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 مقدمه 

دستیابی به شایستگی های معلمی بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، در زمره اهداف راهبردی دانشگاه فرهنگیان  

متناظر با اسناد باالدستی ضرورتی اجتناب  از جمله برنامه درسی زیست شناسی است. از این رو  بازنگری در برنامه های درسی و 

ریزی درسی آموزش زیست شناسی به مثابه حوزه دانشی که وجوه بنیادین حیات انسان  برنامه  ،بین ناپذیر به شمار می رود. در این  

را مورد مطالعه قرار می دهد از جایگاه خطیری در کلیت نظام برنامه درسی ملی و نیز سند تحول بنیادین آموزش و پرورش  

دبیران توانمند و شایسته که افزون بر اشراف بر تازه   برخوردار است. از همین روست که برخورداری نظام آموزش و پرورش از

ترین سرفصل های تدوین شده، قادرند »زیست شناسی« را به شایسته ترین شیوه تدریس نمایند و مهارت های ضروری در حیات  

ر سالمت، بهداشت،  تعالی بخش را به فراگیران بیامورند و همزمان اسباب ارتقاء نگرش ایشان را به ساحت های مختلف زندگی نظی 

..... و  درمان  دارو،  چنین  هم  تغذیه،  به  نیل  است  بدیهی  است.  ناپذیر  انکار  سازند، ضرورتی  متحول  راهبردی  اهداف  با  راستا 

برنامه ی درسی مطلوب، هدفمند و اثربخش است. آنچه در پی میشایستگی بر  مبتنی  برنامههایی در گرو آموزش  نیز  ی  آید 

سی ارشد آموزش زیست شناسی است که با لحاظ رویکردهای نوین آموزشی و در نظر گرفتن اهداف و  درسی دوره ی کارشنا

رسالت های دانشگاه فرهنگیان به منظور آموزش معلم دانشجویان رشته زیست شناسی تدوین شده است، امید است که اجرای  

 زد. مطلوب این برنامه نیز ما را گامی به تحقق اهداف یاد شده نزدیک تر سا

 شناسی آموزش زیست رشته معرفی 

زیست شناسی مطالعه ی ساختار، عملکرد، سازش و تکامل همه ی جانداران از جمله میکروارگانیسم ها، قارچ ها، گیاهان و  

جانوران است و آموزش زیست شناسی انتقال موثر محورهای یاد شده به فراگیران می باشد. از آنجا که دانش زیست شناسی در  

انسان از جمله سالمت، تغذیه، خودشناسی و خدا شناسی نقش مهمی دارد از این رو انتقال این دانش به نسل های بعدی  زندگی 

از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین کار ویژه آموزش در زیست شناسی آماده سازی  دانشجومعلمان برای کار معلمی در  

ی مباحث علمی زیست شناسی، برنامه ریزی و روش هایی برای تدریس موضوعی این دانش است. دانشجو معلمان  ضمن یادگیر

را در رشته ی آموزش زیست شناسی می  زیست شناسی    معلم موثر  کیبه    ل یتبدراهکارهای  خاص در زیست شناسی و همچنین  

های  زمینهالزم در رابطه با    اتی همراه با جزئهای جدید  آموزند. آموزش زیست شناسی یادگیری فنون آموزش مفاهیم و ایده

گیری از دنیای اطراف  به دانش آموزان است.  مختلف علوم زیستی مانند بدن انسان، جانوران، گیاهان، میکروارگانیسم ها و بهره

درسی،  مانند علوم تربیتی، برنامه ریزی  و یادگیری    های آموزش از حوزه  ی علمی برنامه ی درسی این رشته محتوابرای تولید  

 شود.زیست شناسی استفاده میدیگر حوزه های مرتبط با آموزش  سنجش و ارزشیابی و

گرفته است. درایران در گذشته  مختلفی صورت  یها روش  به  ما  رکشودر  هبه ویژ  مع جهانیاجودر    زیرباد  از  یستشناسیز  زشموآ

به صورت دبیری زیست شناسی در مقطع کارشناسی  به صورت شاخه ای از علوم تجربی در دانشسراها و مراکز تربیت معلم و یا 

تا کنون در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه فرهنگیان    1394در دانشگاه ها برگزار شده است و در سال های اخیر نیز از سال  
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  تحت   یستشناسیز  زشموآ  سی دربرنامه ی  دهد،  فعالیت داشته است. نگاه مختصری به پیشینه ی این رشته درکشور  نشان می

  عالی اینشسردا  درسپس    و  1298  لسادر    یمرکز  لمعلمین دارا  تاسیس   وبداز  زیست شناسی    وهگر  یشکلگیر  با  طبیعی  معلو  انعنو

  م علوو    پایه  معلودروس    به عنوان  بعدو    یپیگیر  1320  لسا  تا  سیدربرنامه ی    ین ا  یبعد  تماا قدو ا  هشد  وعشر  1312  لسادر  

و    هنشگادا  ین درا  میفعلی(،ارزمعلم)خو  تربیت  هنشگادا  تاسیس   ست و باا  یافته  مهادا  عالی  یهاانشسردا  نهمادر  1348  تا  تجربی

ه داد  مهادا  د خو رکا به  شناسی    یستز  یبیرد  انعنو  به طور تخصصی و تحت  یستشناسیز  زشمو آهای دیگر،  هنشگااز دا  برخی

  وزی پیر  از  پس .  ستا  هها شد  ه نشگادر آن دا  یستیز  معلو  یهاه نشکدداگروه های زیست شناسی و    تاسیس   به  منجر  بعدهاو    اند

 :  ستا  هشد اجرا یرز یها   رتصو به شناسیرکا و نیرداکا  سطحدر یستشناسیز زشموآ  سیدر سالمی برنامهیا بنقالا

و    زشمووزارت آ  به  بسته وا  تربیتمعلم  کزامر  تاسیس   در دو سطح کاردانی و کارشناسی ناپیوسته با  "تجربی  معلو  زشموآ" 

 است.  هشد وعو با برنامه ی درسی آموزش علوم تجربی شر 1360در سال  ورشپر

تربیتمعلم )خوارزمی( دایر شده   هنشگادر دا  شناسی  یستز  یبیر د  انعنو  تحت  کارشناسیدر سطح    "آموزش زیست شناسی "

نها   آ  ننشجویادا  ند به طوریکهاشته دا   شناسی  یستز  یبیرد  ننشجویادا  بجذ   نیز  یگرد  ی ها  هنشگادا  ، برخیآن  بر  وهاست وعال 

با    1391ندند. در سال  رامیگذ  را  یبیرد  تمرین   تربیتی و  از دروس  حدوا  چندین  شناسی  یستز  تخصصی  یحدهاوا  بر  وهعال 

به فعالیت نمود. تا اینکه  تاسیس دانشگاه فرهنگیان،  رشته ی دبیری زیست شناسی در این دانشگاه و با همان برنامه ی قبلی آغاز  

با برنامه ی درسی تولید شده توسط دانشگاه فرهنگیان و با رویکرد شایسته محوری و متناسب با اهداف دانشگاه    1394در سال  

در    کارشناسی ارشدکند. همچنین در سطح  فرهنگیان به رشته ی آموزش زیست شناسی تغییر نام داده و دانشجو معلم تربیت می

 شروع به کار کرده است.   7/7/1392و با برنامه ی درسی وزارت علوم مصوب  1394دانشگاه فرهنگیان از سال 

و   رکشو  شیزموآ مجدید نظا یها زنیا  همچنین   ویستی در سال های اخیر ز معلو جدید  یهادیکررو و علمی ت تحوال به  توجه با

رشته ی    سیدر  برنامه  ینگرزبا  و با توجه به رسالت ها و اهداف این دانشگاه  ،معلم  تربیتدر    فرهنگیان  هنشگادا  یالوا  مسئولیت

