به نام خدا
عرح درض رٍزاًِ

نام درس :زيست شناسي سلولي
نوع درس :نظری نیمسال :اول
دانشکده :دیرادسؼکی

 95- 96شماره درس:

زمان برگساری :يک شنبه ها  8- 10گروه :درسَؼٌبظی

9010
محل برگساری :کالض 5

دانشجويان رشته :درسَؼٌبظی ٍرٍدی 95
هدف کلي :آؼٌبیی ثب اصَل ٍ هفبّین علن زیعز ؼٌبظی ظلَلی ٍ ًقػ آى در علَم زیعشی ٍ دسؼکی
شرح درس :در ایي درض داًؽجَ ثب اصَل علن زیعز ؼٌبظی ظلَلی ،ظبخشوبى ظلَل ٍ خصَصیبر فیسیکی ٍ ؼیویبیی اجسای
هخشلف آى آؼٌب هی گردد

سبریخ اهشحبى هیبى سرم 7 :آرر سب اًشْبی جلعِ 6

برنامه هفتگي ساعت امتحان تاريخ امتحان دوره آموزشي گروه آموزشي دانشکده گروه درس
یک ؼٌجِ ّب 8- 10

میان ترم  6نمره
پايان ترم  12نمره
فعالیت کالسي  2نمره

08:00

1395/11/09

رٍزاًِ

سکٌَلَشی درسَؼٌبظی دیرادسؼکی

1

به نام خدا
عرح درض رٍزاًِ

نام درس :زيست شناسي سلولي
نوع درس :نظری نیمسال :اول
دانشکده :دیرادسؼکی

 95- 96شماره درس:

زمان برگساری :يک شنبه ها  8- 10گروه :درسَؼٌبظی

9010
محل برگساری :کالض 5

دانشجويان رشته :درسَؼٌبظی ٍرٍدی 95
جلسه1 :
موضوع جلسه :زًذگی ثب ظلَل آغبز هی ؼَد
واحد 2 :سئَری

تعداد دانشجويانً 24 :فر

ّذف کلی درض

مدرس :آقبی ثرزٍئی

پیشنیازً :ذارد

هَارد
داًؽجَیبى در دبیبى جلعِ ثبیذ ثشَاًٌذ:

اّذاف رفشبری

 - 1ثب علَم ظلَلی ٍهَلکَلی آؼٌبیی داؼشِ ثبؼٌذ
 - 2هَلکَلْبی ٍ هبکرٍهَلکَلْب حیبر را ثؽٌبظٌذ
 - 3ثب ظلَل ٍ هجبًی ؼیویبیی آى آؼٌبیی داؼشِ ثبؼٌذ
 - 4سقعین ثٌذی اًَاع ظلَل ّب ٍ اًذازُ ٍ ؼکل آًْب را ثذاًذ
 - 5اعوبل ظلَل ّب را ثذاًذ
 - 6ظبخشوبى ثبکشری ّب ٍ جلجک ّب را سؽٌبظٌذ
 - 7عٌبصر شًشیکی خبرج از ظلَل را ثؽٌبظذ

ارزؼیبثی سؽخیصی (آغبزیي )

 - 1درظػ ؼفبّی از داًؽجَیبى در ارسجبط ثب اعالعبر آًْب ثب هَضَع جلعِ
 - 2اًجبم حرکبر ثذى

ؼیَُ سذریط

ظخٌراًی ،درظػ ٍ دبظخ ٍ هجبحثِ

هَاد یب ٍظبیل آهَزؼی

ٍیذئَ درٍشکشَرٍ -ایز ثَرد
 - 1هقذهِ ٍ سعریف علن ثیَلَشی ظلَلی  5دقیقِ

هراحل سذریط یب ارائِ هحشَا

 - 2هعرفی علن ظلَلی ٍهَلکَلی  5دقیقِ
 - 3سذریط هَلکَلْب ٍ هبکرٍهَلکَلْب حیبر  10دقیقِ
 - 4سذریط هفبّین ظلَل ٍ هجبًی ؼیویبیی آى  10دقیقِ
 - 5سذریط سقعین ثٌذی اًَاع ظلَل ّب ٍ اًذازُ ٍ ؼکل آًْب  15دقیقِ
 - 6سذریط اعوبل ظلَل ّب  10دقیقِ
 - 7سذریط ظبخشوبى ثبکشری ّب ٍ جلجک ّب  15دقیقِ
 - 8سذریط عٌبصر شًشیکی خبرج از ظلَل  10دقیقِ
 - 9خالصِ ثحث ٍ درظػ ٍ دبظخ  10دقیقِ

ارزؼیبثی (سکَیٌی – دبیبًی )

حضَر فعبل در کالض ،کَئیس ،هیبى سرم ٍ دبیبى سرم (آؼٌب کردى داًؽجَیبى ثب ًحَُ اهشحبًبر
الساهی هی ثبؼذ )

سکبلیف یبدگیرًذُ

آهبدگی در کالض درض ،دبظخ دادى ثِ ظَالر ،گَغ دادى فعبل ظر کالض ٍ اًجبم سکبلیف
درظی کِ از عرف اظشبد هؽخص هی گردًذ.

به نام خدا
عرح درض رٍزاًِ

نام درس :زيست شناسي سلولي
نوع درس :نظری نیمسال :اول
دانشکده :دیرادسؼکی

 95- 96شماره درس:

زمان برگساری :يک شنبه ها  8- 10گروه :درسَؼٌبظی

9010
محل برگساری :کالض 5

دانشجويان رشته :درسَؼٌبظی ٍرٍدی 95
جلسه2 :
موضوع جلسه :ظبخشبرّبی ؼیویبیی ظلَل
واحد 2 :سئَری

تعداد دانشجويانً 24 :فر

ّذف کلی درض

مدرس :آقبی ثرزٍئی

پیشنیازً :ذارد

هَارد
داًؽجَیبى در دبیبى جلعِ ثبیذ ثشَاًٌذ:

اّذاف رفشبری

 - 1هفَْم دیًَذ ّبی کَاالى ٍ غیر کَاالى را یبد ثگیرد
ٍ - 2احذّبی ظبخشبری ؼیویبیی ظلَل ّب را ثؽٌبظذ
 - 3سعبدل ؼیویبیی در درٍى ظلَل ٍ هفَْم حبلز سعبدل دبیب را ثؽٌبظذ
 - 1درظػ ؼفبّی از داًؽجَیبى در ارسجبط ثب اعالعبر آًْب ثب هَضَع جلعِ

ارزؼیبثی سؽخیصی (آغبزیي )
ؼیَُ سذریط

 - 2اًجبم حرکبر ثذى
ظخٌراًی ،درظػ ٍ دبظخ ٍ هجبحثِ

هَاد یب ٍظبیل آهَزؼی

ٍیذئَ درٍشکشَرٍ -ایز ثَرد
 - 1هرٍر هحشَای جلعِ قجل ٍ درظػ ٍ دبظخ  10دقیقِ
 - 2سذریط هفَْم دیًَذ ّبی کَاالى ٍ غیر کَاالى  10دقیقِ

