثـل   جنسـی   ر، تولیـد مثـل  شـناو   آبزي  در گیاهان  حیاتی  اشکال

 نشاءها.
انتشــار   هـا بـا دامنـه    هـا، هیـدروفیت   در هیـدروفیت   : آندمیسـم  آبـزي   آونـدي   گیاهـان   جغرافیـایی   هـاي  جنبـه  -4

، رشــد  نــا خواســته  آبــزي  گیاهــان  گســترش  بــه رو  ههــا، دامنــ هیــدروفیت  در بــین  ، انتشــار گسســته اي قــاره
 . آبزي  و سایر موجودات  آبی  هاي با محیط  متقابل  و ارتباط  آبزي  گیاهان  اجتماعات

ــان -5 ــزي  گیاه ــیط  آب ــاي در مح ــدابی  ه ــوم:  مان ــداب   مفه ــابع و مان ــواع  آب  من ــان آن  و ان ــدابی  ، گیاه  و مان
 آنها.  فیزیولوژي  هاي ویژگی

  جریــان  روي  هــا، تــأثیر گیاهــان محــیط  ایــن  آبــزي  گیاهــان  هــا:  انــواع در نهرهــا و رودخانــه  آبــزي  یاهــانگ -6
 ). (خود پاالیشی  آب  کیفیتتاثیر آنها بر،  جریان  به  مقاومت  ها و نهرها و انواع رودخانه

147 
 



،  مکـانیکی   (روشـهاي   ز آبـی هـر   گیاهـان   آنهـا: کنتـرل    گسـترش ) و Weedیـا هـرز (    ناخواسته  آبزي  گیاهان -7
ــواع هــرز آبــی  هــاي علــف  و اکولــوژي  شناســی زیســت )، و زیســتی  شــیمیایی   ناخواســته  آبــزي  گیاهــان  ، ان

   .ور، شناور) (غوطه
ــزي  :  گیاهــان آبــزي  گیاهــان  اقتصــادي  هــاي ارزش -8 ،  غــذایی  هــاي ، اســتفاده ، هنــر و معمــاري در مــذاهب  آب

 . آبزي  انداز با گیاهان و ایجاد چشم  باغبانی و  دارویی  هاي استفاده
 

 منابع:
1. Baird, J.  and Wilby, R.L. (1999) Eco-Hydrology Plants and Water in Terrestrial and Aquatic 
Environments. Routledge. 
2. Apieterse, H.  and  Murphy, K.J. (1993) Aquatic Weed: The Ecology and Management of Nusiance 
Aqutic Vegetation. Oxford Science Publications. 
3. Prescott, G.W. (1987) How to Know the Aquatic Plants. Wm. C. Brown Company Publishers. 
4. Robinson, P. (1987) Pool and Waterside Gardening. Timber Press. 
5. Teas, H.J. (1983) Ecology of Mangroves. Dr. W. Junk Publishers. 
6. Caffrey, J., Barrett, P.R.F., Ferreira, M.T. and Moreira, I.S. (2010) Biology, Ecology and 
Management of Aquatic Plants. Springer. 
7. Fassett, N.C. (2006) A Manual of Aquatic Plants, 2nd Edition. University of Wisconsin Press. 
8. Cronk , J.K. and Fennessy, M.S. (2001) Wetland Plants: Biology and Ecology. CRC Press. 
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http://www.amazon.com/Manual-Aquatic-Plants-Norman-Fassett/dp/0299014541/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1283629778&sr=1-1
http://www.amazon.com/Wetland-Plants-Julie-K-Cronk/dp/1566703727/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1283682002&sr=1-1


 خاك شناسی

 سیخاك شنادرس:  فارسی نام

 Soil Sciencesنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 2تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 اختیارينوع درس: 

 نداردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

 علم خاك شناسی است.  هدف کلی این درس آشنایی دانشجویان دوره کارشناسی علوم گیاهی با 
 

 سرفصل درس: 
ــه -1 ــري شــکل  :  چگــونگی مقدم ــش    خــاك  گی ــت در اکوسیســتم  خــاك  ـ نق ــا و اهمی ــراي  آن  ه ـ     انســان  ب

 . خاك  تاکسونومی
  نفوذپـذیري   و قـدرت   ـ منافـذ خـاك     خـاك   ـ دانسـیته    خـاك   :  سـاختار و بافـت   خـاك   فیزیکـی   ویژگیهـاي  -2

ســایر ـ    خــاك  مخصــوص  ـ وزن   خــاك  ـ دمــاي   خــاك  ـ رنــگ   خــاك  ـ اســتحکام   خــاك  ـ هــواي   آن
 . خاك  فیزیکی  ویژگیهاي

ـ    و جـذب   آنیـونی   ـ تبـادل    کـاتیونی   ) ـ تبـادل   (هومـوس   خـاك   :  کلوئیـدهاي  خـاك   شـیمیایی   ویژگیهـاي  -3
  ـ خاکهـاي    در خـاك   ـ مـواد محلـول     خـاك   بـافري   ـ سیسـتم    خـاك   pHـ     در خـاك   شـیمیایی   واکنشهاي

 . در خاك  عناصر مهم  رخیوجود ب  ـ بررسی  قلیایی  ـ خاکهاي  اسیدي
ـ    در خـاك   آبـی   ـ جریـان    خـاك   آب  محتویـات   ـ تخمـین    در خـاك   آب  نگهدارنـده   :  نیروهـاي  خـاك   آب -4

ــان  توســط  خــاك  آب  جــذب ــارایی    گیاه ــه  و اســتفاده  خــاك  آب  ـ ک ــاط    از آن  بهین و   و خــاك  آب  ـ ارتب
 . گیاه

