سرفصل دروس پایه
دوره های کارشناسی زیست شناسی (گرایش های علوم گیاهی و علوم جانوری) و
زیست شناسی سلولی و مولکولی (گرایش ژنتیک)
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شورای برنامه ريزی درسي دانشگاه
سرفصل درس
مشخصات درس:

تعداد واحد 1:و يک ساعت حل تمرين

نام درس (به فارسي) :فيزيک عمومي زيست شناسي*

پیشنیاز درس :رياضي عمومي زيست شناسي

نام درس (به انگلیسي)General Physics for biology:

همنیاز-:

نوع درس :نظری عملي 

دوره:دکتری کارشناسي ارشد کارشناسي

جايگاه انتخاب :اختیاری  الزامي 

رشته تحصیلي :زيست شناسي و زيست شناسي سلولي و
مولکولي(همه گرايشها)

هدف های درس:
آشنايي با مفاهيم اساسي فيزيکي مرتبط با علوم حياتي و کاربرد اين اصول در دانش زيست شناسي
محتوی (مباحث) :
سینماتیک :معادالت حرکت ،سرعت ،شتاب ...ه
نیرو :خواص و مولفه هاي نيرو ،قوانين نيوتن ،نيروهاي همراستا و دوبعدي ،گشتاور نيرو ،حرکت دوراني ،مرکز ثقل ،تعادل،
حرکت کره زمين  ،بردارهاي حرکت و برآيند
انرژی :کار و انر ژي جنبشي  ،انر ژي پتانسيل ،انر ژي پتانسيل گرانشي ،انر ژي پتانسيل نوسانگر هماهنگ ساده ،پايستگي انر
ژي  ،توان و آهنگ سوخت و ساز در بدن ،بازده)
شاره ها  :تعريف فشار ،اثر گررانش برر شراره هرا ،جريران شراره اي ،قروانين حراکم برر حرکرت سرياالت ( گراز و مراي )  ،و
کاربردهاي زيست شناختي شاره ها در بدن انسان(در سيستم گردش خون و تنفس)
گازها ( جرم اتمي ،دما ،گاز ايده آل ،نظريه جنبشي گازهاي ايده آل ،گازهاي واقعي ،تغييرات فيزيکي فشار هوا در ارتفاعرات
و در اعماق آبها نسبت به سطح زمين ،انحالل پذيري گازها در مايعات ،قانون الپالس
مايعات ( گرماي تبخير ،کشش سطحي،اثر موئينگي ،اسمز ،فشار منفي)
جامدات (خواص مکانيکي جامدات ،جامدات بلوري و غير بلوري ،مواد بيولوژيکي)
گرما وترمودينامیک :
قرروانين اول و دوم ترموديناميررک ،فرمولبنرردي آمرراري قررانون دوم،گرمرراي ويرراه ،انتقررال گرمررا ،تنظرريم دمرراي برردن تبررديالت
ترموديناميکي ،انرژي آزاد ،آنتالپي ،آنتروپي ،ضريب هدايت حرارتي اشياء ،گرماي وياه آب و جامدات و نقش آن در تعرديل
هوا و اقليم)
پديده های موجي
امواج الکترومغناطيسي :معرفي طيف کامل و مشخصات فيزيکي آنها بررسي ميزان جذب آنها توسط اجسام مختلف و
محيطهاي گاز  ،ماي و جامد
صوت :امواج مکانيکي طولي ،امواج صوتي و ماوراء صوت :مشخصات  ،عبور آنها از محيط هاي مختلف  ،فرکرانس وشردت
صوت ،امواج ايستاده و تشديد يا رزونانس  ،امپدانس  ،انرژي صوت ،صداي انسان)
نورو اپتيک هندسي :پديده هاي انکسار  ،تفرق  ،بازتاب  ،پالريزاسيون  ،تداخل  ،فوکوس ،رنگ و طيف سنجي ،فليم
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فتومتري ،ليزر :معرفي ،خواص ،توليد ،عدسيها و آينه ها)
الکتريسیته و مغناطیس
الکتريسيته ( نيروهاي بنيادي ،قانون کولن ،ميدان الکتريکي ،پتانسيل الکتريکي ،باريکه هاي الکتروني ،قانون اهرم ،شربکه هراي
مداري ،نقش خازن ها و مقاومت ها در مدارهاي الکتريکي ،شارژ و دشرارژ خرازن هرا ،جريران الکتريسريته مسرتقيم و متنراوب:
توليد ،خواص و کاربرد آنها در وسايل مختلف ،آمپلي فايرها و امرواج ناخواسرته ) (Noiseدر ثبرت هراي الکتريکري ،تقويرت
کننده ها ،مبدلها ،هدايت الکتريکي در محيط هاي مختلف :مايعات  ،جامدات و گازها
مغناطيس ( آهنرباها ،الکترومغناطيس ،نيروهاي مغناطيسي ،ميدان هاي مغناطيسي و مشخصات آنها  :شردت ميردان و  ، ...القراي
مغناطيسي ،عددفاراده ،ميدان مغناطيسي زمين :مشخصات و تغييرات آن در طول و عرض هاي جغرافيايي مختلف ،خواص مرواد
مغناطيسي مختلف)
فیزيک نوين
اتمها ( دوگانگي موج-ذره ،مدل اتمي بوهر ،مکانيک کوانتومي
هسته ها( ساختار هسته  ،پرتوزايي ،شکافت و گداخت ،تابشهاي هسته اي و تشعشعات راديواکتيو وخواص آنها.
مناب اصلي:
 -3فيزيک براي علوم زيستي  ،آالن اچ کرامر  ،ترجمه دکتر محمود بهار  ،انتشارات مبتکران (.3111 ،فصل هاي  3تا . )31
2-Physics in biology and medicine. Paul David Ovits. Third edition, Academic Press,
2008.
مناب فرعي:
3-Physics for the life sciences. Jay Newman. Springer, 2008.
امضاء رئیس دانشکده