هراحل سذریط یب ارائِ هحشَا

 - 3سذریط هفَْم هکول ؼذى هلکَلی  10دقیقِ
 - 4سذریط اظیذّبی آهیٌِ ثعٌَاى ٍاحذ ظبخشبری درٍسئیي  10دقیقِ
 - 5سذریط ًَکلئَسیذّب ثعٌَاى ٍاحذ ظبخشبری اظیذّبی ًَکلئیک 10دقیقِ
 - 6سذریط هًََظبکبریذّب ثعٌَاى ٍاحذ ظبخشبری دلی ظبکبریذّب 10دقیقِ
 - 7سذریط سعبدل ؼیویبیی  10دقیقِ
 - 8سذریط  PHهبیعبر زیعشی  10دقیقِ
 - 5خالصِ ثحث ٍ درظػ ٍ دبظخ  10دقیقِ

ارزؼیبثی (سکَیٌی – دبیبًی )

حضَر فعبل در کالض ،کَئیس ،هیبى سرم ٍ دبیبى سرم (آؼٌب کردى داًؽجَیبى ثب ًحَُ اهشحبًبر

سکبلیف یبدگیرًذُ

الساهی هی ثبؼذ )
آهبدگی در کالض درض ،دبظخ دادى ثِ ظَالر ،گَغ دادى فعبل ظر کالض ٍ اًجبم سکبلیف
درظی کِ از عرف اظشبد هؽخص هی گردًذ.

به نام خدا
عرح درض رٍزاًِ

نام درس :زيست شناسي سلولي
نوع درس :نظری نیمسال :اول
دانشکده :دیرادسؼکی

 95- 96شماره درس:

زمان برگساری :يک شنبه ها  8- 10گروه :درسَؼٌبظی

9010
محل برگساری :کالض 5

دانشجويان رشته :درسَؼٌبظی ٍرٍدی 95
جلسه3 :
موضوع جلسه :ظبخشبر ٍ عولکرد درٍسئیي ّب
واحد 2 :سئَری

تعداد دانشجويانً 24 :فر

ّذف کلی درض

مدرس :آقبی ثرزٍئی

پیشنیازً :ذارد

هَارد
داًؽجَیبى در دبیبى جلعِ ثبیذ ثشَاًٌذ:

اّذاف رفشبری

 - 1ظبخشبر درٍسئیي ّب را ثؽٌبظذ
 - 2سبخَردگی درٍسئیي ّب ٍ ظغَح ظبخشبری آًْب را یبد ثگیرد
 - 3رٍغ ّبی سٌظین عولکرد درٍسئیي ّب در ظلَل را ثؽٌبظذ
 - 4رٍغ ّبی خبلص ظبزی ٍ ؼٌبظبیی درٍسئیي ّب را ثذاًذ
 - 5درٍسئَهیکط را ثؽٌبظذ
 - 1درظػ ؼفبّی از داًؽجَیبى در ارسجبط ثب اعالعبر آًْب ثب هَضَع جلعِ

ارزؼیبثی سؽخیصی (آغبزیي )

 - 2اًجبم حرکبر ثذى

ؼیَُ سذریط
هَاد یب ٍظبیل آهَزؼی

ظخٌراًی ،درظػ ٍ دبظخ ٍ هجبحثِ
ٍیذئَ درٍشکشَرٍ -ایز ثَرد

هراحل سذریط یب ارائِ هحشَا

 - 1هرٍر هحشَای جلعبر قجل ٍ درظػ ٍ دبظخ  10دقیقِ
 - 2ظبخشبر درٍسئیي ّب را ثؽٌبظذ  10دقیقِ
 - 3سبخَردگی درٍسئیي ّب ٍ ظغَح ظبخشبری آًْب را یبد ثگیرد  20دقیقِ
 - 4رٍغ ّبی سٌظین عولکرد درٍسئیي ّب در ظلَل را ثؽٌبظذ  10دقیقِ
 - 5رٍغ ّبی خبلص ظبزی ٍ ؼٌبظبیی درٍسئیي ّب را ثذاًذ  10دقیقِ
 - 6درٍسئَهیکط را ثؽٌبظذ  10دقیقِ
 - 7خالصِ ثحث ٍ درظػ ٍ دبظخ  10دقیقِ

ارزؼیبثی (سکَیٌی – دبیبًی )

حضَر فعبل در کالض ،کَئیس ،هیبى سرم ٍ دبیبى سرم (آؼٌب کردى داًؽجَیبى ثب ًحَُ اهشحبًبر

سکبلیف یبدگیرًذُ

الساهی هی ثبؼذ )
آهبدگی در کالض درض ،دبظخ دادى ثِ ظَالر ،گَغ دادى فعبل ظر کالض ٍ اًجبم سکبلیف
درظی کِ از عرف اظشبد هؽخص هی گردًذ.

به نام خدا
عرح درض رٍزاًِ

نام درس :زيست شناسي سلولي
نوع درس :نظری نیمسال :اول
دانشکده :دیرادسؼکی

 95- 96شماره درس:

زمان برگساری :يک شنبه ها  8- 10گروه :درسَؼٌبظی

9010
محل برگساری :کالض 5

دانشجويان رشته :درسَؼٌبظی ٍرٍدی 95
جلسه4 :
موضوع جلسه :هکبًیعن ّبی دبیِ ای شًشیک هلکَلی
واحد 2 :سئَری

تعداد دانشجويانً 24 :فر

ّذف کلی درض

مدرس :آقبی ثرزٍئی

پیشنیازً :ذارد

هَارد
داًؽجَیبى در دبیبى جلعِ ثبیذ ثشَاًٌذ:

اّذاف رفشبری

 - 1ظبخشبرّبی اظیذّبی ًَکلئیک را ثؽٌبظذ
 - 2هراحل رًٍَیعی از شًْب ٍ سؽکیل  mRNAرا یبد ثگیرد
 - 3رٍغ ّبی کٌشرل ثیبى شى در درٍکبریَسْب را ثؽٌبظذ
 - 1درظػ ؼفبّی از داًؽجَیبى در ارسجبط ثب اعالعبر آًْب ثب هَضَع جلعِ

ارزؼیبثی سؽخیصی (آغبزیي )

 - 2اًجبم حرکبر ثذى

ؼیَُ سذریط
هَاد یب ٍظبیل آهَزؼی

ظخٌراًی ،درظػ ٍ دبظخ ٍ هجبحثِ
ٍیذئَ درٍشکشَرٍ -ایز ثَرد

هراحل سذریط یب ارائِ هحشَا

 - 1هرٍر هحشَای جلعبر قجل ٍ درظػ ٍ دبظخ  10دقیقِ
 - 2ظبخشبرّبی اظیذّبی ًَکلئیک را ثؽٌبظذ 10دقیقِ
 - 3هراحل رًٍَیعی از شًْب ٍ سؽکیل  mRNAرا یبد ثگیرد  30دقیقِ
 - 4رٍغ ّبی کٌشرل ثیبى شى در درٍکبریَسْب را ثؽٌبظذ  30دقیقِ

ارزؼیبثی (سکَیٌی – دبیبًی )

 - 5خالصِ ثحث ٍ درظػ ٍ دبظخ  10دقیقِ
حضَر فعبل در کالض ،کَئیس ،هیبى سرم ٍ دبیبى سرم

سکبلیف یبدگیرًذُ

آهبدگی در کالض درض ،دبظخ دادى ثِ ظَالر ،گَغ دادى فعبل ظر کالض ٍ اًجبم سکبلیف
درظی کِ از عرف اظشبد هؽخص هی گردًذ.