 .سدرمی نظر به  وریضر رآموزش زیست شناسی کارشناسی ارشد بسیا

 شناسی آموزش زیست منطق برنامه درسی رشته 

وارد شده است. امروزه پیشرفت های    ننساا  ندگیز  علم حیات است و درطول تاریخ به جنبه های مختلف  شناسی  یست ز  نش دا

زیست فناوری ورود این دانش را به زندگی انسان چندین برابرکرده است. دستیابی به تغذیه سالم، بهداشت و درمان، تولیدات  

گیاهی، جانوری و میکروبی متنوع در پیشرفت های اقتصادی و صنعتی کشور و نیز ضرورت برخوداری از محیط زیستی سالم و  

اده ی درست از منابع،  حاصل مطالعات شاخه های مختلف زیست شناسی در سال های اخیر است. هرچه اهمیت و کاربرد استف

این علم در زندگی بیشتر شناخته می شود توجه جدی تر به آموزش زیست شناسی و کاربرد عمومی آن در زندگی احساس می  

شرایط اقلیمی منطقه ای و جهانی و ضرورت حرکت در مسیر توسعه پایدار  شود.  با توجه به الزامات جدید توسعه ی بومی و نیز 

تربیت کارشناسانی که بتوانند در جایگاه معلمانی آگاه این مفاهیم را به بهترین شکل به نسل بعدی آموزش و انتقال دهند ضرورت 



 7   
 

شرایط نوین     اـب  بـمتناس  یـشناس  تـیسز  زشمودر آ  نمنداتو  معلمان   ورشپر  ایبر  ختصاصیای ابرنامه  ین ومی یابد. بنابراین تد

ست. به رغم برنامه های درسی قبلی در آموزش علوم تجربی که مبتنی بر آموزش  االزم    انیرا  سالمیا  ریجهانی و در تراز جمهو 

بنیادین آموزش و پرورش، رویکرد  دانش موضوعی و دانش تربیتی در تربیت معلم بوده است، در راستای تحقق سند تحول 

یک میان مباحث نظری و  دنز  ط تباار   د یجااستگی محور در برنامه های درسی جدید مورد توجه قرار گرفته است و سبب  شای

  ، مختلف  ی ها  موقعیت در  بیند، به طوری که    می  اركتد  دیبرر کا  نشدا  به   ستیابید  جهت  نمعلما  ایبر  را فرصتیو    هشد  عملی

  یه و ارا  تخصصی  نش دا  لنتقاا  طریق از    تنها  دی،بررکا  نش دا  .نمایدعملو    یتصمیمگیرآن،  سسا ابرو    هددتشخیصرا    هاهپدید

  "رمحو  شایستگی"  نهما  یا"ای  حرفه  شیز موآ  یلگوا"  کهدارد    زشمواز آ  صمدلیخا  به  زنیا  بلکه  دشونمی  حاصل  تنظریا

 . دشو می هنامید

 هدف کلی برنامه درسی 

گیری از آخرین یافته  صالحیت علمی وحرفه ای الزم برای آموزش زیست شناسی با بهرهتربیت معلمانی شایسته و برخوردار از  

 .های علمی و روش های آموزشی در تراز غایات نظام جمهوری اسالمی ایران و نیز زمینه ساز حرکت در مسیر نیل به حیات طیبه

 ضرورت و اهمیت برنامه 

ی درسی ملی، مبنی بر ایجاد بصیرت و بینش عمیق نسبت به درك  برنامهبا توجه به اهمیت و ضرورت آموزش علوم تجربی در  

دنیای اطراف و زمینه سازی برای تعظیم خالق متعال از طریق فهم خلقت از یک سو و از سوی دیگر وابستگی روزافزون ابعاد  

یست شناسی نیز به عنوان یک علم کند که دانش زگوناگون زندگی انسان به یافته ها و فراورده های علمی فناورانه، ایجاب می

ی برنامه  تجربی، به خوبی برای دانش آموزان تفهیم شده و نه فقط به صورت یک سری معلومات و دانسته های علمی که به مثابه

ای برای زندگی متعالی به آنان معرفی شود. پرورش علمی دانش آموزان و برخوردار شدن ایشان از سواد علمی فناورانه در بعد  

ی بقای عزت مدار و توسعه پایدار ایران  شخصی و فردی از الزمه های زندگی سالم و موفقیت آمیز و در بعد اجتماعی الزمه

آموزان در عرصه ی علوم زیستی به عنوان بخشی از علوم تجربی به شناخت و استفاده ی  اسالمی است. از این رو آموزش دانش 

انی و آموختن از آن برای ایفای نقش سازنده در ارتقای سطح زندگی فردی و خانوادگی،  مسئوالنه از طبیعت با هدف تکریم، آباد

 انجامد.ملی و جهانی می

با توجه به تغییرات و تحوالت سریع در ابعاد مختلف علوم تجربی از جمله زیست شناسی  در سال های اخیر و از سویی تغییر در  

ی محوری، بازنگری و ارتقای شیوه های آموزش زیست شناسی در مدارس و  نظریه ها و اهداف آموزشی با رویکردی شایستگ

های تدریس می  دانشگاه ها اهمیت و ضرورت دارد. از این رو آموزش زیست شناسی در کشور نیازمند تغییر در اهداف و روش

 باشد.
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ه ی دانش و روش یاددهی یادگیری آن  لذا تربیت معلمانی با روحیه پژوهشگری و آشنا با شیوه های برخورد با تغییرات در حوز

 . و آشنایی با ویژگی های فراگیران زمان حاضر، ضرورت دارد

 های مورد انتظار ها و توانمندیمهارتها، شایستگی

به شرح جدول زیر    ،به تفکیک دروس ارائه شده در این برنامه  ، ر این دورهدمورد انتظار  هایتوانمندی  ها و، شایستگیهامهارت 

 است:  
 هاهای ویژه و عمومی و دروس مرتبط با آنها و توانمندیها، شایستگی مهارت  : 1شماره  جدول

 دروس مرتبط  های ویژه ها و توانمندیها، شایستگی مهارت 

پژوهش  انجام  مهارت  زیست  کسب  آموزش  ی  حوزه  در  ها 

پژوهشی   های  طرح  اجرای  کتب،  تالیف  مقاالت،  شناسی)تدوین 

 آموزشی، تربیتی و فرهنگی در آموزش و پرورش(

پژوهش در آموزش زیست شناسی، پایان نامه، متون تخصصی با رویکرد  

ی مواد و  آموزشی برای دبیران زیست شناسی، مبانی و اصول تحلیل محتوا

 رسانه های زیست شناسی  

کسب مهارت برقراری پیوند میان آموخته های دانش زیست شناسی  

با زندگی روزمره و مسایل و مشکالت مرتبط با آن)کاربردی کردن  

 مفاهیم نظری و نظریه ها (

شناسی   زیست  پیشرفته،  سلولی  شناسی  زیست  پیشرفته،  فناوری  زیست 

پیشرفته،   حفاظتملکولی  و  زیست  محیط  مبانی  شناسی،  فیزیولوژی بوم   ،

 گیاهی پیشرفته و فیزیولوژی جانوری پیشرفته. 

تغییر نگرش به محیط زیست از یک مسئله فرعی و حاشیه ای به مسئله  

کسب مهارت حفظ و مراقبت   ای فوری در حیات جمعی انسان ها و 

 از محیط زیست و دوستی با طبیعت

و تشریح    گیاهی   تشریح  و   تکوین،  بوم شناسی، مبانی محیط زیست و حفاظت

 و تکوین مهره داران 

فناوری  گیاهی،    تشریح  و   تکوین ارتقای سطح دانش تخصصی زیست شناسی   زیست  داران،  مهره  تکوین  و  تشریح 

بوم  پیشرفته، زیست شناسی سلولی پیشرفته، زیست شناسی ملکولی پیشرفته، 

حفاظت و  زیست  محیط  مبانی  و  شناسی،  پیشرفته  گیاهی  فیزیولوژی   ،

 فیزیولوژی جانوری پیشرفته.