امضاء رئیس بخش

* در صورت اخذ اين درس توسط دانشجو و عدم کسب نمره قبولي در آن  ،دانشجو مجاز است دروسي را که اين درس پيش نياز آن بوده است
را به صورت هم نياز اخذ نمايد.
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شورای برنامه ريزی درسي دانشگاه
سرفصل درس
مشخصات درس:

تعداد واحد 1:و يک ساعت حل تمرين

نام درس (به فارسي) :شيمي عمومي زيست شناسي*

پیشنیاز درس- :

نام درس (به انگلیسي)General chemistry for biology:

همنیاز-:
دوره:دکتری کارشناسي ارشد کارشناسي 

نوع درس :نظری  عملي 
جايگاه انتخاب :اختیاری  الزامي



رشته تحصیلي :زيست شناسي و زيست شناسي سلولي و
مولکولي(همه گرايشها)

هدف های درس:
آشنائي با مباني و اصول مورد نياز از علم شيمي براي فهم و درک عميق تر مباحث زيست شناسي و کاربردهراي شريمي درآزمايشرگاههاي
زيست شناسي.
محتوی (مباحث) :
مقدمه:علم شيمي  -ماده  ،نظريه اتمي دالتون  ،قوانين ترکيب شيميائي – وزن اتمي – اتم گرم و عدد آووگادرو – واحدهاي اندازه
گيري و دستگاه متري ) – انرژي – دما – ارقام معني دار – محاسبات شيميائي .
ساختمان اتم :
ماهيت الکتريکي ماده ( آزمايش تامسون – آزمايش ميليکان ) – ساختمان اتم ( آزمايش رادرفور) – تابش الکترومغناطيسي – مبداء
نظريه کوانتوم ( نظريه کالسيک تابش – اثر فتوالکتريک – اتم بوهر – طيف اشعه  xو عدد اتمي ) – مکانيک کوانتمي ( نظريه
دوگانگي ذره و موج طيف خطي گيتار – طيف خطي طبل – اصل عدم قطعيت – معادله شرودينگر – ذره جعبه ) اتم هيدروژن ( اعداد
کوانتمي  sو  l, nو  ) mاتمهاي با بيش از يک الکترون ( ترازهاي انرژي – آرايش الکتروني – جدول دوره اي – شعاع اتم – انرژي
يونش – شعاع يوني – الکترون خواهي ).
پیوندهای شیمیائي :
پارامترهاي ساختمان مولکولي ( انرژي پيوند – کاربرد انرژي پيوند ،الکترونگاتيوي ،طول پيوند – زاويه پيوند – طيف بين مولکولي ) –
نظريه پيوندهاي شيميائي ،روش تغيير پارامترها – روش اوربيتال مولکولي ( محاسبه انرژي مولکول و دانسيته الکترون در  H2+تاب موجي
مولکول هيدروژن ) – روش پيوند واالنسي – مقايسه روش پيوند واالنسي با روش اوربيتال مولکولي – سازمان الکتروني مولکولهاي دو
اتمي هم هسته – سازمان الکتروني مولکولهاي دو اتمي نا هم هسته ،پيوند در مولکول  – Lifنمايش نقطه اي  -قاعده هشتائي – بار
قراردادي – پيوندهاي چند هسته اي – پيوند فلزي.
ساختمان هندسي و مولکولي
هيبريداسيون اوربيتالي و زواياي پيوندي ( مولکولهاي  H20و  NH3مولکول  – H2Oمولکولهاي  ، B(CH3)BCI3,BF3مولکول
 CH4و مشتقات آن – مولکولهاي  – (SF6, PCL5نيروي دافعه الکتروني و زواياي پيوندي ( مولکولي ، CH4, NH3 , H2O
مولکولهاي  – BeF2, BeH2, BF3 BH3مولکولهاي  ، SF6, PCI5مولکولهاي  XeF4, SF4مقايسه روشهاي هيبريداسيون و
دافعه الکتروني – پيوندهاي کوواالنسي و ممان دو قطبي – پيوند هيدروژني رابطه خواص اجسام با ساختمان و نوع پيوند موجود در آن –
انواع جامدات بلوري ( بلورهاي يوني – ترکيبات مولکولي غير قطبي – ترکيبات مولکولي قطبي – شبکه کوواالنسي در جامدات –
بلورهاي فلزي ) – تقارن.
حالت گازی :
خواص گازها – فشار – قانون بويل – قانون شارل – معادله گازهاي کامل ،قانون دالتون – استفاده از قوانين گازها – نظريه جنبشي
گازها – دما  ،انرژي و ثابت گازها – جريان و انتشار ( نفوذ ) – توزي سرعتهاي مولکولي – گرماي وياه گازها – گازهاي غير کامل –
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انحراف از قانون گازهاي کامل  ،حالليت گازها در مايعات و عوامل مؤثر بر آن .
ترمودينامیک :
قانون ترموديناميک – انتالپي – قانون هس و ترموشيمي  ،قانون دوم ترموديناميک انرژي آزاد گيبس – اندازه گيري  Gو  – Sانرژي
آزاد استاندارد – آنتروپي مطلق – تعادل و انرژي آزاد – ترموديناميک آماري ( محاسبه  Sدر انبساط همدما – محاسبه تغييرات آنتروپي