به نام خدا
عرح درض رٍزاًِ

نام درس :زيست شناسي سلولي
نوع درس :نظری نیمسال :اول
دانشکده :دیرادسؼکی

 95- 96شماره درس:

زمان برگساری :يک شنبه ها  8- 10گروه :درسَؼٌبظی

9010
محل برگساری :کالض 5

دانشجويان رشته :درسَؼٌبظی ٍرٍدی 95
جلسه5 :
موضوع جلسه :هکبًیعن ّبی دبیِ ای شًشیک هلکَلی
واحد 2 :سئَری

تعداد دانشجويانً 24 :فر

ّذف کلی درض

مدرس :آقبی ثرزٍئی

پیشنیازً :ذارد

هَارد
داًؽجَیبى در دبیبى جلعِ ثبیذ ثشَاًٌذ:

اّذاف رفشبری

ً 3 - 1قػ  RNAدر فرایٌذ سرجوِ را ثذاًذ
 - 2هراحل ظٌشس درٍسئیي در ریجَزٍم را ثؽٌبظذ
 - 3هراحل ّوبًٌذ ظبزی  DNAرا ثؽٌبظذ
 - 4عولکرد ٍیرٍض ّب ثعٌَاى اًگل ّبی ظلَلی را ثؽٌبظذ

ارزؼیبثی سؽخیصی (آغبزیي )

 - 1درظػ ؼفبّی از داًؽجَیبى در ارسجبط ثب اعالعبر آًْب ثب هَضَع جلعِ
 - 2اًجبم حرکبر ثذى

ؼیَُ سذریط

ظخٌراًی ،درظػ ٍ دبظخ ٍ هجبحثِ

هَاد یب ٍظبیل آهَزؼی

ٍیذئَ درٍشکشَرٍ -ایز ثَرد
 - 1هرٍر هحشَای جلعبر قجل ٍ درظػ ٍ دبظخ  10دقیقِ

هراحل سذریط یب ارائِ هحشَا

ً 3 - 2قػ  RNAدر فرایٌذ سرجوِ را ثذاًذ  15دقیقِ
 - 3هراحل ظٌشس درٍسئیي در ریجَزٍم را ثؽٌبظذ  20دقیقِ
 - 4هراحل ّوبًٌذ ظبزی  DNAرا ثؽٌبظذ  20دقیقِ
 - 5عولکرد ٍیرٍض ّب ثعٌَاى اًگل ّبی ظلَلی را ثؽٌبظذ 15دقیقِ
 - 6خالصِ ثحث ٍ درظػ ٍ دبظخ  10دقیقِ

ارزؼیبثی (سکَیٌی – دبیبًی )

حضَر فعبل در کالض ،کَئیس ،هیبى سرم ٍ دبیبى سرم

سکبلیف یبدگیرًذُ

آهبدگی در کالض درض ،دبظخ دادى ثِ ظَالر ،گَغ دادى فعبل ظر کالض ٍ اًجبم سکبلیف
درظی کِ از عرف اظشبد هؽخص هی گردًذ.

به نام خدا
عرح درض رٍزاًِ

نام درس :زيست شناسي سلولي
نوع درس :نظری نیمسال :اول
دانشکده :دیرادسؼکی

 95- 96شماره درس:

زمان برگساری :يک شنبه ها  8- 10گروه :درسَؼٌبظی

9010
محل برگساری :کالض 5

دانشجويان رشته :درسَؼٌبظی ٍرٍدی 95
جلسه6 :
موضوع جلسه :شى ّب ،شًَهیکط ٍ کرٍهَزٍم ّب
واحد 2 :سئَری

تعداد دانشجويانً 24 :فر

ّذف کلی درض

مدرس :آقبی ثرزٍئی

پیشنیازً :ذارد

هَارد
داًؽجَیبى در دبیبى جلعِ ثبیذ ثشَاًٌذ:

اّذاف رفشبری

 - 1ظبخشبر شى ّبی یَکبریَسی را ثؽٌبظذ
 - 2اًَاع ٍاحذ ّبی رًٍَیعی را ثؽٌبظذ
 - 3ظبزهبًذّی کرٍهَزٍهی شى ّب ٍ ّ DNAبی غیر رهسگرداى را ثؽٌبظذ
 - 4عٌبصر ّ DNAبی هشحرک را ثؽٌبظذ
ّ DNA - 5بی اًذاهکی ٍ هٌؽب ٍ عولکرد آًْب را ثؽٌبظذ

ارزؼیبثی سؽخیصی (آغبزیي )

 - 1درظػ ؼفبّی از داًؽجَیبى در ارسجبط ثب اعالعبر آًْب ثب هَضَع جلعِ
 - 2اًجبم حرکبر ثذى

ؼیَُ سذریط

ظخٌراًی ،درظػ ٍ دبظخ ٍ هجبحثِ

هَاد یب ٍظبیل آهَزؼی

ٍیذئَ درٍشکشَرٍ -ایز ثَرد
 - 1هرٍر هحشَای جلعبر قجل ٍ درظػ ٍ دبظخ  10دقیقِ
 - 2سذریط ظبخشبر شى ّبی یَکبریَسی  15دقیقِ

هراحل سذریط یب ارائِ هحشَا

 - 3سذریط اًَاع ٍاحذ ّبی رًٍَیعی  10دقیقِ
 - 4سذریط ظبزهبًذّی کرٍهَزٍهی شى ّب ٍ ّDNAبی غیر رهسگرداى  15دقیقِ
 - 5سذریط عٌبصر ّ DNAبی هشحرک  15دقیقِ
 - 6سذریط ّDNAبی اًذاهکی ٍ هٌؽب ٍ عولکرد آًْب  15دقیقِ
 - 7خالصِ ثحث ٍ درظػ ٍ دبظخ  10دقیقِ

ارزؼیبثی (سکَیٌی – دبیبًی )

حضَر فعبل در کالض ،کَئیس ،هیبى سرم ٍ دبیبى سرم (آؼٌب کردى داًؽجَیبى ثب ًحَُ اهشحبًبر

سکبلیف یبدگیرًذُ

الساهی هی ثبؼذ )
آهبدگی در کالض درض ،دبظخ دادى ثِ ظَالر ،گَغ دادى فعبل ظر کالض ٍ اًجبم سکبلیف
درظی کِ از عرف اظشبد هؽخص هی گردًذ.