کسب مهارت آموزش با شیوه های نوین به فراگیران و تغییر نگرش  

 گیری از شیوه های نو در آموزش زیست شناسی ره در جهت به

فناوری  شناسی،  زیست  آموزش  در  آزمایشگاهی  های  مهارت  آموزش 

در   پیشرفته  تدریس  راهبردهای  شناسی،  زیست  آموزش  در  اطالعات 

زیست   آموزش  در  پیشرفته  آموزشی  طراحی  شناسی،  زیست  آموزش 

 ی شناسی، سنجش و ارزشیابی پیشرفته در آموزش زیست شناس

نظام  معیارهای  با  مطابق  تربیتی  قوانین  و  اخالقی  اصول  به  پایبندی 

 جمهوری اسالمی ایران

اسناد، قوانین و سازمان آموزش و پرورش اخالق معلمی از دیدگاه اسالم،  

 در ج . ا . ا  

 تربیت معلم تاثیر گذار؛ارتقای صالحیت های معلمی با هدف  

برخورداری از صالحیت های حداکثری،  تربیت معلمانی که در کنار  

توانایی الگودهی و اثربخشی در نگرش، منش و رفتار معیار را نیز دارا  

 باشند.

آموزشی  شناسی، طراحی  آموزش زیست  در  پیشرفته  تدریس  راهبردهای 

پیشرفته در آموزش زیست شناسی، سنجش و ارزشیابی پیشرفته در آموزش 

موزش زیست شناسی، اخالق معلمی زیست شناسی، فناوری اطالعات در آ 

 اسناد، قوانین و سازمان آموزش و پرورش در ج . ا . ا  از دیدگاه اسالم، 
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در   توانایی    محیط   به  توجه  و   پذیری  مسئولیت  انگیزه،  ایجادکسب 

 آموزان و دبیران دانش در آن حفظ و  زیست

و تشریح    گیاهی   تشریح  و   تکوین،  بوم شناسی، مبانی محیط زیست و حفاظت

 و تکوین مهره داران 

 

 طول دوره و شکل نظام

  ست ا  معلمانی تقویت آن فهد که   ستا عالیزشموآ یهااز دوره یکی ، یستشناسیز  زشموآ  ناپیوسته  ارشد شناسی ر کادوره 

شناسی  ر کادوره    لطو  .باشند  2متوسطه  در دوره    شناسی  یستز   دروس  زشموآ  جهت   زمحرفه ای ال  یها  شایستگی  دـجوا  هـک

تحصیلی قابل اجرا است. هر نیمسال    لنیمسا  4در    یحدوا   شیزموآ  منظا  با   که  ست ادو سال    ،شناسی  یستز  زشمو آ  ارشد ناپیوسته

ساعت    48ساعت و هر واحد کارگاهی    32ساعت، هر واحد عملی    16هفته آموزشی است. برای هر واحد نظری    16تحصیلی  

 در هفته منظور می شود. 

 های درسیواحدتعداد و نوع 

واحد است که توزیع دروس آن مطابق    32جمعا    شناسیآموزش زیستتعداد کل واحدهای دروس دوره کارشناسی ارشد رشته  

 باشد.می ذیلجدول 

 شناسی آموزش زیستتوزیع دروس دوره کارشناسی ارشد رشته  : 2 شماره جدول

 تعداد واحد  نوع درس 

 16 دروس تخصصی الزامی  

 12 دروس تخصصی انتخابی 

 4 نامه پایان

 32 جمع واحدها

 

 شرایط و ضوابط ورود به دوره

ــرایط ــوابط و ش ــه ورود ض ــون ورودی دوره  ب ــای آزم ــه راهنم ــدرج در دفترچ ــی من ــومی و اختصاص ــرایط عم ــا ش ــابق ب ــن دوره مط -ای

ــز شــرایط و  ــذیرش دانشــجو در کــد رشــتههــای کارشناســی ارشــد ناپیوســته و نی ــان منــدرج ضــوابط پ هــای تحصــیلی دانشــگاه فرهنگی

 باشد.در دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته می

 مواد و ضرایب امتحانی 

 باشد. های کارشناسی ارشد ناپیوسته می مطابق با عناوین و ضرایب مندرج در دفترچه راهنمای آزمون ورودی دوره
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 1دروس جبرانی 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،    10/08/1394مورخ    162902آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد شماره    9مطابق با ماده  

  شناسی زیست است، بر این اساس گروه درسی آموزش    12تعداد واحدهای دروس جبرانی به تشخیص گروه آموزشی حداکثر  

با توجه به    .( را به دانشجویان دورۀ کارشناسی ارشد ارائه دهد1ی )جدول  واحد از دروس جبران  12سقف حداکثر    تواند تا می

معلم حرفه تربیت   در  فرهنگیان  دانشگاه  در  رسالت  تربیت  و  تعلیم  فلسفه  با  فرهنگیان  دانشگاه  دانشجویان  آشنایی  لزوم  و  ای 

برنامه به مصوبه شورای  با استناد  ایران،  به  ریزی درسی دانشگاه و مججمهوری اسالمی  وز وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری 

اسناد، قوانین و سازمان   "و    "اخالق معلمی از دیدگاه اسالم    "عنوان درس     2،گذراندن  4/7/1396  –  2/ 146503/21شماره  

، برای دانشجویانی  2ای واحد نظری و با ماهیت جبرانی حرفه  2هرکدام به ارزش   "آموزش و پرورش در جمهوری اسالمی ایران 

 . های جبرانی باید ارائه گرددباشد. این دروس در سقف مقرر تعداد واحداند الزامی میکه در دوره قبل این دروس را نگذرانده

 ( 07/07/1392ریزی آموزش عالی مورخ شورای برنامه  846جلسه  )مصوبتفاوت برنامه درسی جدید با برنامه درسی قبلی

 

تغییرات کلی برنامه درسی بازنگری شده نسبت به برنامه قبلی  :3جدول شماره   

 در برنامه بازنگری شده  در برنامه قبلی  ردیف 

به 1 محدود  قبلی  ی  برنامه  در  جبرانی  جبرانی  "دروس  دروس 

دروس لحاظ    "ایرشته تعدادی  به  محدود  تنها  و  است  شده 

 .تخصصی است

دروس جبرانی  "  دروس جبرانی در برنامه بازنگری شده در دو قالب

ای است  "دروس جبرانی حرفه ای"و    "رشته  دروس    .تدوین شده 

با تنوعی وسیع تر و با نگاه تخصصی تر نسبت به    "جبرانی رشته ای"

و   قبلی  ای"برنامه  حرفه  جبرانی  الزامات   "دروس  و  نماد  عنوان  به 

خاص تحصیل در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان طراحی  

و   است  در  شده  را  کارشناسی  دوره  که  است  دانشجویانی  برای 

 دانشگاه فرهنگیان تحصیل نکرده اند 

بیشتر   2 قبلی  ی  برنامه  آموختگان  دانش  محور  تربیت  ارتقای بر 

است اما دانش تخصصی تاکید داشته    بوده و نیز برسطح علمی  

به اصول تعلیم و تربیت رشته زیست شناسی با توجه به مرزها و  

 قلمروهای جدید شیوه های آموزشی کمتر پرداخته است. 