باري تغيير دماي يک گاز ايده آل در حجم ثابت ) .مايعات و جامدات:
نظريه جنبشي مايعات – تبخير – فشار بخار – نقطه جوش حرارت تبخير – نقطه انجماد – نقطه ذوب – فشار بخار جامدات – تصعيد –
نمودار فاز يا نمودار حالت جامدات .
محلولها:
مقدمه – مکانيزم حل شدن – هيدراتها ،غلظت محلولها ( درصد  ،نرماليته  ،موالريته و موالليته و نرماليته  ،قسمت در ميليون –)ppm
آناليز حجمي عواملي که در حال ليت مؤثرند ( اثر گرما و فشار بر حالليت )  ،فشار بخار و محلولهاي ماي در ماي نزول فشار بخار – تبخير
و نم کشي – نقطه جوش و نقطه انجماد محلولها تعيين نزول نقطه انجماد و صعود نقطه جوش – فشار اسمزي و نحوه محاسبه فشار اسمزي
محلولها– تقطير – محلولهاي الکتروليت – جاذبه بين يوني در محلولها ،نمودارهاي فاز براي سيستم هاي دو جزئي کلوئيدها – پخش نور
و حرکت براوني – جذب.
سینتیک شیمیائي و تعادل شیمیائي :
سرعت واکنش – سرعت واکنش و غلظت – واکنش هاي تک مرحله اي – معادالت سرعت – واکنشهاي تک مرحله اي – مکانيزم
واکنش – معادالت سرعت و دما – کاتاليزرها ،واکنشهاي برگشت پذير و تعادل شيميائي – ثابت هاي تعادل بر حسب فشار – اصل
لوشاتليه .
اسید و باز:
نظريه آرنيوس  ،سيستم هاي حالل  ،نظريه برنستد – لوري  ،قدرت اسيدها و بازهاي برنستد – هيدروليز – قدرت اسيدي و ساختمان
مولکولي – نظريه لوريس .
تعادالت يوني :
الکتروليت هاي ضعيف – يونيزاسيون آب – – pHاندازه گيري  – pHشناساگرها – اثر يون مشترک – بازها و اسيدهاي پلي پروتيک،
تيتراسيون اسيد و باز.
حاصلضرب حالليت – رسوبگيري و حاصلضرب حالليت – رسوب گيري سولفيدها – تعادالت در برگيرنده يونهاي کمپلکس –
آمفوتريسم – هيدروليز .
اکسايش و کاهش :
حالتهاي اکسايش – نظريه نيم واکنش – موازنه واکنشهاي اکسايش و کاهش  ،پيل گالوائي و معادله نرنست ( پتانسيل پيل و ثابت تعادل )
تيتراسيونهاي اکسايش و کاهش ،الکتروليز  ،کاربردهاي الکتروشيميائي ( خورندگي باتريها و پيل هاي سوختي ) .
عناصر غیرفلزی :
( معرفي عناصر گروههاي  VIIA,VIA,VAو خصوصيات عمومي آنها )
معرفي عناصر گروه  3تا  1و وياگيهاي آنها
فلزات واسطه ( انتقالي )
خواص عمومي عناصر – خانواده اسکانديم – خانواده تيتانيم– خانواده واناديم– خانواده کرم– خانواده منگنز ( تکنسيم ورنيوم – آهن
کوبالت و نيکل )– فلزات پالتيني ( مس – نقره – طال ) – روي  ،کادميم و جيوه – کمپلکسهاي فلزات انتقالي ( شيمي فضائي نامگذاري
) – پيوند در کمپلکسهاي فلزات انتقالي ( نظريه ميدان بلور – نظريه پيوند واالنسي – نظريه ميدان ليگاند – کربنيل هاي فلزات انتقالي –
ترکيبات آلي فلزات انتقالي ).
شیمي هسته ای :
ماهيت هسته ( اندازه هسته  ،شکل هسته  ،جرمهاي هسته اي و نيروهاي هسته اي ) راديواکتيويته ( فرآيندهاي زوال – فرآيندهاي زوال بتا-
فرآيندهاي زوال گاما ،عمل متقابل با ماده ) واکنش هاي هسته اي ( انرژي واکنشهاي هسته اي ) – واکنشهاي هسته اي سيارات –
سرعتهاي زوال راديواکتيويته ( تاريخ گذاري راديومتري ) کاربرد ايزوتوپها.
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آشنائي با روشهای اندازه گیری جديد :
شامل  ,جذب اتمي ،اسپکتروفتومتري  UV-Visروشهاي کروماتوگرافي گازي ) (GCو کروماتوگرافي ماي با کارآئي باال )(HPLC
معرفي اساس اندازه گيري و ساختار اين دستگاهها و کاربردهاي آنها و در صورت امکان بازديد و مشاهده دستگاههاي مذکور.
مناب اصلي:
مورتيمر .چارلز .شيمي عمومي  ،ترجمه :عيسي ياوري .جلد اول و دوم  .جديدترين چاپ و ترجمه.
ريموند چنگ .شيمي عمومي جلد اول و دوم – .جديدترين چاپ و ترجمه.
مناب فرعي:
Shive D. 1986. Mortimers Chemistry. Wadsworth Pub Co.
Schryer DR. 2002. The best introduction to chemistry. Prime Amazon.
امضاء رئیس دانشکده