به نام خدا
عرح درض رٍزاًِ

نام درس :زيست شناسي سلولي
نوع درس :نظری نیمسال :اول
دانشکده :دیرادسؼکی

 95- 96شماره درس:

زمان برگساری :يک شنبه ها  8- 10گروه :درسَؼٌبظی

9010
محل برگساری :کالض 5

دانشجويان رشته :درسَؼٌبظی ٍرٍدی 95
جلسه7 :
موضوع جلسه :شى ّب ،شًَهیکط ٍ کرٍهَزٍم ّب
واحد 2 :سئَری

تعداد دانشجويانً 24 :فر

ّذف کلی درض

مدرس :آقبی ثرزٍئی

پیشنیازً :ذارد

هَارد
داًؽجَیبى در دبیبى جلعِ ثبیذ ثشَاًٌذ:

اّذاف رفشبری

 - 1شًَهیکط را سعریف کردُ ٍ آًبلیس گعشردُ شًَهی ٍ ظبخشبر ٍ ثیبى شى را ثؽٌبظذ
 - 2ظبزهبًذّی ظبخشبری کرٍهَزٍم ّبی یَکبریَسی را ؼرح دّذ
 - 3ریخز ؼٌبظی ٍ عٌبصر عولکردی کرٍهَزٍم ّبی یَکبریَسی را ثؽٌبظذ
 - 1درظػ ؼفبّی از داًؽجَیبى در ارسجبط ثب اعالعبر آًْب ثب هَضَع جلعِ

ارزؼیبثی سؽخیصی (آغبزیي )

 - 2اًجبم حرکبر ثذى

ؼیَُ سذریط
هَاد یب ٍظبیل آهَزؼی

ظخٌراًی ،درظػ ٍ دبظخ ٍ هجبحثِ
ٍیذئَ درٍشکشَرٍ -ایز ثَرد

هراحل سذریط یب ارائِ هحشَا

 - 1هرٍر هحشَای جلعبر قجل ٍ درظػ ٍ دبظخ  10دقیقِ
 - 2سذریط شًَهیکط ٍ آًبلیس گعشردُ شًَهی ٍ ظبخشبر ٍ ثیبى شى 30دقیقِ
 - 3سذریط ظبزهبًذّی ظبخشبری کرٍهَزٍم ّبی یَکبریَسی  20دقیقِ
 - 4سذریط ریخز ؼٌبظی ٍ عٌبصر عولکردی کرٍهَزٍم ّبی یَکبریَسی  20دقیقِ

ارزؼیبثی (سکَیٌی – دبیبًی )

 - 5خالصِ ثحث ٍ درظػ ٍ دبظخ  10دقیقِ
حضَر فعبل در کالض ،کَئیس ،هیبى سرم ٍ دبیبى سرم (آؼٌب کردى داًؽجَیبى ثب ًحَُ اهشحبًبر
الساهی هی ثبؼذ )

سکبلیف یبدگیرًذُ

آهبدگی در کالض درض ،دبظخ دادى ثِ ظَالر ،گَغ دادى فعبل ظر کالض ٍ اًجبم سکبلیف
درظی کِ از عرف اظشبد هؽخص هی گردًذ.

به نام خدا
عرح درض رٍزاًِ

نام درس :زيست شناسي سلولي
نوع درس :نظری نیمسال :اول
دانشکده :دیرادسؼکی

 95- 96شماره درس:

زمان برگساری :يک شنبه ها  8- 10گروه :درسَؼٌبظی

9010
محل برگساری :کالض 5

دانشجويان رشته :درسَؼٌبظی ٍرٍدی 95
جلسه8 :
موضوع جلسه :فعبل ؼذى کرٍهبسیي ٍ سٌظین ثیبى شى ّب
واحد 2 :سئَری

تعداد دانشجويانً 24 :فر

ّذف کلی درض

مدرس :آقبی ثرزٍئی

پیشنیازً :ذارد

هَارد
داًؽجَیبى در دبیبى جلعِ ثبیذ ثشَاًٌذ:

اّذاف رفشبری

 - 1کٌشرل ثیبى شى در ظغح رًٍَیعی را ؼرح دّذ.
 - 2کٌشرل ثیبى شى در ثبکشری ّب را ؼرح دّذ
 - 3کٌشرل ثیبى شى در یَکبریَر ّب ٍ RNAدلیوراز ّبی آى را ؼرح دّذ.
 - 4عٌبصر سٌظیوی ٍهَجَد در ّDNAبی یَکبریَسی ٍ ًقػ آًْب را ؼرح دّذ
 - 5فعبل کٌٌذُ ّب ٍ هْبر کٌٌذُ ّبی رًٍَیعی را سَضیح دّذ
 - 1درظػ ؼفبّی از داًؽجَیبى در ارسجبط ثب اعالعبر آًْب ثب هَضَع جلعِ

ارزؼیبثی سؽخیصی (آغبزیي )

 - 2اًجبم حرکبر ثذى

ؼیَُ سذریط
هَاد یب ٍظبیل آهَزؼی

ظخٌراًی ،درظػ ٍ دبظخ ٍ هجبحثِ
ٍیذئَ درٍشکشَرٍ -ایز ثَرد

هراحل سذریط یب ارائِ هحشَا

 - 1هرٍر هحشَای جلعبر قجل ٍ درظػ ٍ دبظخ  10دقیقِ
 - 2سذریط کٌشرل ثیبى شى در ظغح رًٍَیعی  10دقیقِ
 - 3سذریط کٌشرل ثیبى شى در ثبکشری ّب  10دقیقِ
 - 4سذریط کٌشرل ثیبى شى در یَکبریَر ّب ٍ RNAدلیوراز ّبی آى  15دقیقِ
 - 5سذریط عٌبصر سٌظیوی ٍهَجَد در ّDNAبی یَکبریَسی ٍ ًقػ آًْب  15دقیقِ
 - 6سذریط فعبل کٌٌذُ ّب ٍ هْبر کٌٌذُ ّبی رًٍَیعی  20دقیقِ
 - 7خالصِ ثحث ٍ درظػ ٍ دبظخ  10دقیقِ

ارزؼیبثی (سکَیٌی – دبیبًی )

حضَر فعبل در کالض ،کَئیس ،هیبى سرم ٍ دبیبى سرم (آؼٌب کردى داًؽجَیبى ثب ًحَُ اهشحبًبر

سکبلیف یبدگیرًذُ

الساهی هی ثبؼذ )
آهبدگی در کالض درض ،دبظخ دادى ثِ ظَالر ،گَغ دادى فعبل ظر کالض ٍ اًجبم سکبلیف
درظی کِ از عرف اظشبد هؽخص هی گردًذ.

به نام خدا
عرح درض رٍزاًِ

نام درس :زيست شناسي سلولي
نوع درس :نظری نیمسال :اول
دانشکده :دیرادسؼکی

 95- 96شماره درس:

زمان برگساری :يک شنبه ها  8- 10گروه :درسَؼٌبظی

9010
محل برگساری :کالض 5

دانشجويان رشته :درسَؼٌبظی ٍرٍدی 95
جلسه9 :
موضوع جلسه :فعبل ؼذى کرٍهبسیي ٍ سٌظین ثیبى شى ّب
واحد 2 :سئَری

تعداد دانشجويانً 24 :فر

ّذف کلی درض

مدرس :آقبی ثرزٍئی

پیشنیازً :ذارد

هَارد
داًؽجَیبى در دبیبى جلعِ ثبیذ ثشَاًٌذ:
 - 1کٌشرل ثیبى شى ثعذ از ظغح رًٍَیعی را ؼرح دّذ.