توانایی دانش آموختگان در این برنامه نه فقط در جهت ارتقای سطح  

ی و پژوهشی در حوزههای آموزشی  بر پایه تقویت مهارت     علمی که

روش   نیز  و آموزش   بکارگیری  با  آموزش  کیفیت  های  ارتقای 

ه، مسئولیت پذیری و توجه ایجاد انگیز  جهت  آموزشی نوین و موثر در

 . است  برنامه ریزی شده  به محیط زیست و حفظ آن در دانش آموزان

 
 گذراندن آن است.درس جبرانی درسی است که دانشجو به دلیل سوابق محدود یا نامرتبط با رشته تحصیلی یا به علت تحصیل در دانشگاه فرهنگیان، ملزم به .  1

ز کسب موافقت  درسی است که به تشخیص شورای دانشگاه به عنوان نماد یا الزامات خاص تحصیل در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان تعیین شده و پس ا.   2

 شورای دانشگاه(. 1395/ 19/0شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی مصوب جلسه   2شود)ماده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اجرا می
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. هدف از این کار  واحد تقلیل یافت  4سهم واحدهای پایان نامه به   بوده است.واحد  6سهم واحدهای پایان نامه در برنامه قبلی  3

فرصت بیشتر    و نیز اختصاص    سهم بیشتر به دروس انتخابیتخصیص 

 بوده است دروس با رویکرد آموزشی ارائه برای 

در برنامه قبلی اصول و مبانی پژوهش و روش های آن به عنوان  4

های اصلی برای پژوهش در حوزه آموزش رشته ، به خوبی  پایه

 طراحی و تبیین نشده است 

های مورد انتظار با محوریت پرسشگری و در برنامه جدید شایستگی 

ها،  نظریه  کردن  کاربردی  و  نوآوری  و  پژوهش  انگیزی،  پرسش 

برنامه ریزی شده    طراحی شده است فکور  معلم  تربیت  و در جهت 

 است

های  روش"، "طراحی آموزشی "قبلی دروسی مبنی بر  در برنامه 5

به هیچ شکلی در برنامه در نظر    "زبان تخصصی "و    "پژوهشی 

 بود.گرفته نشده 

کاستی   این  جبران  منظور  در   "دروسبه  پیشرفته  آموزشی  طراحی 

شناسی  زیست  زیست   "،    "آموزش  آموزش  در  پژوهش  روش 

ی دبیران زیست متون تخصصی با رویکرد آموزشی برا  "و    "شناسی 

 در برنامه قرار گرفت  "شناسی 
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 فصل دوم 

 جدول عناوین و مشخصات دروس
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آموزش   ارشد  کارشناسی  دوره  دروس  دروس    شناسی زیستجداول  جداول  بر  الزامی "،  "جبرانی"مشتمل  و    "تخصصی 

 باشد.به شرح جداول ذیل در طول دوره تحصیلی می "تخصصی انتخابی"

 

 واحد( 12)ارشد رشته ی آموزش زیست شناسی دانشگاه فرهنگیان  دوره ی کارشناسی 1دروس جبرانی عناوین و مشخصات کلی ( 1جدول 

 

 ردیف  نام درس  تعداد واحد  تعداد ساعت 

 نظری عملی  کارگاهی  جمع نظری عملی  کارگاهی  جمع

 1 اخالق معلمی از دیدگاه اسالم*  2 -  -  2 32 -  -  32

اسناد، قوانین و سازمان آموزش و پرورش   2 -  -  2 32 -  -  32

* در ج . ا . ا   

2 

 3 ساختار و عملکرد اندامک های سلولی  2 -  -  2 32 -  -  32

 4 میکروبیولوژی  2 -  -  2 32 -  -  32

 5 ژنتیک 2 -  -  2 32 -  -  32

شناسی جانوریزیست  2 -  -  2 32 -  -  32  6 

 7 زیست شناسی گیاهی  2 -  -  2 32 -  -  32

سالمت و بهداشت و صیانت از محیط  2 -  -  2 32 -  -  32

 زیست

8 

 جمع 16 -  -  16 256 -  -  256

 

)کارشناسی( این  ی قبل  که در دوره  * گذراندن این دروس برای همه ی دانشجویان دوره ی کارشناسی ارشد آموزش زیست شناسی دانشگاه فرهنگیان 

 . الزامی است ،دروس را نگذرانده اند

 

 

 

 
شود و این دروس در صورتیکه در دوره  تر همان رشته انتخاب میدروس جبرانی دوره کارشناسی ارشد از دروس تخصصی برنامه درسی مصوب و در حال اجرای مقطع پایین.  1

 واحد مورد قبول واقع شود. 2تواند معادل شود، میواحد ارائه می 3کارشناسی به ارزش 
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دوره ی کارشناسی ارشد رشته ی آموزش زیست شناسی دانشگاه   الزامیتخصصی دروس  عناوین و مشخصات کلی  (2جدول

 واحد(  16) فرهنگیان

 

 

 ردیف  نام درس  تعداد واحد  تعداد ساعت 

 نظری عملی  کارگاهی  جمع نظری عملی  کارگاهی  جمع

راهبردهای تدریس پیشرفته در   2 -  -  2 32 -  -  32

 آموزش زیست شناسی 

1 

آموزش طراحی آموزشی پیشرفته در 1 1 -  2 16 32 -  48

 زیست شناسی 

2 

 سنجش و ارزشیابی آموزشی پیشرفته 1 1 -  2 16 32 -  48

آموزش زیست شناسی در  

3 

آموزش زیست   در پژوهشروش  1 1 -  2 16 32 -  48

 شناسی 

4 

 5 تکوین و تشریح گیاهی  2 -  -  2 32 -  -  32

 6 تشریح و تکوین مهره داران 2 -  -  2 32 -  -  32

 7 زیست شناسی سلولی پیشرفته 2 -  -  2 32 -  -  32

 8 زیست فناوری پیشرفته  2 -  -  2 32 -  -  32

 جمع 13 3 -  16 208 96 -  304
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ی کارشناسی ارشد رشته ی آموزش زیست شناسی دانشگاه   دورهانتخابی تخصصی دروس  کلیعناوین و مشخصات  (3جدول

 واحد( 12انتخاب ) فرهنگیان

 

 ردیف  نام درس  تعداد واحد  تعداد ساعت 

 نظری عملی  پروژه  جمع نظری عملی  پروژه  جمع

آموزش مهارت های آزمایشگاهی در آموزش   -  2 -  2 -  64 -  64

*  متوسطهزیست شناسی   

1 

*فناوری اطالعات و آموزش زیست شناسی  1 1 -  2 16 32 -  48  2 

متون تخصصی با رویکرد آموزشی برای " 2 -  -  2 32 -  -  32

* "دبیران زیست شناسی   

3 

  رسانه های در مبانی و اصول تحلیل محتوا 1 1 -  2 16 32 -  48

زیست شناسی*  آموزش  

4 

*مولکولی پیشرفته*زیست شناسی  2 -  -  2 32 -  -  32  5 

* فیزیولوژی گیاهی پیشرفته* 2 -  -  2 32 -  -  32  6 

*فیزیولوژی جانوری پیشرفته* 2 -  -  2 32 -  -  32  7 

* بوم شناسی، مبانی محیط زیست و حفاظت* 2 -  -  2 32 -  -  32  8 

 
 شناسی دانشگاه فرهنگیان انتخاب شود.واحد از این دروس برای دانشجویان دوره ی کارشناسی ارشد آموزش زیست  4* حداکثر 

 * گذراندن این دروس برای دانشجویان دوره ی کارشناسی ارشد آموزش زیست شناسی دانشگاه فرهنگیان، الزامی است.*

 

  1پایان نامه مشخصات کلی ( 4جدول

 

 تعداد واحد  نام درس  ردیف 

 4 نامه پایان 1

 

 
 انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد در زمینه ی پژوهش در حوزه ی » آموزش زیست شناسی « الزامی است.   . 1
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 فصل سوم 

های دروسویژگی  
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یهای دروس تخصصی الزامویژگی  
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 در آموزش زیست شناسی « پیشرفته سرفصل درس »راهبردهای تدریس

 معرفی درس و منطق آن:  .1

علمی مورد   پژوهش های  وکارآمد بودن آن ها با انواع متکی بوده  علوم یادگیری  نظریه های  جدیدترین راهبردهای تدریس بر

 دستیابی برای ضروری و الزم ابزارهای از یکی تخصصی، رشته در تدریس  با راهبردهای معلم آشنایی تأیید قرار گرفته است.