امضاء رئیس بخش

* در صورت اخذ اين درس توسط دانشجو و عدم کسب نمره قبولي در آن  ،دانشجو مجاز است دروسي را که اين درس پيش نياز آن بوده است
را به صورت هم نياز اخذ نمايد.
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شوراي برنامه ريزي درسي دانشگاه
سرفصل درس
مشخصات درس:

تعداد واحد1:

نام درس (به فارسي) :مباني شيمي آلي*

پيشنياز درس :شيمي عمومي زيست شناسي

نام درس (به انگليسي)Principles of organic chemistry:

همنياز___:

نوع درس :نظري عملي 

دوره:دکتري کارشناسي ارشد کارشناسي

جايگاه انتخاب :اختياري  الزامي 

رشته تحصيلي :رشته هاي زيست شناسي و زيست شناسي
سلولي و مولکولي ( همه گرايش ها )

هدف هاي درس :آشنايي دانشجويان با با ترکيبات مختلف آلي است تا فهم واکنشهاي بيوشيميايي براي آنها ساده تر شود.
محتوي (مباحث) :
-

انواع پيوند در شيمي آلي – نقطه جوش و ذوب و مولکول هاي قطبي – ايزومري اسيد و باز لوئيس.

-

هيدروکربورهاي آليفاتيک– ساختمان و نامگذاري به روش  ،Iupacخواص فيزيکي آلکانها بر اساس کم بودن نيروهاي بين
مولکولي  ،مناب تهيه ( نفت )  ،خواص شيميايي آلکانها ،واکنش هاي هالوژناسيون  ،سرعت هالوژناسيون در پيوندهاي C-H
نوع اول  ،نوع دوم  ،نوع سوم  ،ترکيبات حلقوي آليناتيک  ،نامگذاري  ،بررسي خواص شيميايي و بررسي حالت فضائي  ،فشار
داخلي حلقه ها و خواص شيميايي و ايزومري سيس و ترانس در ترکيبات حلقوي آليناتيک  ،کنفورماسيون قايقي و صندلي در
سيکلوهگزان و پايداري استخالف استوائي و محوري.

-

آلکن ها  ،پيوند  ، Ωايزومري ساختماني و هندسي – نامگذاري و خواص فيزيکي آلکن ها  ،طرز تهيه و خواص شيميايي آلکن
ها بر اساس واکنش هاي حذفي  E2و E1حالت گذرا ( حالت واسطه ) در واکنش هاي اضافي آلکن ها  ،اثر اسيدها ،آب و
اسيد  ،هيپوهائيد ،تتراکسيداسميوم  ،و مقايسه هيدروژناسيون ايزومرهاي سيس و ترانس ،واکنش هاي افزايشي 3و 1در دي ان
ها – پلي مريزاسيون آلکن ها .