اّذاف رفشبری

- 2دردازغ mRNAاٍلیِ یَکبریَسی را ؼرح دّذ
 - 3سٌظین دردازغ mRNAاٍلیِ را ؼرح دّذ
 - 4هراحل اًشقبل mRNAاز عرض دَؼػ ّعشِ ای را ثؽٌبظذ
 - 5هکبًیعن ّبی ظیشَدالظوی کٌشرل ثعذ از رًٍَیعی را ثذاًذ
 - 6دردازغ tRNA ٍ rRNAرا ؼرح دّذ

ارزؼیبثی سؽخیصی (آغبزیي )

 - 1درظػ ؼفبّی از داًؽجَیبى در ارسجبط ثب اعالعبر آًْب ثب هَضَع جلعِ
 - 2اًجبم حرکبر ثذى

ؼیَُ سذریط

ظخٌراًی ،درظػ ٍ دبظخ ٍ هجبحثِ

هَاد یب ٍظبیل آهَزؼی

ٍیذئَ درٍشکشَرٍ -ایز ثَرد
 10دقیقِ
 - 1هرٍر هحشَای جلعبر قجل ٍ درظػ ٍ دبظخ

هراحل سذریط یب ارائِ هحشَا

 - 2سذریط کٌشرل ثیبى شى ثعذ از ظغح رًٍَیعی 10دقیقِ
 - 3سذریط دردازغ mRNAاٍلیِ یَکبریَسی 10دقیقِ
 - 4سذریط سٌظین دردازغ mRNAاٍلیِ  15دقیقِ
 - 5سذریط هراحل اًشقبل mRNAاز عرض دَؼػ ّعشِ ای 10دقیقِ
 15دقیقِ
 - 6سذریط هکبًیعن ّبی ظیشَدالظوی کٌشرل ثعذ از رًٍَیعی
 - 7سذریط ردازغ 10tRNAٍ rRNAدقیقِ
 - 8خالصِ ثحث ٍ درظػ ٍ دبظخ 10دقیقِ

ارزؼیبثی (سکَیٌی – دبیبًی )

حضَر فعبل در کالض ،کَئیس ،هیبى سرم ٍ دبیبى سرم (آؼٌب کردى داًؽجَیبى ثب ًحَُ اهشحبًبر
الساهی هی ثبؼذ )

سکبلیف یبدگیرًذُ

آهبدگی در کالض درض ،دبظخ دادى ثِ ظَالر ،گَغ دادى فعبل ظر کالض ٍ اًجبم سکبلیف
درظی کِ از عرف اظشبد هؽخص هی گردًذ.

به نام خدا
عرح درض رٍزاًِ

نام درس :زيست شناسي سلولي
نوع درس :نظری نیمسال :اول
دانشکده :دیرادسؼکی

 95- 96شماره درس:

زمان برگساری :يک شنبه ها  8- 10گروه :درسَؼٌبظی

9010
محل برگساری :کالض 5

دانشجويان رشته :درسَؼٌبظی ٍرٍدی 95
جلسه10 :
موضوع جلسه :هؽبّذ ،سفکیک ٍ کؽز ظلَل
واحد 2 :سئَری

تعداد دانشجويانً 24 :فر

مدرس :آقبی ثرزٍئی

پیشنیازً :ذارد

ّذف کلی درض

هَارد

اّذاف رفشبری

داًؽجَیبى در دبیبى جلعِ ثبیذ ثشَاًٌذ:
 - 1اًذاهک ّبی ظلَل ّبی یَکبریَسی را ثؽٌبظٌذ
 - 2هیکرٍظکَح ّبی ًَری ٍ کبرثردّب ٍ خصَصیبر آًْب را ؼرح دّذ
 - 3هیکرٍظکَح ّبی الکشرًٍی ٍ کبرثردّب ٍ خصَصیبر آًْب را ؼرح دّذ
 - 4رٍغ ّبی سخلیص اًذاهک ّب را ثؽٌبظذ
 - 5رٍغ ّبی جذاظبزی ٍ کؽز ظلَل ّب را ثؽٌبظذ

ارزؼیبثی سؽخیصی (آغبزیي )

 - 1درظػ ؼفبّی از داًؽجَیبى در ارسجبط ثب اعالعبر آًْب ثب هَضَع جلعِ
 - 2اًجبم حرکبر ثذى

ؼیَُ سذریط

ظخٌراًی ،درظػ ٍ دبظخ ٍ هجبحثِ

هَاد یب ٍظبیل آهَزؼی

ٍیذئَ درٍشکشَرٍ -ایز ثَرد
 10دقیقِ
 - 1هرٍر هحشَای جلعبر قجل ٍ درظػ ٍ دبظخ

 - 2سذریط اًذاهک ّبی ظلَل ّبی یَکبریَسی ؼبهل اًذٍزٍم ،لیسٍزٍم ،دراکعیسٍم ،ؼجکِ
هراحل سذریط یب ارائِ هحشَا

آًذٍدالظوی ،دظشگبُ گلصیّ ،عشِ ٍ هیشَکٌذری  25دقیقِ
 - 3سذریط هیکرٍظکَح ّبی ًَری ٍ کبرثردّب ٍ خصَصیبر آًْب  15دقیقِ
 - 4سذریط هیکرٍظکَح ّبی الکشرًٍی ٍ کبرثردّب ٍ خصَصیبر آًْب 10دقیقِ
 - 5سذریط رٍغ ّبی سخلیص اًذاهک ّب  10دقیقِ
 - 6سذریط رٍغ ّبی جذاظبزی ٍ کؽز ظلَل ّب  10دقیقِ
 - 7خالصِ ثحث ٍ درظػ ٍ دبظخ 10دقیقِ

ارزؼیبثی (سکَیٌی – دبیبًی )

حضَر فعبل در کالض ،کَئیس ،هیبى سرم ٍ دبیبى سرم (آؼٌب کردى داًؽجَیبى ثب ًحَُ اهشحبًبر
الساهی هی ثبؼذ )

سکبلیف یبدگیرًذُ

آهبدگی در کالض درض ،دبظخ دادى ثِ ظَالر ،گَغ دادى فعبل ظر کالض ٍ اًجبم سکبلیف
درظی کِ از عرف اظشبد هؽخص هی گردًذ.