 دانش   این  تبدیل توانایی و تدریس  راهبردهای درباره  دانش  علت، همین  به  آموزشی است. موقعیت فراگیران در  شایستگی به

 . است موفق و مؤثر فعالیت هرگونه برای آینده معلمان ضروری ترین ابزار آموزشی، موقعیت های در عمل به

 مشخصات درس 

 : تخصصی الزامی نوع درس

 نظری: نوع واحد

 2تعداد واحد:  

 32تعداد ساعت: 

 - نیاز:  دروس پیش 

تدریس:   برای  متخصص  استاد 

زیست   و  تربیتی  علوم  متخصصین 

 شناسی 

  در آموزش زیست شناسی  پیشرفته  راهبردهای تدریسنام درس به فارسی:  

 نام درس به انگلیسی:  

Advanced Teaching Strategies in Biology Education 

 در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:: اهداف یادگیری

 کند.و تحلیل راهبردهای سنتی تدریس را با راهبردهای نوین تدریس مقایسه  .1

از شیوه هایی که بیشترین تاثیر در یادگیری را دارند  در هر موقعیت آموزشی   .2

 استفاده کند.

 تفاوت های فردی را در تدریس خود به کار گیرد.  .3

آموزان   .4 دانش  ورزی  دست  مهارت  تقویت  خالق جهت  طراحی  راهبردهای 

 .کند

جامعه و محیط زیست را در تدریس    ، علم،فناوریی بر اساس تلفیق  هایاهبردر .5

 .کندو یا طراحیخود انتخاب 

 .خاب و طراحی کندتراهبردهایی بر اساس پرسشگری در تدریس خود ان .6

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن: فرصت  .2

 کلیات  اول: بخش

 آموزش راهبرد چرایی و چیستی -

 آموزش  راهبردهای موضوعی گستره شرح و شناسی مفهوم -

 زیست شناسی  در آموزش راهبردهای کارکرد تبیین  -

 آموزش  راهبردهای  طبقه بندی های انواع -

 در آموزش زیست شناسی مشارکتی یادگیری بر مبتنی راهبردهای:  مدو بخش
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  گروهی کار مبنای بر تدریس زیست شناسی طراحی -

  همکاری فرایندهای بر بودن آموزش زیست شناسی مبتنی اندیشه ترویج -

  گروهی کار مبنای بر بحث و پروژه آزمایشگاهی،/عملی کار ن داد سازمان -

 ت شناسی یسدر آموزش ز پرسش طرح سوم: راهبردهای مبتنی بر بخش

  تصمیم گیری و مسئله  حل انتقادی، تفکر قدرت افزایش  برای پرسش  طرح -

  فراگیران همه نظر بیان برای دوستانه و امن  فضای اهمیت ایجاد -

  پرسش  طرح کمک به تکوینی ارزشیابی -

 باز  پرسش های -

  برانگیز شده تفکر هدایت پرسش های با فراگیران پرسش  به پاسخ -

  یادگیری باالتر سطوح به مربوط پرسش هایی  طرح -

  می دهند. فراگیران که پاسخی دلیل از پرسیدن -

 پژوهش  بر مبتنی های رهیافت  بخش چهارم:

  فراگیران توسط علمی کار ماهیت قابل تجربه بودن -

 داده ها  تحلیل از استفاده با علمی زیست شناسی پرسش های به پاسخ -

  پیشین  دانش از استفاده خطرپذیری، تصمیم گیری، -

  در زیست شناسی  پژوهش  با دست ورزی تفاوت -

 سمت به  سپس  و معلم توسط شده هدایت  پرژوه های سمت به  معین  دستورالعمل های  با  سنتی پژوهش های از حرکت -

 فراگیر توسط شده هدایت پژوهش 

 مستقل متغیرهای تشخیص طراحی، اطالعات، جمع آوری پرسش، پژوهش )مشاهده،طرح برای الزم مهارت های آموزش -

 در شواهدو مبنای بر علمی استدالل گیری،نتیجه   داده ها،  داده ها، تفسیر تحلیل و جمع آوری پیش بینی، غیرمستقل،  و

 دیگران( با نتایج گذاشتن  میان

 در زیست شناسی ابزار و مواد با کارکردن و دست ورزی مهارت های ایجاد راهبردهای :پنجم بخش

 اندازه گیری  و ابزار از استفاده -

 نمودار  مختلف قسمتهای توضیح نوشتن  با همراه فرایند دادن توضیح برای شکل  و نمودار  رسم -

  )گیاهان یا جانوران زندگی محل از( نقشه رسم -

  مفهومی  نقشه تهیه -
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  علمی مفهوم یک ارائه برای کاردستی و دست ورزی  ساختن  -

 (STSEرویکرد ) زیست  محیط - جامعه - فناوری - علم تلفیق راهبرد  : ششم بخش

 موضوع هر در و سطح هر در حیطه ها  این  مرتبط موضوعات  تلفیق -

 اطرافش جامعه در علمی موضوعات با فراگیر کردن درگیر -

  مناسب واکنش به آنان ترغیب و فراگیران زیستی محیط آگاهی افزایش  -

 

 :راهبردهای تدریس و یادگیری .3

 

فراهم کردن فرصت یادگیری مستقیم )توضیح مفاهیم ، رسم اشکال ، استفاده از اسالیدهای آموزشی، مشاهده انیمیشن های   -

 آموزشی و ... ( 

 مشارکت دانشجویان در پرسش و پاسخ و تحلیل مباحث و ارائه سمینار تهیه شده از ترجمه مقاالت علمی و معتبر جدید  -

 ارائه فعالیت های یادگیری و عملکردی برای درك عمیق تر مباحث -

 ترسیم نقشه مفهومی  -

 

 مطالعاتی: و پایگاه های  منابع آموزشی .4
 

 بع اصلی:امن 

1. Chris, R. Brown. (2015). The Effective Teaching of Biology. London, United  

Kingdom: Taylor & Francis Ltd . 