ــوژي -5 ــدي :  طبقــه خــاك  بیول و جلبکهــا ـ قارچهــا و     ـ گیاهــان   ـ جــانوران   خــاك  وجــوداتم  عمــومی  بن
  ـ نقــش   میکروبهــا در خــاك  فعالیــت  بــراي  بهینــه  مخمرهــا ـ پروتیســتا ـ باکتریهــا ـ ویروســها ـ شــرائط       

  مـواد آلـی    ـ اهمیـت    خـاك   مـواد آلـی    و تجزیـه   گیـري  ـ شـکل    خـاك   هـا در حاصـلخیزي   میکروارگانیسـم 
 . ـ کمپوست  ها در خاك و میکروارگانیسم  ـ جانوران  انگیاه  ـ بقایاي  خاك
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 منابع:
1. Miller, R.W. and  Donahue, R.L.  (1990) Soils: An Introduction to Soils and Plant Growth, 6th 
Edition. Prentice Hall. 
2. Wild, A. (1993)  Soils and the Environment: An Introduction. Cambridge University Press. 
3. Eash, N., Green, C.J., Ravzi, A., Bennett, W.F. and Bratz, M.C. (2008) Soil Science Simplified, 5th 
Edition.Wiley-Blackwell. 
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 آزمایشگاه خاك شناسی

 آزمایشگاه خاك شناسیدرس:  فارسی نام

 Soil Science Laboratoryنام انگلیسی درس: 

 عملی واحد 1نوع واحد:  تعداد و

 32 تعداد ساعت:

 اختیارينوع درس: 

 دارد (همزمان با درس خاك شناسی)پیشنیاز: 

 )(سفر علمی + آزمایشگاه داردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

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

 
 سرفصل درس:

  خاك  سازي و آماده  برداري نمونه. 1
  ظاهري  مخصوص  وزن  گیري اندازه. 2
  حقیقی  مخصوص  وزن  گیري اندازه. 3
  خاك  بافت  تعیین. 4
  خاك  رطوبت  گیري اندازه. 5
  مشخصه  منحنی  ترسیم. 6
  اشباع  و فوق  اشباع  از خاك  گیري عصاره. 7
  خاك  عصارة ECو   pH  ینتعی. 8
  خاك  در عصارة  Mgو   Caگیري  اندازه. 9

  خاك  در عصارة  و بیکربنات  کربنات  گیري اندازه. 10
  خاك  آلی  کربن  گیري اندازه. 11
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 منابع:
1. Miller, R.W.  and  Donahue, R.L.  (1990) Soils: An Introduction to Soils and Plant Growth, 6th 
Edition. Prentice Hall. 
2. Wild, A. (1993) Soils and the Environment: An Introduction. Cambridge University Press. 
3. Thien, S.J.  and Graveel, J. (2002) Laboratory Manual for Soil Science: Agricultural and 
Environmental Principles. McGraw-Hill. 
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 تکثیر گیاهان
 تکثیر گیاهاندرس:  فارسی نام

 Plant Propagationنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 2تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 اختیارينوع درس: 

 نداردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

هدف کلی ایـن درس آشـنایی دانشـجویان دوره کارشناسـی علـوم گیـاهی بـا روش هـاي مختلـف ازدیـاد و تکثیـر             
 ان است.گیاه

 

 سرفصل درس: 
آنهـا    ـ میتـوز و میـوز و نقـش      در تکثیـر نباتـات    سـلولی   ـ اصـول    و غیـر جنسـی    جنسـی   تولیـد مثـل    هاي سیکل. 1

 . و غیر جنسی  جنسی  در تولید مثل
در   آپومیکســی  ـ اهمیــت   آن  و انــواع  بــذر ـ آپومیکســی    مختلــف  بــذر ـ قســمتهاي    ـ تشــکیل   تکثیــر جنســی. 2

 . ر گیاهانتکثی
بـذور    مانـدن   زنـده   مـؤثر روي   عمـر بـذر ـ فاکتورهـاي      طـول   بـه   بذر بـا توجـه    انبار کردن  بذر ـ انواع   انبار کردن. 3

 در انبار.
 بذر.  کیفیت  به  مربوط  بذر ـ آزمایشات  بذر ـ کیفیت  زدن  جوانه  بذر ـ مراحل  زدن  یا جوانه  تندش. 4
 بذر.  خواب  بردن  مؤثر در از بین  بذر ـ روشهاي  وابخ  بذر ـ انواع  خواب. 5
 . تکثیر غیر جنسی  ـ روشهاي  از تکثیر غیر جنسی  استفاده  دالیل -  تکثیر غیر جنسی. 6
 قلمــه  زایــی مــؤثر در ریشــه  هاـــ عوامــل قلمــه  زائــی  ریشــه  در خــالل  محیطــی  ـ شــرایط   آن  و انــواع  زدن  قلمــه. 7
 ). ـ اتیوالسیون  ـ اثر زخم  و جوانه  رشد ـ اثر برگ  هاي کننده مـ تنظی  (پالریته 

 . در پیوند زدن  مهم  از پیوند ـ نکات  استفاده  ـ دالئل  پیوند زدن. 8
 )Grafting(  چوب  ) و پیوندهايBuddingاي ( جوانه  پیوندها پیوندهاي  انواع. 9

 . نیدنخوابا  مختلف  روشهاي  Layeringـ    خوابانیدن. 10
153 

 



 ها و...) ها ـ کورم غده ñها  (پیازها ـ ریزوم  یافته  تغییر شکل  هاي و ساقه  ریشه  تکثیر بوسیله. 11
 )Micropropagation(   ریزازدیادي. 12

