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 97-98ًیوعبل دٍم                      4ترم  داًؽجَیبى رؼتِ پسؼکی گروه یادگیرنده:ؼٌبظی )تئَری(            ٍیرٍض عنوان درس:

 ٍاحذ 8 تعداد واحد:                                 86-88ؼٌبِ  ظِروز برگساری کالس: دکتر جالل هرداًِ                         نام استاد:

 

 اهداف جلسات موضوع جلسه

 هعبرفِ، ارؼیببی آغبزیي، تبییي اًتظبرات- اٍل

 ّب تبریخچِ، ظبختوبى ٍ طبقِ بٌذی ٍیرٍض -

 برقراری ارتببط، اطویٌبى از داؼتي پیؽٌیبزّب، جبیببی تعییي اّذاف-

 ّب بٌذی ٍیرٍض ظبختوبى ظلَل ببکتری ٍ طبقِ -

 ّب رگ ٍیرٍضرؼذ ٍ ه- دٍم

 ترکیببت ضذٍیرٍظی-

 ّب عَاهل هَثر بر رؼذ ٍ هرگ ٍیرٍض-

آؼٌبیی بب ترکیببت ضذٍیرٍظی، هکبًیعن اثر آًْب، ضذعفًَی کردى ٍ -

 اظتریلیساظیَى

ّبی ببلیٌی،  ؼٌبظی، اپیذهیَلَشی، یبفتِ آؼٌبیی بب خصَصیبت ٍیرٍض پبکط ٍیریذُ، ّرپط ٍیریذُ ظَم

ّب ٍ  پیؽگیری ٍ کٌترل پبکط ٍیرٍض تؽخیص آزهبیؽگبّی، درهبى،

 ّب ٍیرٍض ّرپط

ّبی ببلیٌی،  ؼٌبظی، اپیذهیَلَشی، یبفتِ آؼٌبیی بب خصَصیبت ٍیرٍض پبپیلَهب ٍیریذُ، پَلیَهب ٍیریذُ، پبرٍٍ ٍیرٍیذُ چْبرم

ّب،  تؽخیص آزهبیؽگبّی، درهبى، پیؽگیری ٍ کٌترل پبپیلَهب ٍیرٍض

 ّب ّب ٍ پبرٍٍ ٍیرٍض پَلیَهب ٍیرٍض

ّبی ببلیٌی،  ؼٌبظی، اپیذهیَلَشی، یبفتِ آؼٌبیی بب خصَصیبت ٍیرٍض ّب ّپبدًبٍیریذُ، رئٍَیریذُ، پریَى- پٌجن

ّب ٍ  تؽخیص آزهبیؽگبّی، درهبى، پیؽگیری ٍ کٌترل ّپبدًب ٍیرٍض

 ّب ّب ٍ پریَى رئٍَیرٍض

ّبی ببلیٌی،  پیذهیَلَشی، یبفتِؼٌبظی، ا آؼٌبیی بب خصَصیبت ٍیرٍض ارتَهیکعٍَیریذُ، پبراهیکعٍَیریذُ ؼؽن

ّب ٍ  تؽخیص آزهبیؽگبّی، درهبى، پیؽگیری ٍ کٌترل ارتَهیکعٍَیرٍض

 ّب پبراهیکعٍَیرٍض

ّبی ببلیٌی،  ؼٌبظی، اپیذهیَلَشی، یبفتِ آؼٌبیی بب خصَصیبت ٍیرٍض رابذٍٍیریذُ، رترٍٍیریذُ ّفتن