 

 روش تدریس پیشرفته )آموزش مهارت ها و راهبردهای تفکر(، تهران: انتشارات سمت.  (.1396شعبانی، حسن. ) .2

 

 منبع فرعی: 

 (. روش تدریس پیشرفته. تهران: انتشارات پیام نور. 1393سعید، نسیم و زارع، حسین. ) .1

 های مطالعاتی: پایگاه

- https://www.edx.org 

- https://res.mdpi.com/education/education 

https://www.google.com/search?hl=en&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Chris+R.+Brown%22&sa=X&ved=0ahUKEwjLv8OFw67eAhUEYlAKHaOPAFcQ9AgIKTAA&biw=1366&bih=654&dpr=1
https://www.edx.org/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwi0pIWxmaLeAhXiwYsKHdaIBWQQFjADegQICBAC&url=https%3A%2F%2Fres.mdpi.com%2Feducation%2Feducation-07-00001%2Farticle_deploy%2Feducation-07-00001.pdf%3Ffilename%3D%26attachment%3D1&usg=AOvVaw1Jf3jJnlR-sJC8JsLJXWn8
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- https://www.medline.com/ 

- https://onlinelibrary.wiley.com/journal  

- http://www.scopus.com 

- http://www.webofknowledge.com 

- http:// isc.gov.ir/authenticate.aspx 

   :یادگیریراهبردهای ارزشیابی . 5
 

آموزشی انجام  های : به منظور تعیین سطح اطالعات علمی پیش نیاز در این درس قبل از شروع فعالیتآغازین زشیابیار -

 گیرد.می

 شده بینی تکالیف پیش  در دانشجو عملکرد  هب شده داده  بازخوردهای اساس بر ارزشیابی این   :ارزشیابی تکوینی -

 . نمره( 3گیرد ) می صورت نیمسال تحصیلی  طول و ارائه سمینار در ها فعالیت در ومشارکت

 دانشجویان آن در  که  گیرد  می  صورت یادگیری های فرصت  اساس کتبی بر شکل  به آزمون این  :ارزشیابی پایانی -

 . نمره( 13ببرند ) پاسخ به این آزمون به کار در را دوره طی در شده آموخته مطالب باید

کلیه تکالیف در پوشه توسعه حرفه ای دانشجو ضبط و مبنای برنامه ریزی برای آموزش های بعدی و نیز دفاع    :کارپوشه -

حرفه ای در پایان دوره قرار می گیرد. یک نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و یک نسخه درواحدآموزشی  از توانایی های  

 .نمره( 4ثبت و ضبط می شود)

  

https://www.medline.com/
https://onlinelibrary.wiley.com/journal
http://www.scopus.com/
http://www.webofknowledge.com/
http://sci.isc.gov.ir/authenticate.aspx
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 « طراحی آموزشی پیشرفته در آموزش زیست شناسی»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن:  .1

رشد قابلیت های انسانی است و برای نیل به اهداف خود دارای استراتژی ها و مدل هایی می باشد که    ،هدف هر نظام آموزشی

به    زیرا بتواند برای تسهیل یادگیری از آنها کمک بگیرد. طراحی آموزشی در فرایند آموزش و یادگیری جایگاه خاصی دارد.  

یک محتوای خاص  برای    یابی به اهداف مشخص آموزشیشناسایی، رشد و توسعه و اعمال روشهای خاص آموزشی برای دست 

ابتدا با اصول و مبانی نظری و سپس با مراحل طراحی و اجرا و    .شودو شاگردان خاص اطالق می لذا دانشجویان می بایست 

 م کنند.ارزشیابی آن آشنا شوند تا بتوانند در موقعیت های یادگیری طرح های اثربخشی برای یادگیری مناسب فراگیران فراه

 مشخصات درس 

 نوع درس: تخصصی الزامی 

 نظری/ عملینوع واحد: 

 2تعداد واحد:  

 48تعداد ساعت: 

 نیاز: ندارد دروس پیش 

تدریس:  برای  متخصص  متخصص    استاد 

 علوم تربیتی یا موضوعی 

 نام درس به فارسی:  طراحی آموزشی پیشرفته در آموزش زیست شناسی  

 : نام درس به انگلیسی

Advanced Instructional Design in Biological Education 

 : در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:اهداف یادگیری

 اهمیت و ضرورت طراحی آموزشی را در تدریس درك کند. .1

تحلیل،  .2 شناسایی،  برای  را  آموزشی  طراحی  های  و  تصمیم  مولفه  گیری 

ارزیابی حل مسئله یادگیری در آموزش زیست شناسی مورد استفاده قرار  

 دهد.

ضمن آشنایی با نظریه ها و الگوهای مختلف طراحی آموزشی، نمونه هایی   .3

 کند.از الگوهای طراحی آموزشی در درس زیست شناسی طراحی

به   .4 توجه  سند با  و  ایران  مدارس  بر  حاکم  شرایط  یادگیرندگان،  نیازهای 

نمونه بنیادین  شناسی    آموزشی  طراحی  تحول  زیست  برای درس  مناسبی 

 تولید کند.

طرح خود را در موقعیت های واقعی آموزشی به اجرا درآورد و نتیجه را   .5

 ارزیابی کند. 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن: فرصت  .2

 

 پیشرفته طراحی آموزشی مفاهیم و کلیات  :بخش اول

 تعریف مفاهیم آموزش، یادگیری، تدریس، راهبرد و طراحی آموزشی و رابطه میان آن ها  -

 مرور مختصری بر تاریخچه طراحی آموزشی  -
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 رویکردهای  رفتارگرا، شناخت گرا و سازنده گرا در باره طراحی آموزشی   -

 ارتباط طراحی آموزشی با فناوری آموزشی   -

 های طراحی آموزشی مورد استفاده در آموزش زیست شناسی ویژگی -

 با تاکید بر آموزش زیست شناسی  فرآیند طراحی آموزشی :بخش دوم

 عناصر طراحی آموزشی )تحلیل، اهداف، محتوا، طراحی، رسانه، راهبرد، ارزشیابی(   -

 روش های نیازسنجی آموزشی  -

 الگوهای طراحی آموزشی :بخش سوم

دیک و کاری( و فرآیند طراحی آموزشی آن و ارائه یک نمونه از درس    -معرفی الگوی طراحی آموزشی رفتارگرایان)براون -

 زیست شناسی 

الگوی طراحی آموزشی شناخت گرایان)گانیه، مریل و رایگلوث( و فرآیند طراحی آموزشی آن و ارائه یک نمونه از  معرفی   -

 درس زیست شناسی 

مرینبور( و فرآیند طراحی آموزشی آن و ارائه یک نمونه از درس    - معرفی الگوی طراحی آموزشی سازنده گرایان)کولینز -

 زیست شناسی 

  محیط های الکترونیکی بخش چهارم: طراحی آموزشی و

 های آموزش الکترونیکی نظام -

 مفاهیم اساسی  یادگیری الکترونیکی  -

 سیر تحول و تطور محیط های یادگیری الکترونیکی  -

 انواع محیط های یادگیری الکترونیکی  -

 زیرساخت های محیط های یادگیری الکترونیکی  -

 مدل های طراحی یادگیری الکترونیکی  -

 یادگیری الکترونیکی در آموزش زیست شناسی کاربرد مدلهای طراحی  -

 فرآیند طراحی یادگیری الکترونیکی با ارائه نمونه هایی از درس زیست شناسی  -

 

 : راهبردهای تدریس و یادگیری .3

 :ایجاد فرصت های یادگیری مناسب در داخل و خارج از محیط آموزشی به روشهای مختلف به صورت ذیل می باشد

 توضیح مفاهیم و الگوها وارائه نمونه های مختلف در دروس زیست شناسی   -

 پرسش و پاسخ و تبیین مسئله   -
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 بحث گروهی  -

 دانشجو)فردی یا گروهی( توسططراحی آموزشی درس زیست شناسی   -

 

 : و پایگاه های مطالعاتی  منابع آموزشی  .4

 

 بع اصلی: امن 

1- Gwyneth, O.W. )2013(. Teaching Design and Technology in Secondry schools. 

Routledge. 