به نام خدا
عرح درض رٍزاًِ

نام درس :زيست شناسي سلولي
نوع درس :نظری نیمسال :اول
دانشکده :دیرادسؼکی

 95- 96شماره درس:

زمان برگساری :يک شنبه ها  8- 10گروه :درسَؼٌبظی

9010
محل برگساری :کالض 5

دانشجويان رشته :درسَؼٌبظی ٍرٍدی 95
جلسه11 :
موضوع جلسه :ظبخشبر غؽبّبی زیعشی
واحد 2 :سئَری

تعداد دانشجويانً 24 :فر

ّذف کلی درض

مدرس :آقبی ثرزٍئی

پیشنیازً :ذارد

هَارد
داًؽجَیبى در دبیبى جلعِ ثبیذ ثشَاًٌذ:

اّذاف رفشبری

 - 1سرکیت ٍ ظبزهبى یبثی ظبخشبری غؽبّبی زیعشی را ثذاًذ
 - 2گرٍّْبی اصلی لیذیذی غؽبء را ؼرح دّذ
 - 3سرکیجبر درٍسئیٌی غؽبء ٍ عولکرد آًْب را ثذاًذ
 - 4ظٌشس ٍ حرکز داخل ظلَلی فعفَلیذیذّب ٍ اظفٌگَلیذیذّب ٍ کلعشرٍل را ؼرح دّذ

 - 1درظػ ؼفبّی از داًؽجَیبى در ارسجبط ثب اعالعبر آًْب ثب هَضَع جلعِ
ارزؼیبثی سؽخیصی (آغبزیي )

 - 2اًجبم حرکبر ثذى

ؼیَُ سذریط
هَاد یب ٍظبیل آهَزؼی

ظخٌراًی ،درظػ ٍ دبظخ ٍ هجبحثِ
ٍیذئَ درٍشکشَرٍ -ایز ثَرد

هراحل سذریط یب ارائِ هحشَا

 10دقیقِ
 - 1هرٍر هحشَای جلعبر قجل ٍ درظػ ٍ دبظخ
 20دقیقِ
 - 2سذریط سرکیت ٍ ظبزهبى یبثی ظبخشبری غؽبّبی زیعشی
 - 3سذریط گرٍّْبی اصلی لیذیذی غؽبء 10دقیقِ
 20دقیقِ
 - 4سذریط سرکیجبر درٍسئیٌی غؽبء ٍ عولکرد آًْب
کلعشرٍل دقیقِ
20
 - 5سذریط ظٌشس ٍ حرکز داخل ظلَلی فعفَلیذیذّب ٍ اظفٌگَلیذیذّب ٍ
 - 6خالصِ ثحث ٍ درظػ ٍ دبظخ 10دقیقِ

ارزؼیبثی (سکَیٌی – دبیبًی )

حضَر فعبل در کالض ،کَئیس ،هیبى سرم ٍ دبیبى سرم (آؼٌب کردى داًؽجَیبى ثب ًحَُ اهشحبًبر
الساهی هی ثبؼذ )

سکبلیف یبدگیرًذُ

آهبدگی در کالض درض ،دبظخ دادى ثِ ظَالر ،گَغ دادى فعبل ظر کالض ٍ اًجبم سکبلیف
درظی کِ از عرف اظشبد هؽخص هی گردًذ.

به نام خدا
عرح درض رٍزاًِ

نام درس :زيست شناسي سلولي
نوع درس :نظری نیمسال :اول
دانشکده :دیرادسؼکی

 95- 96شماره درس:

زمان برگساری :يک شنبه ها  8- 10گروه :درسَؼٌبظی

9010
محل برگساری :کالض 5

دانشجويان رشته :درسَؼٌبظی ٍرٍدی 95
جلسه12 :
موضوع جلسه :انتقال يون ها و ملکول های کوچک از غشاء
واحد 2 :سئَری

تعداد دانشجويانً 24 :فر

ّذف کلی درض

مدرس :آقبی ثرزٍئی

پیشنیازً :ذارد

هَارد
داًؽجَیبى در دبیبى جلعِ ثبیذ ثشَاًٌذ:

اّذاف رفشبری

 - 1اًشقبل غؽبیی را سَضیح دّذ
 - 2اًشقبلْبیی کِ در آى درٍسئیي هذاخلِ دارد را ؼرح دّذ
 - 3اًشقبل ّبی سکی گلَکس ٍ آة را ؼرح دّذ
 - 4دوخ ّبی هصرف کٌٌذُ  ٍ ATPعولکرد آًْب را سؽریح ًوبیذ
 - 5کبًبل ّبی یًَی ٍ دشبًعیل اظشراحز غؽبء را ؼرح دّذ
ّ - 6ن اًشقبل دٌّذُ ّب ٍ عولکرد آًْب را ثیبى کٌذ

 - 1درظػ ؼفبّی از داًؽجَیبى در ارسجبط ثب اعالعبر آًْب ثب هَضَع جلعِ
ارزؼیبثی سؽخیصی (آغبزیي )

 - 2اًجبم حرکبر ثذى

ؼیَُ سذریط
هَاد یب ٍظبیل آهَزؼی

ظخٌراًی ،درظػ ٍ دبظخ ٍ هجبحثِ
ٍیذئَ درٍشکشَرٍ -ایز ثَرد
 - 1هرٍر هحشَای جلعبر قجل ٍ درظػ ٍ دبظخ  10دقیقِ
 - 2سذریط اًشقبل غؽبیی  10دقیقِ

هراحل سذریط یب ارائِ هحشَا

 - 3سذریط اًشقبلْبیی کِ در آى درٍسئیي هذاخلِ دارد  15دقیقِ
 - 4سذریط اًشقبل ّبی سکی گلَکس ٍ آة  10دقیقِ
 - 5سذریط دوخ ّبی هصرف کٌٌذُ  ٍ ATPعولکرد آًْب  10دقیقِ
 - 6سذریط کبًبل ّبی یًَی ٍ دشبًعیل اظشراحز غؽبء  10دقیقِ
ّ - 7ن اًشقبل دٌّذُ ّب ٍ عولکرد آًْب  15دقیقِ
 - 8خالصِ ثحث ٍ درظػ ٍ دبظخ  10دقیقِ

ارزؼیبثی (سکَیٌی – دبیبًی )

حضَر فعبل در کالض ،کَئیس ،هیبى سرم ٍ دبیبى سرم (آؼٌب کردى داًؽجَیبى ثب ًحَُ اهشحبًبر
الساهی هی ثبؼذ )

سکبلیف یبدگیرًذُ

آهبدگی در کالض درض ،دبظخ دادى ثِ ظَالر ،گَغ دادى فعبل ظر کالض ٍ اًجبم سکبلیف
درظی کِ از عرف اظشبد هؽخص هی گردًذ.

به نام خدا
عرح درض رٍزاًِ

نام درس :زيست شناسي سلولي
نوع درس :نظری نیمسال :اول
دانشکده :دیرادسؼکی

 95- 96شماره درس:

زمان برگساری :يک شنبه ها  8- 10گروه :درسَؼٌبظی

9010
محل برگساری :کالض 5

دانشجويان رشته :درسَؼٌبظی ٍرٍدی 95
جلسه13 :
موضوع جلسه :حرکز درٍسئیي ّب ثِ غؽبء ٍ اًذاهک ّب
واحد 2 :سئَری

تعداد دانشجويانً 24 :فر

ّذف کلی درض

مدرس :آقبی ثرزٍئی

پیشنیازً :ذارد

هَارد
داًؽجَیبى در دبیبى جلعِ ثبیذ ثشَاًٌذ:

اّذاف رفشبری

ّ - 1ذفیبثی درٍسئیي ّب ثِ هقبصذ هٌبظت را ؼرح دّذ
 - 2اًشقبل درٍسئیي ّب از هیبى ؼجکِ آًذٍدالظوی را ؼرح دّذ
 - 3اًشقبل ّوسهبى ثب سرجوِ را ؼرح دّذ
 - 4اًشقبل دط از سرجوِ را ؼرح دّذ