-

الکين ها – ساختمان پيوند سه گانه  ، c-cمقايسه اسيديته آن با  ، C-Hخواص فيزيکي – نامگذاري و ايزومري – طرز تهيه و
خواص شيميائي آلکين ها  ،کاهش پيوند سه گانه به محصول سيس و ترانس آلکن  ،واکنش ديلز الدر.

-

ترکيبات آروماتيک – مختصري در باره آروماتسيته و قاعده هوکل ) (huicke1مناب طبيعي و نامگذاري مشتقات بنزن و چند
حلقه اي  ،واکنش هاي مختلف در حلقه آروماتيک نظير نيتراسيون  ،هالوژناسيون  ،اسيداسيون  ،اثرات فضائي و الکتروني
گروههاي استخالف شده در حلقه – اکسيداسيون حلقه ها  ،ترکيبات آروماتيک غير بنزني نظير آزولن.

-

ايزومري نوري – بصورت مختصر -چرخش نوري  ،روشهاي اندازه گيري چرخش نوري روش فرمول نويسي و اصطالحات
دي ان انتيمر راسميک  ،مزو .ترکيبات هالوژن دار آلي – تشريح واکنشهاي استخالقي  SN1و  SN2و حذفي  E1و  E2و
اشاره مختصري به ترکيبات آلي فلزي .

-

مختصري راج به الکل ها  ،فنل ها  ،اترها  ،آلوهيدها  ،ستن ها  ،اسيدهاي کربوکسيليک  ،ترکيبات ازت دار آلي ( آميدها ،
آمين ها و  ، ) ...ترکيبات حلقوي ناجور ( هتروسيکليک )  ،خواص فيزيکي و شيميائي ترکيبات فوق و روش نامگذاري و طرز
تهيه آنها.

-

کربوهيدرات ها  ،قندها و خواص نوري آنها  ،قندهاي شش کربنه  ،و دي ازها و  ...نشاسته و مختصري راج به اسيدهاي
چرب  ،ليپيدها  ،صابون و پاک کننده ها .

31

منابع اصلی :
-

شیمی آلی مورریسون و بوید،جدیدترین چاپ و ترجمه.
شیمی آلی جان مک موری ،جدیدترین چاپ و ترجمه.
شیمی آلی سولومونز ،جدیدترین چاپ و ترجمه.

-

منابع فرعی :

امضاء رئيس بخش

Peter, K., Vollhardt, C.& Schore, NE. 1999. Organic Chemistry.
امضاء رئيس دانشکده

* در صورت اخذ اين درس توسط دانشجو و عدم کسب نمره قبولي در آن  ،دانشجو مجاز است دروسي را که اين درس پيش نياز آن بوده است
را به صورت هم نياز اخذ نمايد.
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شورای برنامه ريزی درسي دانشگاه
سرفصل درس
مشخصات درس:

تعداد واحد3 :

نام درس (به فارسي) :آزمايشگاه فيزيک عمومي*

پيشنياز درس :فيزيک عمومي زيست شناسي

نام درس (به انگليسي)General Physics Lab :

همنياز:
دوره:دکتري کارشناسي ارشد کارشناسي

نوع درس :نظري عملي 
جايگاه انتخاب :اختياري  الزامي 

رشته تحصيلي :زيست شناسي و زيست شناسي سلولي و مولکولي
(همه گرايش ها)

هدف هاي درس :آشنايي با مفاهيم فيزيکي بطور تجربي و تکميل مفاهيم درس مربوطه و کسب مهارتهاي آزمايشگاهي .