 (. مبانی طراحی آموزشی، انتشارات سمت.1395).نوروزی، داریوش، رضوی، سید عباس -2

 (. طراحی آموزشی: مبانی، رویکردها و کاربردها. انتشارات سمت. 1394).فردانش، هاشم -3

 بع فرعی:امن 

 (. طراحی نظامهای آموزشی. انتشارات سمت.1391).مترجم: فردانش، هاشمرومیسوزوسکی؛ ای.جی،  -1

  (. طراحی آموزشی برای تدریس. انتشارات آییژ.1390).دیناروند، حسن  -2

 های مطالعاتی: پایگاه

- www.Instructionaldesign.org 

- www.Instructionaldesigncentral.com 

 

  یادگیریراهبردهای ارزشیابی  .5

 نمره(. 8پرسش های شفاهی و کتبی و ارائه طرح آموزشی) تکوینی:ارزشیابی  -

   نمره(. 12: تشریحی و کتبی)ارزشیابی پایانی -
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 « پیشرفته در آموزش زیست شناسی یآموزشو ارزشیابی سنجش  »سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن:  .1

آموزشی تغییرات زیادی در نحوه سنجش و ارزشیابی صورت گرفته است. به طوری که یک سیستم آموزشی    فناوری با پیشرفت  

زمانی به اهداف خود خواهد رسید که از یک شیوه صحیح برای سنجش و ارزشیابی مجموعه آموزشی استفاده کند. عالوه براین  

واجه می شود که تصمیم گیری مناسب در جهت بهینه  معلم در موقعیت های واقعی آموزشی، با یک سری مشکالت آموزشی م

گیری و کسب توانایی الزم  کند. لذا آشنایی با مفاهیم، اصول، روش ها و فنون سنجش و اندازهشدن فرایند آموزش را ایجاب می

 توسط معلمان درباره مهارت ها و رویکردهای جدید در سنجش و ارزشیابی ضروری به نظر می رسد.

 

 درس مشخصات 

 نوع درس: تخصصی الزامی 

 نظری/عملینوع واحد: 

 2تعداد واحد:  

 48تعداد ساعت: 

 نیاز: ندارد دروس پیش 

استاد متخصص برای تدریس:  

 متخصص علوم تربیتی یا موضوعی

 پیشرفته در آموزش زیست شناسی  یآموزش  و ارزشیابی نام درس به فارسی:  سنجش 

 : نام درس به انگلیسی

Advanced Educational Evaluation and Assessment in 

Biological Education 

قادر خواهد  دانشجو  یادگیری  این واحد  پایان  در  یادگیری:  اهداف 

 بود: 

   .گیری، سنجش و ارزشیابی را توضیح دهدمفاهیم، اهداف، انواع اندازه -1

 گیری را شرح دهد. نظریه ها و الگوهای مختلف سنجش و اندازه -2

ضمن آشنایی با سطوح مختلف شناختی و غیرشناختی و اصول ساخت آزمون   -3

 ها، بتواند انواع آزمون ها را در زیست شناسی طراحی کند. 

با رویکردهای نو در سنجش و ارزشیابی درس زیست شناسی   -4 طرحی متناسب 

 ارائه دهد.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن: فرصت  .2

 مفاهیم و کلیات  :اولبخش 

 گیری و سنجشتاریخچه و اهداف اندازه -

 گیری، سنجش، آزمون و ارزشیابی و مقایسه آن ها ارائه مفاهیم اندازه -

 روش ها(  -مقیاس  -گیری کمی و کیفی)انواعویژگی اندازه -
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 سنجش و اندازه گیری در حیطه های مختلف :بخش دوم

 گیری و کاربردآن ها در آموزش زیست شناسی نظریه های موجود در سنجش و اندازه  -

 حرکتی و عاطفی(    -ویژگی ها و چگونگی سنجش و اندازه گیری در حیطه های مختلف )شناختی، روانی  -

 انواع آزمون ها و اصول ساخت آن ها  در حیطه های مختلف  -

 یطه روش های مختلف برای برآورد پایایی و اعتبار آزمون ها و چگونگی کنترل سواالت هر ح -

 طراحی و تولید کارپوشه برای فعالیت های فرآگیران  -

 ارزشیابی: بخش سوم

 نظریه ها و الگوهای ارزشیابی آموزشی  -

 انواع ارزشیابی آموزشی از نظر اهداف، زمان اجرا، موضوع و مالك  -

 رویکردهای نو در سنجش و ارزشیابی  :بخش چهارم

 شناسی در ایران و جهان انواع رویکردهای نو در سنجش و ارزشیابی آموزش زیست   -

 انواع آزمون های رایج در آموزش زیست شناسی و نقاط قوت و ضعف آن ها  -

 

 : راهبردهای تدریس و یادگیری  .3

 : صورت ذیل است ایجاد فرصت های یادگیری مناسب در داخل و خارج از محیط آموزشی  به 

 توضیح مفاهیم و مباحث نظری و اصول حاکم بر سواالت و نمره دهی   -

 پرسش و پاسخ و بحث گروهی  -

 نقد و بررسی نمونه آزمون ها، سنجش و ارزشیابی در مدارس ایران   -

 :و پایگاه های مطالعاتی منابع آموزشی    .4

 بع اصلی:امن 

1- Mohan, R. )2016(. Measurment, Evaluation and assessment in education. New Delhi: 

PHI Learning, Private Limited. 

 

 (. اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی. تهران: نشر دوران.1396).سیف، علی اکبر -2

 (. ارزشیابی آموزشی. تهران: انتشارات سمت.1392).بازرگان، عباس -3

 

 بع فرعی:امن 
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 (. سنجش و یادگیری در دبیرستان. تهران: انتشارات رشد.1383). مترجم: کیامنش، علیرضا. کنرادرگ، ادوارد -1

(. مقایسه تطبیقی روند تحوالت ارزشیابی آموزشی در غرب و ایران. مجله علوم اجتماعی و  1381).موسی پور، نعمت اهلل -2

 .39انسانی دانشگاه شیراز، شماره 

 های مطالعاتی: پایگاه

- https://www.tandfononline.com     
- https://ed.buffalo.edu 

- http://noavaryedu.oerp.ir     
 :یادگیریراهبردهای ارزشیابی  .5

 

 نمره(. 8)،ارائه طرح آموزشی  ،: پرسش های شفاهی، سنجش عملکردیارزشیابی تکوینی -

  نمره(. 12: کتبی تشریحی، کوتاه پاسخ و چند گزینه ی) ارزشیابی پایانی -

 

  

https://www.tandfononline.com/
https://ed.buffalo.edu/
http://noavaryedu.oerp.ir/


 28   
 

 سرفصل درس » روش پژوهش در آموزش زیست شناسی «

 معرفی درس و منطق آن:   .1

امروزه آموزش پژوهش محور از اهمیت زیادی برخوردار شده است. آموزش مبتنی بر پژوهش یکی از روش های فعال و مهم  

در امر یادگیری است به طوری که پژوهش در حوزه های مختلف علوم به کمک آموزش آمده است و بی شک دستیابی به  

است. در این میان روش پژوهش اساسی ترین مقوله ی پژوهش است  مرزهای جدید علوم نیز از طریق انجام پژوهش امکان پذیر  

چنانچه روشی متناسب با موضوع پژوهش انتخاب شود، کار پژوهش سریع تر و با اطمینان بیشتری انجام می شود. هر چند انواع  

روش هایی خاص    اما هر حوزه ی علمی برای پژوهش نیازمنددر همه ی رشته ها تقریبا مشترك هستند،  روش های پژوهشی  

خود است. پژوهش در آموزش زیست شناسی نیز نیازمند روش هایی است که یادگیری آن برای دانشجو معلمان ضروری است. 