 - 1درظػ ؼفبّی از داًؽجَیبى در ارسجبط ثب اعالعبر آًْب ثب هَضَع جلعِ
ارزؼیبثی سؽخیصی (آغبزیي )
ؼیَُ سذریط

 - 2اًجبم حرکبر ثذى
ظخٌراًی ،درظػ ٍ دبظخ ٍ هجبحثِ

هَاد یب ٍظبیل آهَزؼی

ٍیذئَ درٍشکشَرٍ -ایز ثَرد
 - 1هرٍر هحشَای جلعبر قجل ٍ درظػ ٍ دبظخ  10دقیقِ
 - 2سذریط ّذفیبثی درٍسئیي ّب ثِ هقبصذ هٌبظت  10دقیقِ

هراحل سذریط یب ارائِ هحشَا

 - 3سذریط اًشقبل درٍسئیي ّب از هیبى ؼجکِ آًذٍدالظوی  20دقیقِ
 - 4سذریط اًشقبل ّوسهبى ثب سرجوِ  20دقیقِ
 - 5سذریط اًشقبل دط از سرجوِ  20دقیقِ
 - 6خالصِ ثحث ٍ درظػ ٍ دبظخ  10دقیقِ

ارزؼیبثی (سکَیٌی – دبیبًی )

حضَر فعبل در کالض ،کَئیس ،هیبى سرم ٍ دبیبى سرم (آؼٌب کردى داًؽجَیبى ثب ًحَُ اهشحبًبر

سکبلیف یبدگیرًذُ

الساهی هی ثبؼذ )
آهبدگی در کالض درض ،دبظخ دادى ثِ ظَالر ،گَغ دادى فعبل ظر کالض ٍ اًجبم سکبلیف
درظی کِ از عرف اظشبد هؽخص هی گردًذ.

به نام خدا
عرح درض رٍزاًِ

نام درس :زيست شناسي سلولي
نوع درس :نظری نیمسال :اول
دانشکده :دیرادسؼکی

 95- 96شماره درس:

زمان برگساری :يک شنبه ها  8- 10گروه :درسَؼٌبظی

9010
محل برگساری :کالض 5

دانشجويان رشته :درسَؼٌبظی ٍرٍدی 95
جلسه14 :
موضوع جلسه :حرکز درٍسئیي ّب ثِ غؽبء ٍ اًذاهک ّب
واحد 2 :سئَری

تعداد دانشجويانً 24 :فر

ّذف کلی درض

مدرس :آقبی ثرزٍئی

پیشنیازً :ذارد

هَارد
داًؽجَیبى در دبیبى جلعِ ثبیذ ثشَاًٌذ:
ٍ - 1رٍد درٍسئیي ّب ثِ غؽب  ERرا ؼرح دّذ

اّذاف رفشبری

 - 2سغییرار فلذیٌگ ٍ کٌشرل کیفیز درٍسئیي در  ERرا ؼرح دّذ
 - 3ارظبل درٍسئیي ثِ هیشَکٌذری ٍ کلرٍدالظز را ؼرح دّذ
 - 4اًشقبل درٍسئیي ثِ دراکعیسٍم را ؼرح دّذ
 - 5اًشقبل درٍسئیي ثِ داخل ٍ خبرج ّعشِ را ؼرح دّذ

 - 1درظػ ؼفبّی از داًؽجَیبى در ارسجبط ثب اعالعبر آًْب ثب هَضَع جلعِ
ارزؼیبثی سؽخیصی (آغبزیي )
ؼیَُ سذریط

 - 2اًجبم حرکبر ثذى
ظخٌراًی ،درظػ ٍ دبظخ ٍ هجبحثِ

هَاد یب ٍظبیل آهَزؼی

ٍیذئَ درٍشکشَرٍ -ایز ثَرد

هراحل سذریط یب ارائِ هحشَا

 10دقیقِ
 - 1هرٍر هحشَای جلعبر قجل ٍ درظػ ٍ دبظخ
 - 2سذریط ٍرٍد درٍسئیي ّب ثِ غؽب  10 ERدقیقِ
 - 3سذریط سغییرار فلذیٌگ ٍ کٌشرل کیفیز درٍسئیي در  10 ERدقیقِ
 - 4سذریط ارظبل درٍسئیي ثِ هیشَکٌذری ٍ کلرٍدالظز  20دقیقِ
 - 5سذریط اًشقبل درٍسئیي ثِ دراکعیسٍم  10دقیقِ
 - 6سذریط اًشقبل درٍسئیي ثِ داخل ٍ خبرج ّعشِ  20دقیقِ
 - 7خالصِ ثحث ٍ درظػ ٍ دبظخ 10دقیقِ

ارزؼیبثی (سکَیٌی – دبیبًی )

حضَر فعبل در کالض ،کَئیس ،هیبى سرم ٍ دبیبى سرم

سکبلیف یبدگیرًذُ

آهبدگی در کالض درض ،دبظخ دادى ثِ ظَالر ،گَغ دادى فعبل ظر کالض ٍ اًجبم سکبلیف
درظی کِ از عرف اظشبد هؽخص هی گردًذ.

به نام خدا
عرح درض رٍزاًِ

نام درس :زيست شناسي سلولي
نوع درس :نظری نیمسال :اول
دانشکده :دیرادسؼکی

 95- 96شماره درس:

زمان برگساری :يک شنبه ها  8- 10گروه :درسَؼٌبظی

9010
محل برگساری :کالض 5

دانشجويان رشته :درسَؼٌبظی ٍرٍدی 95
جلسه15 :
موضوع جلسه :حول ٍ ًقل ٍیسیکَلی ،سرؼح ٍ آًذٍظیشَز
واحد 2 :سئَری

تعداد دانشجويانً 24 :فر

ّذف کلی درض

مدرس :آقبی ثرزٍئی

پیشنیازً :ذارد

هَارد
داًؽجَیبى در دبیبى جلعِ ثبیذ ثشَاًٌذ:

اّذاف رفشبری

 - 1هکبًیعن ّب ٍ رٍغ ّبی هغبلعِ هعیرّبی سرؼحی را ؼرح دّذ
 - 2هراحل اٍلیِ در هعیرّبی سرؼحی را ؼرح دّذ
 - 3هراحل ًْبیی در هعیرّبی سرؼحی را ؼرح دّذ
 - 4آًذٍظیشَز ثب ٍاظغِ گیرًذُ را ؼرح دّذ
 - 5اًشقبل هَاد ٍ درٍسئیي ّب ثِ لیسٍزم را ؼرح دّذ
 - 1درظػ ؼفبّی از داًؽجَیبى در ارسجبط ثب اعالعبر آًْب ثب هَضَع جلعِ

ارزؼیبثی سؽخیصی (آغبزیي )