 

 منابع:
1. Hartman, H.T., Kester, D.E., Davies, F.E.  and Geneve, R. (2001) Hartmann and Kester's Plant 
Propagation: Principles and Practices, 7th Edition. Prentice Hall.  
2. Dirr, M.A. and Heuser, C.W. (2006) The Reference Manual of Woody Plant Propagation: From Seed 
to Tissue Culture, 2nd  Edition. Timber Press. 
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 بیماري هاي گیاهی

 بیماري هاي گیاهیدرس:  فارسی نام

 Plant Diseasesام انگلیسی درس: ن

 نظري واحد 2تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 اختیارينوع درس: 

 نداردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

انـواع عوامـل بیمـاریزا در گیاهـان       هـدف کلـی ایـن درس آشـنایی دانشـجویان دوره کارشناسـی علـوم گیـاهی بـا          
 است.

 

 سرفصل درس: 
 بیماري   تشخیص  ـ چگونگی  گیاهی  بیماریهاي  ـ تاریخچه  بیماري  وممفه. 1
 ) یوکاریوت وزا (پروکاریوت  بیماري  عواملگیاهی و بیماریهاي   بندي طبقه. 2
   ـ پارازیتیسم  زایی بیماري  چرخه  زایی فرآیند بیماري - گیاهان  زا به بیماري  عوامل  حمله  . سازوکار3
  پــاتوژن  نقــش ، فیتوپالســمایی  ـ بیماریهــاي   ویروســی  ـ بیماریهــاي   باکتریــایی  ـ بیماریهــاي   ارچیقــ  بیماریهــاي. 4

  گیاه  فیزیولوژي  در فرآیندهاي
  بیوشیمیایی  ـ دفاع  ساختاري  ـ دفاع  پاتوژن  در مقابل  گیاهان  دفاع  . سازوکارهاي5
 ها  بیماري  در تشخیص  لیمولکو  ،کاربرد مارکرهاي  بیماري  تشخیص  روشهاي. 6

 ) ـ بیولوژیکی  ـ شیمیایی  (مکانیکی  گیاهی  با بیماریهاي  مبارزه  روشهاي. 7
 

 منابع:
1. Agrios, G.N. (2005) Plant Pathology, 5th Edition. Academic Press. 
2. Dixon, G.R. (1981) Vegetable Crop Diseases. Palgrave Macmillan. 
3. Narayanasamy, R. (2001) Plant Pathogen-Detection and Disease Diagnosis, 2nd.Edition. CRC Press. 
4. Ronald, P.C. (2010) Plant- Pathogen Interaction: Methods and Protocols. Humana Press. 
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 مبانی اکوفیزیولوژي گیاهی

 مبانی اکوفیزیولوژي گیاهیدرس:  فارسی نام

 Principels of Plant Ecophysiologyرس: نام انگلیسی د

 نظري واحد 2تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 اختیارينوع درس: 

 نداردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

ــا     ــاهی ب ــوم گی ــن درس آشــنایی دانشــجویان دوره کارشناســی عل ــی ای ــوژیکی  ســازوکارهاي  هــدف کل و   فیزیول
بـوم شـناختی     از محیطهـاي   اي و عملکـرد  آنهـا در گسـتره     محیطـی   بـا شـرایط    گیاهـان   سـازش  در بقاء  استراتژیهاي

 شده است.  آلوده  هاي و اکوسیستم  طبیعی
 

 سرفصل درس: 
  و مقدمه  ، تاریخچه تعریف. 1
  تبـادل   ـ فیتوسـفر ـ فرآینـدهاي      :  اتمسـفر ـ هیدروسـفر ـ لیتوسـفر و خـاك        گیاهـان   اطـراف   بـا محـیط    آشـنایی . 2

    ـ تشعشعات  و اتمسفر ـ آللوپاتی  در خاك  گیاهی  در ریزوسفر ـ مواد فعال  بیوژئوشیمیایی

  نــور ـ ســازش   جــذب  در کنتــرل  و کلروپالســت  بــرگ  و حرکــت  بــر فتوســنتز:  آنــاتومی  محیطــی  تــأثیر عوامــل. 3
و   زانتوفیـل   ـ سـیکل    از بـرگ   عبـور نـور اضـافی   نـور ـ     دریافـت   بـراي   گیاهـان   ـ رقابـت    نـور و سـایه    بـه   گیاهـان 

) ـ   Photoprotection(  نــوري  حفاظــت  هــاي ـ مکانیســم    نــور و ســایه   تحــت  در برگهــاي  عملکــرد آن
ــدگی ــوري  بازدارن ــیط  ن ــخهاي   Photoinhibition(   در مح ــنتزي  )  ـ پاس ــه  فتوس ــزایش    CO2   ب   CO2  ـ اف

دمـا ـ     بـه   فتوسـنتزي   بـر فتوسـنتز ـ پاسـخهاي      آن  و اثـر محدودکننـدگی    السـت کلروپ  بـه   CO2ـ انتشـار     اتمسفري
ــر بیوشــیمی  مــروري ــادل  ـ چگــونگی  CAMو   C3  ،C4  فتوســنتز در گیاهــان  ب   همــراه  محیطــی  گــاز و تنظــیم  تب

و   C4ان گیاهـــ  جغرافیـــایی  ـ توزیـــع    CAMو   C4   در گیاهـــان  و ســـاختاري  فیزیولـــوژیکی  بـــا ســـایر سازشـــهاي
CAM  . 