 ٍ  تؽخیص آزهبیؽگبّی، درهبى، پیؽگیری ٍ کٌترل رابذٍٍیریذُ

 ّب رترٍٍیرٍض

ّبی گرٍُ  ٍیریذُ، پیکَرًبٍیریذُ، ٍیرٍض فیلٍَیریذُ، فالٍی ّؽتن

 ّپبتیت

ّبی ببلیٌی،  ؼٌبظی، اپیذهیَلَشی، یبفتِ آؼٌبیی بب خصَصیبت ٍیرٍض

ّب،  تؽخیص آزهبیؽگبّی، درهبى، پیؽگیری ٍ کٌترل فیلٍَیرٍض

 ّبی گرٍُ ّپبتیت ّب، ٍیرٍض ّب، پیکَرًبٍیرٍض ٍیرٍض فالٍی

 تؽخیص پیؽرفت تحصیلی فراگراى- ارزؼیببی تراکوی- ًْن

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 97-98ًیوعبل دٍم                           4ترم  داًؽجَیبى رؼتِ پسؼکی گروه یادگیرنده:ؼٌبظی )تئَری(            ٍیرٍض عنوان درس:

 پیشنیاز:                ٍاحذ                                             8 :تعداد واحددکتر جالل هرداًِ                        نام استاد:

 

 بٌذی ٍیرٍض ّب.   آؼٌبیی بب اّویت، اًتؽبر، ظیرتکبهلی، راّْبی اًتقبل، بیوبریسایی، اصَل تؽخیص آزهبیؽگبّی، پیؽگیری، کٌترل ٍ طبقِ هدف کلی درس:

 

 اهداف ویژه:

 ٍ بیوبریسایی را ؼرح دّذ. ٍیرٍضّبی داخلی، پَؼػ ظلَلی، ٍ اّویت آًْب در حیبت  ىارگب ٍیرٍض،ظبختوبى ظلَل -8

 ، ًحَُ اظتفبدُ ٍ ٍیصگی ّر یک از هَاد ضذهیکرٍبی آؼٌبیی داؼتِ ببؼذ.ٍیرٍظیبب هَاد ضذ-2

 ذ.ّب ًعبت بِ آًْب را ؼرح دّ ، هکبًیعن اثر ٍ راّْبی هقبٍهت ببکتریٍیرٍظیضذترکیببت ّبی هختلف  گرٍُ-3

 آؼٌبیی داؼتِ ببؼذ. دار DNAّبی  ٍیرٍضّبی ببلیٌی، تؽخیص آزهبیؽگبّی، درهبى، پیؽگیری ٍ کٌترل پبتَشًس، اپیذهیَلَشی، یبفتِ ،بب ظبختوبى-4

 داؼتِ ببؼذ.آؼٌبیی  دار RNAّبی  ٍیرٍضّبی ببلیٌی، تؽخیص آزهبیؽگبّی، درهبى، پیؽگیری ٍ کٌترل  پبتَشًس، اپیذیویَلَشی، یبفتِ ،بب ظبختوبى-5

 ّبی ٍیرٍظی آؼٌبیی داؼتِ ببؼذ. ّبی تؽخیصی بیوبری بب رٍغ-6

 .آؼٌبیی داؼتِ ببؼذّبی ًبؼی از آًْب  ّب ٍ بیوبری بب پریَى -7

 

 پیػ ظبزهبى دٌّذُ الگوی تدریس:   ظخٌراًی، پرظػ ٍ پبظخ ٍ بحث گرٍّیروش تدریس: 

 

 وظایف و تکالیف دانشجو:

 در جلعبت درض حضَر یببذ.داًؽجَ ببیذ بِ طَر هٌظن -8

 بب آهبدگی قبلی در هببحث درض هؽبرکت داؼتِ ببؼذ.-2

 ّبی هیبى ترم ٍ پبیبى ترم الساهی اظت. ؼرکت داًؽجَ در اهتحبى-3

 داًؽجَیبى ببیذ در ّر جلعِ بب هطبلعِ درض قبلی در کالض حضَر یبفتِ ٍ برای پرظػ درظی آهبدگی داؼتِ ببؼذ.-4

 

 :روش ارزشیابی دانشجو

 ًورُ 8   حضَر هٌظن ٍ ؼرکت در هببحث ٍ پرظػ ٍ پبظخ-8

 ًورُ 3      آزهَى هیبى ترم-2

 ًورُ 86      آزهَى پبیبى ترم -3

 
  

  

 