 - 2اًجبم حرکبر ثذى

ؼیَُ سذریط
هَاد یب ٍظبیل آهَزؼی

ظخٌراًی ،درظػ ٍ دبظخ ٍ هجبحثِ
ٍیذئَ درٍشکشَرٍ -ایز ثَرد

هراحل سذریط یب ارائِ هحشَا

 - 1هرٍر هحشَای جلعبر قجل ٍ درظػ ٍ دبظخ  10دقیقِ
 - 2سذریط هکبًیعن ّب ٍ رٍغ ّبی هغبلعِ هعیرّبی سرؼحی  10دقیقِ
 - 3سذریط هراحل اٍلیِ در هعیرّبی سرؼحی  10دقیقِ
 - 4سذریط هراحل ًْبیی در هعیرّبی سرؼحی  15دقیقِ
 - 5سذریط آًذٍظیشَز ثب ٍاظغِ گیرًذُ  20دقیقِ
 - 6سذریط اًشقبل هَاد ٍ درٍسئیي ّب ثِ لیسٍزم  15دقیقِ
 - 7خالصِ ثحث ٍ درظػ ٍ دبظخ  10دقیقِ

ارزؼیبثی (سکَیٌی – دبیبًی )

حضَر فعبل در کالض ،کَئیس ،هیبى سرم ٍ دبیبى سرم (آؼٌب کردى داًؽجَیبى ثب ًحَُ اهشحبًبر

سکبلیف یبدگیرًذُ

الساهی هی ثبؼذ )
آهبدگی در کالض درض ،دبظخ دادى ثِ ظَالر ،گَغ دادى فعبل ظر کالض ٍ اًجبم سکبلیف
درظی کِ از عرف اظشبد هؽخص هی گردًذ.

به نام خدا
عرح درض رٍزاًِ

نام درس :زيست شناسي سلولي
نوع درس :نظری نیمسال :اول
دانشکده :دیرادسؼکی

 95- 96شماره درس:

زمان برگساری :يک شنبه ها  8- 10گروه :درسَؼٌبظی

9010
محل برگساری :کالض 5

دانشجويان رشته :درسَؼٌبظی ٍرٍدی 95
جلسه16 :
موضوع جلسه :ظبزهبًذّی ٍ حرکز ظلَلی
واحد 2 :سئَری

تعداد دانشجويانً 24 :فر

ّذف کلی درض

مدرس :آقبی ثرزٍئی

پیشنیازً :ذارد

هَارد
داًؽجَیبى در دبیبى جلعِ ثبیذ ثشَاًٌذ:

اّذاف رفشبری

 - 1هیکرٍ فیالهٌز ّب ٍ ظبخشبرّبی اکشیٌی را ؼرح دّذ
 - 2هکبًیعن ّبی سؽکیل رؼشِ اکشیي را ؼرح دّذ
 - 3ظبزهبًذّی ظلَلی ظبخشبرّبیی کِ اظبض آًْب اکشیي هی ثبؼذ را ؼرح دّذ

 - 1درظػ ؼفبّی از داًؽجَیبى در ارسجبط ثب اعالعبر آًْب ثب هَضَع جلعِ
ارزؼیبثی سؽخیصی (آغبزیي )

 - 2اًجبم حرکبر ثذى

ؼیَُ سذریط

ظخٌراًی ،درظػ ٍ دبظخ ٍ هجبحثِ

هَاد یب ٍظبیل آهَزؼی

ٍیذئَ درٍشکشَرٍ -ایز ثَرد
 - 1هرٍر هحشَای جلعبر قجل ٍ درظػ ٍ دبظخ  10دقیقِ
 20دقیقِ
 - 2سذریط هیکرٍ فیالهٌز ّب ٍ ظبخشبرّبی اکشیٌی

هراحل سذریط یب ارائِ هحشَا

 - 3سذریط هکبًیعن ّبی سؽکیل رؼشِ اکشیي 25دقیقِ
 25دقیقِ
 - 4سذریط ظبزهبًذّی ظلَلی ظبخشبرّبیی کِ اظبض آًْب اکشیي هی ثبؼذ
 - 5خالصِ ثحث ٍ درظػ ٍ دبظخ  10دقیقِ

ارزؼیبثی (سکَیٌی – دبیبًی )

حضَر فعبل در کالض ،کَئیس ،هیبى سرم ٍ دبیبى سرم (آؼٌب کردى داًؽجَیبى ثب ًحَُ اهشحبًبر
الساهی هی ثبؼذ )

سکبلیف یبدگیرًذُ

آهبدگی در کالض درض ،دبظخ دادى ثِ ظَالر ،گَغ دادى فعبل ظر کالض ٍ اًجبم سکبلیف
درظی کِ از عرف اظشبد هؽخص هی گردًذ.

به نام خدا
عرح درض رٍزاًِ

نام درس :زيست شناسي سلولي
نوع درس :نظری نیمسال :اول
دانشکده :دیرادسؼکی

 95- 96شماره درس:

زمان برگساری :يک شنبه ها  8- 10گروه :درسَؼٌبظی

9010
محل برگساری :کالض 5

دانشجويان رشته :درسَؼٌبظی ٍرٍدی 95
جلسه17 :
موضوع جلسه :ظبزهبًذّی ٍ حرکز ظلَلی
واحد 2 :سئَری

تعداد دانشجويانً 24 :فر

ّذف کلی درض

مدرس :آقبی ثرزٍئی

پیشنیازً :ذارد

هَارد
داًؽجَیبى در دبیبى جلعِ ثبیذ ثشَاًٌذ:

اّذاف رفشبری

 - 1ظبخشبر ٍ ظبزهبًذّی هیکرٍسَثَلْب را ؼرح دّذ
 - 2دیٌبهیک هیکرٍسَثَلْب را ؼرح دّذ
 - 3فیالهٌز ّبی حذ ٍاظظ ٍ عولکرد آًْب را ؼرح دّذ

 - 1درظػ ؼفبّی از داًؽجَیبى در ارسجبط ثب اعالعبر آًْب ثب هَضَع جلعِ
ارزؼیبثی سؽخیصی (آغبزیي )

 - 2اًجبم حرکبر ثذى

ؼیَُ سذریط

ظخٌراًی ،درظػ ٍ دبظخ ٍ هجبحثِ

هَاد یب ٍظبیل آهَزؼی

ٍیذئَ درٍشکشَرٍ -ایز ثَرد
 - 1هرٍر هحشَای جلعبر قجل ٍ درظػ ٍ دبظخ  10دقیقِ
 - 2سذریط ظبخشبر ٍ ظبزهبًذّی هیکرٍسَثَلْب 25دقیقِ

هراحل سذریط یب ارائِ هحشَا

 - 3سذریط دیٌبهیک هیکرٍسَثَلْب 20دقیقِ
 - 4سذریط فیالهٌز ّبی حذ ٍاظظ ٍ عولکرد آًْب 25دقیقِ
 - 5خالصِ ثحث ٍ درظػ ٍ دبظخ  10دقیقِ

ارزؼیبثی (سکَیٌی – دبیبًی )

حضَر فعبل در کالض ،کَئیس ،هیبى سرم ٍ دبیبى سرم (آؼٌب کردى داًؽجَیبى ثب ًحَُ اهشحبًبر
الساهی هی ثبؼذ )

سکبلیف یبدگیرًذُ

آهبدگی در کالض درض ،دبظخ دادى ثِ ظَالر ،گَغ دادى فعبل ظر کالض ٍ اًجبم سکبلیف
درظی کِ از عرف اظشبد هؽخص هی گردًذ.