  اسـمزي   ـ تنظـیم    خشـکی تنشـ    غیـر زنـده    تـنش هـاي    بـه   گیـاه   :  پاسـخهاي  گیاهـان   و سازش  محیطی  . تنش هاي4
ـ    زدگـی  سـرما و یـخ    ـ تـنش    آب  تـنش در   اضـافی   ـ القـاء ژنهـاي     و شـوري   خشـکی   بـه   در مقاومـت   آن  و نقـش 
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  در برابـر آفـات    گیاهـان   شـیمیایی   ـ دفـاع  حـرارت   اکسـیداتیو ـ تـنش     يتـنش هـا  ـ    غربـالی   و حالـت   کمبود اکسیژن
 و پاتوژنها.

ــر آن  محیطــی  آلودگیهــاي. 5 ــأثیر انــواع بــر گیاهــان  و اث بــر رشــد، نمــو و بقــاء   و اتمســفري  خــاك  آلودگیهــاي  :  ت
ــواع  گیاهــان  ســازش  و چگــونگی  ، مقاومــت حساســیت  ـ بررســی گیاهــان ــا ان   هــاي اکوتیــپ  ـ توســعۀآلودگیهــا     ب

 . و آلوده  سالم  هاي اکوسیستم  با انواع  سازش  براي  گیاهی
  گیاهــان  و فیزیولــوژیکی  ریخــت شــناختی  سازشــهاي  :  انــواع ایــران  هــاي از اکوسیســتم  برخــی  و معرفــی  بررســی. 6

 . سنگین  و فلزات  ـ خشکی  شوري  تنش هايبا تأکید بر   مناطق  موجود در این
 

 منابع:
1. Taiz, L. and Zeiger, E. (2010) Plant Physiology, 5 th Edition. Sinauer Associates Inc. 
2. Larcher, W. (2003) Physiological Plant Ecology, 4th Edition. Springer. 
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 یاهیگ یزیولوژياکوف یمبان یشگاهآزما
 هیآزمایشگاه مبانی اکوفیزیولوژي گیادرس:  فارسی نام

 Principles of Plant Ecophysiology Laboratoryنام انگلیسی درس: 

 عملی واحد 1تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 اختیارينوع درس: 

 دارد (همزمان با درس مبانی اکوفیزیولوژي گیاهی)پیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

 پاسـخ هـاي    عملـی   همطالعـ  ارشناسـی رشـته زیسـت شناسـی بـا     هدف از ارائه این درس آشنائی دانشـجویان دوره ک 
 است.  محیطی  متفاوت  و تنش هاي  عوامل  تحت  گیاهان  فیزیولوژیکی

 
 سرفصل درس:

ــاي  برخــی  بررســی -1 ــان  ویژگیه ــرده  گیاه ــاوت  هــاي دانســیته  تحــت  رشــد ک ــونی  متف ــم  نوت ــادیر ک ــاد   و مق ازدی
 و گلوکز).  ، نشاسته ، پروتئین کلروفیل  توسنتز ـ محتویات، ف تر و خشک وزن  (شامل  نیتروژن

ــا (همــراه  ســنگین  ، فلــزات شــوري  تنشــهاي  تحــت  رشــد کــرده  گیاهــان  ویژگیهــاي  برخــی  بررســی  -2  ــا   و دم ب
 ). گیاه  مختلف  در بخشهاي  و روي  ـ نیکل  ـ پتاسیم  مقادیر سدیم  گیري اندازه

 . گیاهان  برخی  هاي دانه  زدن  بر جوانه  سنگین  و فلزات  شوري  ختلفم  اثر غلظتهاي  بررسی  -3 
  وزن  کـاهش   تعیـین   (بـا روشـهاي    مختلـف   رطوبتهـاي   تحـت   رشـد کـرده    در گیاهـان   تعـرق   میـزان   گیري اندازه  -4 

 کلراید).  و کاغذ کبالت  گلدانی  گیاه
  فلــزات  بــه  شــور و آلــوده  طبیعــی  ) در خاکهــاي دسترســی  لو قابــ  کــل  عناصــر (بصــورت  برخــی  گیــري انــدازه  -5 

 خاکها.  موجود در این  گیاهان  مقاومت  چگونگی  و بررسی  سنگین

 
 منابع:
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ــین، ر.م. (1 ــتیانی و ف.  1367. ویتـــام، ف.ه.، بلیـــدز، د.ف. و دولـ ــاهی، ترجمـــه ص. فرهـــی آشـ ــهایی در فیزیولـــوژي گیـ ) آزمایشـ
 ی.پرویزیان، مرکز نشر دانشگاه

2. Taiz, L. and Zeiger, E. (2010) Plant Physiology, 5 th Edition. Sinauer Associates Inc. 
3. Larcher, W. (2003) Physiological Plant Ecology, 4th Edition. Springer. 
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 اخالق زیستی

 اخالق زیستیدرس:  فارسی نام

 Bioethicsنام انگلیسی درس: 

 نظري حدوا 2تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 اختیارينوع درس: 

 )و مولکولی دارد (مبانی زیست شناسی سلولیپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

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

 
 سرفصل درس:

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

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

ناسـی گیــاهی: دسـت ورزي ژنتیکـی در گیاهــان، تولیـد مـواد مــوثر دارویـی گیـاهی، رهــا        اخـالق در زیسـت ش   -3
 ژنیک در محیطسازي گیاهان ترانس

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

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

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

 تکنولوژي زیستی.