محتوي (مباحث) :
 -3اندازه گيري کميتهاي مکانيکي – فيزيکي ( طول  ،زمان  ،جرم  ،دما و )...
 -1مطالعه رفتار نيروها ( در قالب دو آزمايش ارائه مي گردد )
 -1مطالعه تعادل اجسام و اندازه گيري گشتاور.
 -1آونگ هاي ساده  ،فيزيکي و محاسبه مشتقات گرانش از طريق نوسانات آونگ .
 -1مطالعه نوسانات ساده در سيستم فنر-وزنه و اندازه گيري ثابت فنر و شتاب گرانش از طريق نوسانات فنر .
 -1مطالعه قوانين نوسان در فنرهاي کوپل ( متصل ) به دو طريق اتصال سري ( متوالي ) و اتصال موازي .
 -1آشنايي با محيط هاي ايزوله حرارتي آزمايشگاهي ( کالريمترها و پارامتر ارزش آبي آنها )
 -1اندازه گيري ارزش آبي ،کالريمترها ( گرماسنج ) مربوطه و ظرفيت گرماي وياه يک جامد خالص ( فلز خالص )
 -1اندازه گيري ارزش آبي و اندازه گيري گرماي نهاني ذوب يک جامد ( يخ )
 -32اندازه گيري ارزش آبي و اندازه گيري گرماي نهاني تبخير يک ماي ( آب)
 -33آشنايي با ترازوي بسيار دقيق ورنيه اي ( دقت صدم گرم ) و پيکنومتر.
 -31اندازه گيري ضريب انبساط حجمي ماي ( الکل ) به کمک پيکنومتر.
 -31مطالعه دماسنجهاي مختلف و آشنايي با طريقه کاليبراسيون دستگاههاي اندازه گيري دما .
 -31ساخت ترموکوپل ( دماسنج الکتريکي ) و رسم منحني دمايي آن .
مناب اصلي:
Physics laboratory experiments. Jerry D.wilson, publisher: Brooks Cole.
مناب فرعي:
-

دستور کار آزمايشگاه فيزيک پايه 3و، 1انتشارات پيام نور .

امضاء رئيس دانشکده

امضاء رئيس بخش

* در صورت اخذ اين درس توسط دانشجو و عدم کسب نمره قبولي در آن  ،دانشجو مجاز است دروسي را که اين درس پيش نياز آن بوده است
را به صورت هم نياز اخذ نمايد.
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شورای برنامه ريزی درسي دانشگاه
سرفصل درس
مشخصات درس:

تعداد واحد3:

نام درس (به فارسي) :آزمایشگاه مبانی شیمی آلی

پيشنياز درس :مباني شيمي آلي و آزمايشگاه شيمي عمومي

نام درس (به انگليسي)Principles of organic chemistry :

همنياز- :

lab.
نوع درس :نظري عملي 

دوره:دکتري کارشناسي ارشد کارشناسي
رشته تحصيلي :زيست شناسي و زيست شناسي سلولي و

جايگاه انتخاب :اختياري  الزامي

مولکولي (همه گرايش ها)

هدف های درس :آشنايي دانشجويان زيست شناسي با برخي خواص و واکنشهاي ترکيبات آلي .
محتوي (مباحث) :
 -3تعیین نقطه ذوب و نقطه جوش به روش میکرو همراه با آماده کردن دستگاههای مربوط و کالیبره کردن دماسنج.
 -1تقطیر ساده ،جزء بجزء ،یا بخارآب و در خالء با استفاده از وسائل مختلف ،استخراج از مایعات و جامدات -تصعید.
 -1کریستالیزه کردن تک حاللی و دو حاللی با تعیین نوع حالل و نقطه ذوب جسم کریستالیزه شده.
 -1کروماتوگرافی کاغذی ،ستونی و نازک -الیه
 -1تجزیه کیفی کربن ،هیدرژن -هالوژن -نیتروژن و گوگرد در جسم آلی همراه با فنون مختلف.
 -1عملیات فوق برای  1جلسه آزمایشگاهی در نظر گرفته شده است در آزمایشهای زیر هر جا که ماده ای سنتز می شود حتی
االمکان آزمایش های کیفی و طیف روی آنها انجام گیرد.
 -1سعی شده است آزمایشهای داخل پرانتز با توجه به امکانات موجود در آزمایشگاههای مختلف ایران و با توجه به شرایط زمانی و
ایمنی و غیره پیشنهاد شود با وجود این مسئول ،هر آزمایشگاه می تواند آزمایشهای مناسب و هم ارز دیگری را جایگزین نماید.
 -1واکنش حذفی( مانند تهیه سیکلوهگزن از سیکلوهگزادون ،تهیه  1و  -1دی متیل بوتادین از پیناکول و )...
 -1واکنش استخالفی هسته خواه (مانند تهیه  -nبوتیل برومید ،آمیل نیتریت و  )...مطالعه سرعت نسبی استخالف هسته خواه و
تعیین ثابت سرعت واکنش  sn1از طریق سولوالیزالیکل کلریدها )1، 1 ،3
 -32مطالعه کیفی سرعت نسبی استخالف هیدروژن های مختلف (از طریق برم دار کردن هیدروکربن های مختلف)
 -33واکنش استخالفی الکترون خواه آروماتیک:
 -31نیتره کردن (تهیه مونودی نیترو به -نیترونفتالین ،پارانیترواستانیلید و )...
 -31سولفونه کردن (تهیه سولفونات سدیم ،تو لوئن سولفونات سدیم ،سولفانیلیک اسید و )...
 -31فریدل -کرافت (تهیه ارتوبنزوئیل و بنزوئیک اسید ،از انیدریدفتالیک و بنزن تهیه بنزوفنون از بنزوئیل کلرید و بنزن و )...
 -31اندازه گیری جرم مولکولی ( به روش نزول نقطه انجماد)
 -31مطالعه سرعت نسبی در استخالف آروماتیکی ( بر مه کردن ترکیبات آروماتیک مختلف).
منابع اصلی :
 شیمی آلی تجربی نوشته :گیلبرت و مارتین 1232، آزمایشات آزمایشگاهی با استفاده از حرارت مایکروویو .نیکالس لیدبیتر ،سینتیا مک گوان .1231منابع فرعی :
هندبوک  CRCشیمی و فیزیک  ،نوشته :دیوید الید  ،هفتادوچهارمین چاپ 1232 ،
امضاء رئيس دانشکده