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

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

4. Maienschein, J. and Michael, R. (1999) Biology and the Foundations of Ethics-Cambridge Studies in 
Philosophy and Biology. Cambridge University Press. 
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 فیزیولوژي سلول

 فیزیولوژي سلولدرس:  فارسی نام

 Cell Physiologyنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 2تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 اختیاري نوع درس: 

 )و مولکولی دارد (درس مبانی زیست شناسی سلولیپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

ي جـانوري بـا   عملکـرد سـلول هـا    هدف این درس آشنائی دانشـجویان دوره کارشناسـی رشـته زیسـت شناسـی بـا       
 تاکید بر مسیرهاي ترارسانی عالمت (سیگنالینگ) است.

 
 سرفصل درس:

ــانوري،       -1 ــوژي ج ــاریخ فیزیول ــه اي از ت ــال، خالص ــته و ح ــوژي گذش ــوژي: فیزیول ــول فیزیول ــه اي براص مقدم
 زیرشاخه هاي تحقیقات فیزیولوژي

ــپ، ژنوت     -2 ــدبکی)، فنوتی ــاي فی ــه ه ــتازي و حلق ــک (هومئوس ــیم فیزیولوژی ــذیري   تنظ ــیم پ ــیط، اقل ــپ و مح ی
 آزمایشگاهی و اقلیم پذیري طبیعی

غشاء سلول هـاي جـانوري، انتقـال از عـرض غشـاهاي سـلولی بـا ذکـر مثـال هـاي جـانوري، تـنش محیطـی و               -3
ــر      ــلولی (نگــرش ب ــازماندهی درون س ــاء، س ــذیري غش ــرات در نفوذپ ــیالیت غشــاء، پتانســیل غشــاء، تغیی ــر س تغیی

 ران)، میانجی گري ماتریکس خارج سلولی در برهم کنش هاي بین سلولیعملکرد اندامک ها در جانو
ــاي      -4 ــون ه ــاي اســتروئیدي (هورم ــک ه ــدي، پی ــاي پپتی ــک ه ــی ســیگنال رســانی ســلولی، پی ــاي کل ویژگــی ه

اســتروئیدي در مهــره داران و بــی مهرگــان)، آمــین هــاي بیوژنیــک، دیگــر انــواع پیــک هــا (ایکوزانوئیــدها، نیتریــک 
پذیرنــده، مســیرهاي انتقــال -هــا)، انتقــال عالمــت بــه ســلول هــدف، بــرهم کــنش هــاي لیگانــد  اکســاید و پــورین

عالمت و انواع پذیرنـده هـا در جـانوران (غشـایی و درون سـلولی)، تنـوع عملکـرد پذیرنـده هـا در بـی مهرگـان و            
ــرات ســاختاري و   ــرات در ترارســانی عالمــت، تغیی ــنش در مهــره داران و تغیی ــه ت عملکــردي  مهــره داران، پاســخ ب

 پذیرنده ها در القاء حساسیت و حساسیت زدایی سلولی
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ــاي الکتریکــی در      -5 ــره داران، ســیگنال ه ــی مه ــورون حرکت ــانی در ن ــیگنال رس ــا، س ــورون ه ــاختاري  ن ــوع س تن
نورون هاي مهره داران و بـی مهرگـان، معادلـه گلـدمن و پتانسـیل اسـتراحت، کانـال هـاي یـونی و پتانسـیل غشـاء،            

ــ ــوع   ســیگنال در دن ــواع پتانســیل هــاي مــدرج و عمــل، عالمــت هــا در آکســون، تن دریت هــا و جســم ســلولی، ان
 غالف هاي میلینی و هدایت جهشی

ــس      -6 ــیش و پ ــاي پ ــورون ه ــاي ن ــی ه ــیمیایی، ویژگ ــاي الکتریکــی و ش ــیناپس ه ــرض س ــت در ع ــال عالم انتق
ــواع    ــمیترها، ان ــواع نوروترانس ــورونی و ان ــت ن ــانی عالم ــوع در ترارس ــی، تن ــیته   سیناپس ــت، پالستیس ــدایت عالم ه

 سیناپسی
طبقه بندي انـواع سـلول هـاي عضـالنی براسـاس سـاختار، عملکـرد و عصـب دهـی، انقبـاض و شـل شـدن در              -7

ــردي          ــاختاري و عملک ــرات س ــانوران، تغیی ــازك در ج ــخیم و ن ــاي ض ــان ه ــوع فیالم ــره داران، تن ــالت مه عض
 فیبرهاي عضالنی در دوره هاي مختلف زیستی

ــیو -8 ــدن اکسیتاســیون  اکسیتاس ــالنی میوژنیــک و      -ن و مــزدوج ش ــلول هــاي عض ــاض در مهــره داران، س انقب
انقبـاض، تغییـر نـوع فیبـر براسـاس تغییـرات محـیط،        -نوروژنیک، سـازوکار هـاي سـلولی و مولکـولی اکسیتاسـیون     

ویژگـی هـاي عضـالت صـوتی، انـدام هـاي حرکتـی و انـدام هـاي الکتریکـی کـه انـواعی از عضـالت تغییـر یافتــه               
 هستند، عضالت در بی مهرگان

 
 منابع:

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

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

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

 مبانی بیوفیزیکدرس:  فارسی نام

 Principles of biophysicsنام انگلیسی درس: 

 نظري واحد 2تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 اختیاري نوع درس: 

 و مبانی فیزیک) و مولکولی دارد (درس مبانی زیست شناسی سلولیپیشنیاز: 

  داردموزش تکمیلی: آ

 
 هدف درس:

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

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

 معماري براي سلول ها و اسکلت ها -10
 یغشا هاي زیست -11

 
 منابع:

1. Phillips, R., Kondev, J., Theriot, J. and Garcia, H. (2012) Physical Biology of the Cell. Garland 
Science. 
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 مبانی مدل سازي زیستی

 مدل سازي زیستیمبانی درس:  فارسی نام

 An Introduction to Modeling in Biologyنام انگلیسی درس: 

 حد نظريوا 2تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 اختیاري نوع درس: 

 )2و  1دارد (ریاضی عمومی پیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

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

در این درس تکنیک هاي ریاضی به عنوان ي زیستی می باشد. مدل هاي ریاضیاتی سیستم ها تحلیلو  ابتدایی براي درك
 ،کمی و کیفی ،چهارچوب هاي مدل سازي (گسسته و پیوستهابزاري براي درك بهتر سیستم هاي زیستی معرفی می شوند و 

قطعی و تصادفی) وقایع زیستی مورد بحث قرار می گیرند. موضوعات زیستی مورد بحث دراین درس از سیستم هاي 
  اهداف آموزشی این درسزیست شناسی جمعیت و تکوین را در بر می گیرد.  ،ولی زیر سلولی تا مسایل فیزیولوژیکملک

 موارد زیر را شامل می شود:
 درك رابطه میان پرسش هاي زیستی و مفاهیم ریاضی -
 هاي زیستی تعیین روابط ریاضی مربوط به دستگاه هاي پویا، جبر خطی و احتماالت از طریق مدل سازي سیستم -
 آشنایی با به کار گیري ابزارهاي ریاضی براي درك ویژگی ها و رفتار سیستم هاي زیستی -
 آشنایی با نحوه تعبیر مدل هاي ریاضی و نتیجه گیري هاي حاصل از آنها -

 
 سرفصل درس:

بیر زیستی جواب ریاضی مدل و بیان تع تحلیل ،مدل سازي (ترجمه سوال زیستی به صورت یک مدل ریاضی مقدمه اي بر )1
 هاي ریاضی)

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

، پویایی جمعیت هاي داراي ساختار (خطی و غیر خطی)، تئوري مقدماتی احتمال ،یژه و بردار هاي ویژهمقادیر وتحلیل  ،فاز
 تعادل و پایداري سیستم هاي چند متغیره

 ) مدل هاي بیماري هاي عفونی: پویایی، تعادل، تحلیل صفحه فاز3
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 مدل هاي رقابت و شکار فاقد ساختار،هاي بررسی جمعیت هاي داراي ساختار و ) مدل هاي استاندارد اکولوژي: مدل 4
ژنتیک  ، مدل هاي هاي هاپلوید و دیپلوید انتخاب طبیعی،) مدل هاي استاندارد تکامل: مدل هاي تک مکانی و دو مکانی5

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

  Gillespie)مدل سازي واکنش هاي شیمیایی در سیستم هاي زیستی: الگوریتم 6
 

 منابع:
 
1. Schreiber, S.J., Smith, K.J., Getz, W.M., (2014) Calculus For The Life Sciences, WILEY  
2. Caswell, H. (2001) Matrix Population Models, 2nd Edition. Sinauer Associates, Stunderland, MA. 
3. Edelstein-Keshet, L. (2005) Mathematical models in Biology, Society for Industrial and Applied Mathematics 
Philadelphia, PA. 
4. Segel, L.A., and Edelstein-Keshet, L., (2013) A Primer on Mathematical Models in Biology, Society for 
Industrial and Applied Mathematics 
5. Friedman, A. and Kao, C.Y., (2014) Mathematical Modeling of Biological Processes, Springer 
6. Perthame, B., (2015) Parabolic Equations in Biology: Growth, Reaction, Movement, and Diffusion. 
7. Sarah P. Otto and Troy Day, (2007) A Biologist’s Guide to Mathematical Modeling in Ecology and 
Evolution, Princeton University Press 
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 آزمایشگاه مبانی مدل سازي زیستی
 مدل سازي زیستی آزمایشگاه مبانی درس: فارسی نام

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

 عملیواحد  1تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 اختیاري نوع درس: 

 مبانی مدل سازي زیستی، هم نیازپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 هدف درس:
در این درس تکنیک هاي زیستی می باشد. نایی دانشجویان دوره کارشناسی با نحوه ساخت مدل هاي هدف این درس آش

 پروژه هاي محاسباتی پیاده سازي می شوند.مختلفی که در درس تئوري معرفی شده اند در قالب 
 

 سرفصل درس:
  Rبرنامه نویسی علمی، آشنایی با زبان پایتون و  مقدمه اي بر )1
 پیاده سازي مدل کالسیک اکولوژي: رشد لجیستیک جمعیت، انقراض و محافظت از گونه ها )2
 ) پیاده سازي مدل شیوع بیماري3
 ییر فرکانس آللی، مدل انتخاب طبیعی، مدل فیشر، مدل موران) پیاده سازي مدل کالسیک تکامل، تغ4
 ) پیاده سازي مدل گونه زایی، بر همکنش گونه اي (رقابت)5
 Gillespie) پیاده سازي مدل بر همکنش هاي شیمیایی در سطح سلول: الگوریتم 6
 ) مبانی مدل سازي مونت کارلو7
 

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

 مبانی نانوبیوتکنولوژيدرس:  فارسی نام

 Principles of Nano-Biotechnologyنام انگلیسی درس: 

 واحد نظري 2تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 اختیاري نوع درس: 

 ، بیوشیمی ساختار)1عمومی  ، فیزیک1 لیهاي: شیمی آدارد (درسپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 :هدف درس

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

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

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

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

 کاربرد هاي نانو زیست فناوري درمحیط زیست و صنایع -14

 مالحظات زیست ایمنی -15
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 منابع:

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

 مبانی زیست شناسی سامانه هادرس:  فارسی نام

 Introduction to Systems Biologyنام انگلیسی درس: 

 واحد نظري 2تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 اختیارينوع درس: 

 نداردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 ف درس:هد

هدف از ارایه این درس آشـنائی دانشـجویان رشـته زیسـت شناسـی بـا مفـاهیم پایـه اي زیسـت شناسـی سـامانه اي            
 و ارایه دیدگاه کل گرا در بررسی و تحلیل مسایل زیست شناختی می باشد.