امضاء رئيس بخش
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شورای برنامه ريزی درسي دانشگاه
سرفصل درس
مشخصات درس:

تعداد واحد3:

نام درس (به فارسي) :آزمایشگاه شیمی عمومی

پيشنياز درس :شيمي عمومي زيست شناسي

نام درس (به انگليسي)General chemistry lab. :

همنياز--- :

نوع درس :نظري عملي 

دوره:دکتري کارشناسي ارشد کارشناسي

جايگاه انتخاب :اختياري  الزامي

رشته تحصيلي :زيست شناسي و زيست شناسي سلولي و
مولکولي (همه گرايش ها)

هدف هاي درس :آشنايي دانشجويان زيست شناسي با برخي خواص مواد معدني  ،اسيدها  ،بازها و قوانين ترموديناميک.
محتوي (مباحث) :
 -3مسائل ایمنی
 -1آشنایی با وسائل آزمایشگاه و شیشه گری
 -1آزمایش قانون بقای جرم
 -1تعیین عدد آووگادرو
 -1تعیین وزن اتمی منیزیم
 -1تعیین گرمای انحالل نیترات پتاسیم یا گرمای واکنش اسید و باز ( آزمایش کالریمتری)
 -1تیتراسیون اسید و باز
 -1تعیین و محاسبه سختی آب (سختی موقت ،کربنات و بیکربنات)
 -1جدا کردن چند یون با استفاده از کروماتوگرافی کاغذی
 -32تعادل شیمیائی اندازه گیری غلظت یون مس (یا آهن) با استفاده از اسپکتروفتومتری
 -33اندازه گیری سرعت واکنش و تعیین اثر غلظت و حرارت بر روی سرعت واکنش تعیین میزان تجزیه سدیم هیپوکلریت
 -31آزمایش الکتروشیمی (تشکیل پیلها)
 -31تعیین نزول نقطه انجماد
 -31تیتراسیون اکسیداسیون و احیاء
 -31ترکیبات یونی کوواالنت -واکنش های یونی
 -31احیاء اکسیدهای فلزی بوسیله هیدرژن و عوامل احیاء دیگر
 -31تعیین وزن مولکولی گازها
 -31جدول تغییرات فشار بخار آب

منابع اصلي:
آزمایشات آزمایشگاهی با استفاده از حرارت مایکروویو .نیکالس لیدبیتر ،سینتیا مک گوان .1231
JA Beran. Laboratory Manual for principles of General Chmeistry, 2013.

منابع فرعي:
هندبوک  CRCشیمی و فیزیک  ،نوشته :دیوید الید  ،هفتادوچهارمین چاپ 1232 ،
امضاء رئيس دانشکده

امضاء رئيس بخش
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شورای برنامه ريزی درسي دانشگاه
سرفصل درس
مشخصات درس:

تعداد واحد 1:واحد و يک ساعت حل تمرين

نام درس (به فارسي) :رياضي عمومي زيست شناسي *

پیشنیاز درس- :

نام درس (به انگلیسي)General Calculus for biology:

همنیاز-:

نوع درس :نظری  عملي 

دوره:دکتری کارشناسي ارشد کارشناسي 

جايگاه انتخاب :اختیاری  الزامي

رشته تحصیلي :زيست شناسي و زيست شناسي سلولي و
مولکولي(همه گرايشها)