ــومیکس,           ــومیکس, پروتئ ــردد: ژن ــی گ ــه م ــل ارای ــت سرفص ــن درس در هش ــی در ای ــورد بررس ــوعات م موض
 تئوري, شبکه ها, مسیر ها و کاربرد هاي زیست شناسی سامانه اي. فنومیکس, , متابولومیکس

 

 سرفصل درس:

 ژنومیکس, متاژنومیکس, ترانسکریپتومیکس, ترانسلیتومیکس .1

 پروتئومیکس .2

 متابولومیکس و شبکه هاي متابولیکی .3

 شبکه هاي انتقال پیام .4

 فنومیکس .5

 مفهوم شبکه و مسیر ها, مدلسازي ریاضی،ي, نظریه گراف کامپیوتر -تئوري ها و مفاهیم ریاضی  .6

 
 :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 
3. Konopka A.J. (2007), Systems Biology: principles, methods and concepts, CRC Press/Taylor & 
Francis 
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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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 مبانی بیوتکنولوژي

 مبانی بیوتکنولوژيدرس:  فارسی نام

 Principle of biotechnologyنام انگلیسی درس: 

 واحد نظري 2تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 اختیارينوع درس: 

 هاي: زیست شناسی میکربی، زیست شناسی مولکولی)دارد (درسپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

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

 و ... آشنا می شود.
 

 سرفصل درس:
 مقدمه اي بر زیست فناوري  -1
 حصوالت و خدمات مختلف اهمیت و جایگاه اقتصادي موجودات زنده تولید م -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
 ه موجودات زنده در زیست فناوري پزشکی و حوزه سالمت اهمیت و جایگا -6
 اهمیت اهمیت و جایگاه موجودات زنده در زیست فناوري گیاهی و حوزه کشاورزي  -7
 اهمیت اهمیت و جایگاه موجودات زنده در زیست فناوري جانوري  -8
 اهمیت اهمیت و جایگاه موجودات زنده در زیست فناوري سلول هاي بنیادي  -9

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

 ابولیک، متاژنومیکس، ترانس کریپتومیکس، پروتئومیکس)فناوري تخمیر، مهندسی مت
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 منابع:

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

 واحد نظري 2تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 اختیارينوع درس: 

 نداردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

 یعتالهام از طب یمهندس یندو فرا یاتاز ح یريالگوگ يبا اصول و فلسفه و روش ها ییآشنا
 

 سرفصل درس:
 یآن در دوران کنون یتو اهم یعتاز طب يو فلسفه الگوبردار یخچهواژه، تار یفتعر -1
 یعتاز طب یادگیريها و سطوح مختلف  ینهزم -2
 ي،ســاز یهو شــب يمــدل، مــدل ســاز ین،دســتگاه، ماشــ ینــد،فرا یســم،هــا و کنتــرل، مکان یســتمس یــهنظر یســتم،س -3
 یچیـدگی، و اصـول پ  یچیـدگی پ یرخطـی، و غ یخطـ  يهـا  یسـتم س ینامیـک، د یـک، حالـت و رفتـار، مکان   ،يساز ینهبه
و  يســاخت، فــراور تر،ســن ی،مهندســ یار،و اعتبــار، دقــت و دقــت بســ يپــذر ینــانآشــوب، اطم یــهنظر ینــی،ب یشبــ

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

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

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

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

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

 واحد نظري 2تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

 اختیارينوع درس: 

 نداردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 

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

 مولکولی و ژنتیک وبیوتکنولوژي می باشد
 

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

 لیگاز)   DNAترمینال ترانسفراز و
، اتصــال بــه حامــل و معرفــی بــه ســلول میزبــان ، شناســائی  DNAسیســتم هــاي کلــون کــردن ژن(جداســازي  -2

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

 بکاررفته، ناقل هاي شاتل 
ــگ ذره        -5 ــن، تفنـ ــیون، الکتروپوریشـ ــان (ترانسفورماسـ ــل میزبـ ــه داخـ ــل هابـ ــردن حامـ ــهاي وارد کـ روشـ

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

 از خزانه
 حامل هاي بیان ژن ، کلیدهاي تنظیمی در حامل هاي بیان ژن -8
 جهش در جایگاه خاص ، محل استقرارژن کلون شده    -9
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 گیلبرت -کولسون، روش ماکسام-، روش سنگر DNAوالی تعیین ت -10
 ، انگشت نگاري ژنتیکی و ردپا RFLPاستفاده از ژن کلون شده براي مطالعه ساختار ژنوم، استفاده از -11
، تعیــین درجــه PCR، طــرح آغازگرهــا الیگونوکلئوتیــدي بــراي  PCRواکــنش زنجیــره اي پلیمــراز، جزئیــات -12

 .  PCRفراورده هايحرارت مناسب، کلون کردن 
 کاربردهاي عملی مهندسی ژنتیک، تخمیر میکربی ، واکسن ویروسی  -13
 تولید پروتئین خاص، حیوانات و گیاهان تغییریافته ، تنظیم ژن ، ژن درمانی -14
 تولید پروتئین ها وهورمون هاي کاربردي، تولید انسولین، فاکتورهاي انعقاد خون -15
 سمینوژن بافتی، اریتروپوئیتین، اینترفرون ها، اینترلوکینفاکتورفعال کننده پال -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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 گیاهان داروئی

 گیاهان داروئیدرس:  فارسی نام

 Medicinal Plantsنام انگلیسی درس: 

 واحد 2تعداد و نوع واحد: 

 32 تعداد ساعت:

  نظري واحد 2واحد:  نوع

 تخصصینوع درس: 

 نداردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

شـدند، جلبکهـا هسـتند. ایـن گـروه      ت زنـده کـه بطـور سـنتی جـزو گیاهـان محسـوب مـی        گروه مهمی از موجـودا  
ــی   ــکیل م ــک را تش ــه پارافایلتی ــک مجموع ــی    ی ــتمهاي آب ــتی در اکوسیس ــوع زیس ــر تن ــرین عناص ــد و از مهمت دهن

شــوند. ایــن گیاهــان همچنــین مــدتهاي طــوالنی اســت کــه بــه عنــوان مــدلهاي بیوتکنولــوژي جهــت محســوب مــی
گیرنـد و کاربردهـاي اقتصـادي فراوانـی از جملـه      عتی و شـیمیاییی خـاص مـورد اسـتفاده قـرار مـی      تولید مـواد صـن  

هـاي زنـدگی و   بنـدي مـدرن ایـن گـروه و تنـوع وسـیع آنهـا و چرخـه        خوراکی و دارویـی دارنـد. آشـنایی بـا طبقـه     
ــر    ــن گ ــک ای ــاربرد، و پتانســیل بیوتکنولوژی ــوارد ک ــار م ــا در کن ــابولیکی اختصــاص آنه ــداف مســیرهاي مت وه از اه

درس هســتند. دانشــجویان بــا جنبــه هــاي مختلــف کــاربردي ایــن گــروه متنــوع آشــنا و خــود قــادر بــه شناســایی   
 گروههاي اصلی آن خواهند شد. 

 
 سرفصل درس:

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

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

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

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

 دسته از مواد
 ها و ساپونین ها، کاربرد ها و اثرات درمانی، گیاهان دارویی واجد این دسته از مواد تري ترپن -11
 گلیکوزیدهاي قلبی و استروئیدها، کاربرد ها و اثرات درمانی، گیاهان دارویی واجد این دسته از مواد -12
 کاروتنوئیدها، کاربرد ها و اثرات درمانی، گیاهان دارویی واجد این دسته از مواد -13
 طبقه بندي و کلیات آلکالوئید ها، کاربرد ها و اثرات درمانی، خانواده هاي واجد این دسته از مواد -14
 آلکالوئیدها، کاربرد ها و اثرات درمانی، گیاهان دارویی واجد این دسته از مواد -15

 

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

 آزمایشگاه گیاهان داروئیدرس:  فارسی نام

 Medicinal Plants Labنام انگلیسی درس: 

 واحد 1: تعداد و نوع واحد

 32 تعداد ساعت:

 عملی واحد 1واحد:  نوع

 تخصصینوع درس: 

 دارد (همزمان با درس گیاهان داروئی)پیشنیاز: 

 آزمایشگاه)(سفر علمی +  داردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

شـدند، جلبکهـا هسـتند. ایـن گـروه      گروه مهمی از موجـودات زنـده کـه بطـور سـنتی جـزو گیاهـان محسـوب مـی          
ــه   ــک مجموع ــی ی ــکیل م ــک را تش ــی    پارافایلتی ــتمهاي آب ــتی در اکوسیس ــوع زیس ــر تن ــرین عناص ــد و از مهمت دهن

شــوند. ایــن گیاهــان همچنــین مــدتهاي طــوالنی اســت کــه بــه عنــوان مــدلهاي بیوتکنولــوژي جهــت محســوب مــی
لـه  گیرنـد و کاربردهـاي اقتصـادي فراوانـی از جم    تولید مـواد صـنعتی و شـیمیاییی خـاص مـورد اسـتفاده قـرار مـی        

هـاي زنـدگی و   بنـدي مـدرن ایـن گـروه و تنـوع وسـیع آنهـا و چرخـه        خوراکی و دارویـی دارنـد. آشـنایی بـا طبقـه     
ــداف      ــروه از اه ــن گ ــک ای ــاربرد، و پتانســیل بیوتکنولوژی ــوارد ک ــار م ــا در کن ــابولیکی اختصــاص آنه مســیرهاي مت

و خــود قــادر بــه شناســایی درس هســتند. دانشــجویان بــا جنبــه هــاي مختلــف کــاربردي ایــن گــروه متنــوع آشــنا  
 گروههاي اصلی آن خواهند شد. 

 
 سرفصل درس:

 شناسائی گیاهان داروئی بر اساس ریخت شناسی و مبتنی بر اصول رایج گیاهشناسی -1
 شناسایی گیاهان داروئی از نظر میکروسکوپی و ماکروسکوپی -2
 آشنایی با نمونه هاي گیاهان داروئی بازار -3
 

 منابع:
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Williams & Wilkins. Balternore. 
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 Rآمار کاربردي با 

 Rآمار کاربردي با نام فارسی درس: 

 Applied statistical using Rگلیسی درس: نام ان

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

 48 تعداد ساعت:

 اختیارينوع درس: 

 )آمار زیستی( داردپیشنیاز: 

 نداردآموزش تکمیلی: 

 
 هدف درس:

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

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

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

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

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

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

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