هدف های درس:
فراگيري علوم رياضيات براي استفاده بهينه در علوم زيستي و انجام عمليات رياضي جهت نتيجه گيري آزمايشگاهي.
محتوی (مباحث) :
 -3تواب مقدماتي  :تاب توان و تواب وابسته  ،تواب مثلثاتي  ،تواب نهايي و لگاريتمي و کاربردهاي آنها در علوم زيستي
مانند منحني رشد  ،تنفس و ...
 -1حد  ،پيوستگي و مشتق تاب  ،رسم نمودار تواب بند  3و تعيين ماکزيمم و مينيمم موضعي تواب .
 -1دنباله  ،سري و حد دنباله.
 -1آهنگ هاي رشد  ،انتگرال معين و انتگرال نامعين  ،قضيه اساسي حساب ديفرانسيل و انتگرال  ،روشهاي انتگرال
گيري و کاربردهاي آن در زيست شناسي .
 -1معادالت ديفرانسيل معمولي و کاربردهاي آن  ،بدست آوردن شيب خم سوخت و ساز اکسيان و معادالت تکثير و
حجم توده هاي ميکروبي .
 -1احتماالت  ،متغيرهاي تصادفي و کاربردهاي آن
 -7ماتريس ها  :جبر ماتريسها  ،کاربردها  ،دترمينان  ،وارون ماتريس  ،بردارها در فضا  ،کاربردها  ،وابستگي خطي ،
مقادير وياه و بردارهاي وياه  .ماتريس ها  :جبر ماتريسها  ،کاربردها  ،دترمينان  ،وارون ماتريس  ،بردارها در فضا ،
کاربردها  ،وابستگي خطي  ،مقادير وياه و بردارهاي وياه .
مناب اصلي:
 .3محمود بهار  ،رياضي براي علوم زيستي  ،نويسنده  :ادوارد باتشلت.
2. Rodolfo Despapio, Calculus for the life sciences. 1978.
 .1حساب ديفرانسيل و انتگرال براي رشته هاي بازرگاني  ،زيست شناسي و علوم اجتماعي  ،نويسنده  :د.ج-کروديس.
مناب فرعي:
مسعود نيکوکار  ،رياضيات و کاربرد آن در مديريت  ،انتشارات گسترش  ،علوم پايه  ،سال .3111

امضاء رئيس دانشکده

امضاء رئيس بخش

* در صورت اخذ اين درس توسط دانشجو و عدم کسب نمره قبولي در آن  ،دانشجو مجاز است دروسي را که اين درس پيش نياز آن بوده است
را به صورت هم نياز اخذ نمايد.
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شورای برنامه ريزی درسي دانشگاه
سرفصل درس
مشخصات درس:

تعداد واحد2:

نام درس (به فارسي) :آمار زيستي*

پیشنیاز درس :رياضي عمومي زيست شناسي

نام درس (به انگلیسي)Biostatistics:

همنیاز-:

نوع درس :نظری  عملي 

دوره:دکتری کارشناسي ارشد کارشناسي 

جايگاه انتخاب :اختیاری الزامي 

رشته تحصیلي :زيست شناسي و زيست شناسي سلولي و
مولکولي (همه گرايشها)

هدف های درس:
آشنايي دانشجويان رشته زيست شناسي با مفاهيم و اصول آمار و کاربرد آن در مطالعات زيست شناسي .
محتوی (مباحث):
 -3آشنايي با مفاهيم اساسي آمار
 -1يادگيري و استفاده از روشهاي آماري در حل مسائل زيست شناسي و تفسير نتايج
 -1جم آوري داده ها ،خالصه کردن داده ها ،نمايش داده ها
 -1محاسبه شاخص هاي مرکزي شامل ،ميانگين ،ميانه و مد ،معرفي شاخصهاي پراکندگي شامل دامنه تغييرات واريانس ،انحراف از
ميانگين ،انحراف چارکي ،ضرايب چولگي ( )Skwenessو کشيدگي ()Kurtosis
 -1جامعه ،نمونه ،مشاهدات نمونه ،روشهاي نمونه گيري و اندازه نمونه
 -1مروري بر قوانين احتمال
 -1متغيرهاي تصادفي و توزي آنها ،مروري بر برخي توزي هاي گسسته و پيوسته
 -1توزي نرمال ،توزي نمونه گيري ،ميانگين نمونه ،مروري بر برآورد نقطه اي
 -1مفاهيم آزمون فرض ها و آزمونهاي يک جامعه و دو جامعه
 -32روشهاي آماري ،همبستگي ،رگرسيون ،جدول توافقي ،آناليز واريانس
منابع اصلي:
وينتراب ،داگالس و گيلينگز ،آمارزيستي ،ترجمه ملکميان لينا ،ميرعمادي سيد اصغر.نشر شب تاب.3111 ،
.Jerrold, H.Zar (1984). Biostatistical Analysis.
Jim Fowler & L.Cohen (1990). Practical statistics for field Biology
منابع فرعي:
ابراهيمي منصور .اصول و روش تحقيق در محيط زيست انتشارات دانشگاه قم،.3111 ،
امضاء رئیس دانشکده

امضاء رئیس بخش
سرفصل این درس مطابق مصوب دانشگاه اصفهان است.

* در صورت اخذ اين درس توسط دانشجو و عدم کسب نمره قبولي در آن  ،دانشجو مجاز است دروسي را که اين درس پيش نياز آن بوده است
را به صورت هم نياز اخذ نمايد.
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