  .کندپژوهش هایی که به کارگیری آن ها به یادگیری هر چه بهتر دانش آموزان کمک می

 

 مشخصات درس 

 نوع درس: تخصصی الزامی 

 نظری/عملینوع واحد: 

 2تعداد واحد:  

 48تعداد ساعت: 

 ندارد   نیاز:دروس پیش 

تدریس:   برای  متخصص  استاد 

شناسیمتخصص   علوم   زیست  یا 

 تربیتی 

 روش پژوهش در آموزش زیست شناسینام درس به فارسی: 

 Research Method in Biology Educationنام درس به انگلیسی: 

 واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:: در پایان این اهداف یادگیری

در رشته آموزش    توانایی انتخاب موضوع و تبدیل آن به یک مسئله پژوهشی را  -1

 به دست آورد. زیست شناسی

در حوزه ی  توانایی انتخاب روش مناسب پژوهش با توجه به ماهیت پژوهش را   -2

 کند. کسبآموزش زیست شناسی  

در زمینه آموزش زیست  توانایی نگارش یک طرحنامه ی پژوهشی )پروپوزال(   -3

 را داشته باشد.شناسی 

بتواند پروپوزال خود را طی فرایندی منظم در قالب پژوهشی علمی)پایان نامه(   -4

 به اجرا درآورد.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن: فرصت  .2

 کلیات روش پژوهش :   بخش اول

 رویکردها و پیشینه ی روشهای پژوهشی -

 انواع تحقیق)تجربی، تحلیلی، اکتشافی و .... ( -

 ضرورت پژوهش در آموزش زیست شناسی  -

 روش های پژوهش  بخش دوم:
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 روش های پژوهش کمی و انواع  -

 روش های پژوهش کیفی و انواع -

 مقایسه روش پژوهش کیفی و کمی -

 روش های پژوهش آمیخته  -

 در حوزه ی آموزش زیست شناسیروش های پژوهش مروری بر  -

 زیست شناسی(تدریس  درس پژوهی در    و   ) روایت پژوهی، اقدام پژوهیزیست شناسی  پژوهش های توسعه ی حرفه ای معلم -

 مقدمات پژوهش : بخش سوم

 انتخاب موضوع )اهمیت، ویژگی و نحوه ی انتخاب موضوع( -

 بیان مساله و ضرورت پژوهش -

 مسئله ویژگی های  -

 سواالت پژوهش -

 فرضیه و انواع آن  -

 تعریف مفاهیم پژوهش)نظری و عملیاتی(  -

 و انواع آن تعیین متغیرهای پژوهش -

 پیشینه ی پژوهش -

 چارچوب نظری پژوهش -

 آموزش زیست شناسی  حوزه بررسی ومرور موضوعات و مقدمات پژوهش ها در مقاالت معتبر -

 ابزارها جامعه آماری پژوهش و : بخش چهارم

 تعریف جامعه آماری و نمونه  -

 ضرورت نمونه گیری  -

 چارچوب نمونه گیری  -

 انواع نمونه گیری  -

 حجم نمونه مناسب در پژوهش های مختلف  -

 ابزارهای گرداوری داده ها)مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه و ...(  -

 روش های تعیین روایی ابزار پژوهش -

 روش های تعیین پایایی ابزار پژوهش -

 جامعه ی آماری و نمونه ی مناسب برای پژوهش های آموزش زیست شناسی   خابنت چگونگی ا -
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 چگونگی تعیین روایی و پایایی در پژوهش ها ی حوزه آموزش زیست شناسی  -

 تجزیه و تحلیل داده ها : بخش پنجم

 روش های تجزیه و تحلیل داده های کمی  -

 روش های آمار توصیفی  -

 روش های آمار استنباطی  -

- SPSS 

 تجزیه و تحلیل داده های کیفی روش های  -

 اصول منبع نویسی و ارجاع دهی پژوهش آشنایی با منابع، : بخش ششم

آشنایی با منابع مطالعاتی )انواع مجالت علمی داخلی و خارجی، پایگاه های مطالعاتی و شبکه های اجتماعی( در حوزه ی   -

 آموزش زیست شناسی 

 چگونگی استفاده از منابع -

 بع چگونگی ارجاع به منا -

   ها روش نگارش پروپوزال و پایان نامه بخش هفتم:

 روش نگارش پروپوزال و پایان نامه ها در حوزه ی آموزش زیست شناسی  -

 پژوهش ها در نگارش اصول اخالقی  -

 

 : راهبردهای تدریس و یادگیری  .3

 ها و استفاده از اسالیدها  ارائه مستقیم با توضیح مفاهیم از طریق ارائه مثال -

 مشارکت دانشجویان در تمرین کالسی و تهیه تدریجی پروپوزال در طول ترم  -

 ارائه کنفرانس توسط دانشجویان در ارتباط با مطالب درس  -

 ارائه ی یک نمونه کار پژوهشی: )تمرین عملی(  -

 

 :و پایگاه های مطالعاتی منابع آموزشی   .4

 بع اصلی:امن 

 انتشارات سمت  .مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. (1397)محمد.حافظ نیا،  -1

 . . اصول و مبانی روش های پژوهش کیفی. جلد اول. چاپ دوم. انتشارات نگاه دانش ( 1397)  خنیفر، حسین و مسلمی، ناهید. -2

3- Coe, R., Warning, M., Hedges, L.V., and Arthur, J. (2017). Research Methods and 

Methodologies in Educations. Sage. 
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 بع فرعی:امن 

 آگاه  . روش تحقیق در علوم اجتماعی با تاکید بر نظریه برپایه)گراندد تئوری(. انتشارات(1395)فراستخواه، مسعود. -1

 روان شناسی و علوم تربیتی. جلد اول و دوم. انتشارات دوران روش های تحقیق در  .(1392)بیابانگرد، اسماعیل. -2

 های مطالعاتی:  پایگاه

- www.irandoc.ac.ir    

- www.qomicis.com/farsi/pnameh/pnameh.aspx  

- www.isc.gov.ir 

 

 : یادگیریراهبردهای ارزشیابی  .5
 

  ارائه سمینار کالسی  این ارزشیابی بر اساس مشارکت در فعالیت ها در طول ترم و آماده سازی و  ارزشیابی تکوینی: -

 (. نمره 4س )در

 (.نمره 4)تحویل تمرینات و تکالیف انجام شده در ارتباط با فعالیت های یادگیری کار:پوشه -

این ارزشیابی به صورت کتبی و به صورت تشریحی بر اساس فرصت های یادگیری انجام می شود که    ارزشیابی پایانی:  -

 (.نمره  12)دانشجویان باید مطالب آموخته شده در طی دوره را در پاسخ به این آزمون به کار ببرند

  

http://www.irandoc.ac.ir/
http://www.qomicis.com/farsi/pnameh/pnameh.aspx
http://www.isc.gov.ir/
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 «  تکوین و تشریح گیاهیسرفصل درس » 

 :معرفی درس و منطق آن . 1

  نها آ  بهتر   شناخت  ایبر  د خو  علمی  ی ها  رتمها  ترین  پیشرفتهاز    اره وـهم  اـت  ت ـسا  ته ـ شدا  ینا  براو را    ننساا  ایبر  ن گیاها  اهمیت 

مطالعات فیزیولوژیک آن ها و هر گونه بهره برداری از گیاهان  گیاهی برای    یهار ساختا  شناخت  .کند  دهستفاا  مختلف  یهاجنبهاز  

آموزان به این مسئله مهم، راه های حفاظت از  در زمینه هایی دارویی، اقتصادی، صنعتی و...الزم است. معلم با آشنا کردن دانش 

 آموزد. گونه های گیاهی و صیانت محیط زیست را به آن ها می

 مشخصات درس 

 زامی نوع درس: تخصصی ال

 نظرینوع واحد: 

 2تعداد واحد:  

 32تعداد ساعت: 

 ندارد   نیاز:دروس پیش 

استاد متخصص برای تدریس: متخصص علوم  

 تکوینی(  –گیاهی ) سلولی 

 تکوین و تشریح گیاهی نام درس به فارسی: 

 Plant Development and Anatomyنام درس به انگلیسی: 

 واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:: در پایان این اهداف یادگیری

 ساز و کار تمایز و تکوین در گیاهان را تحلیل کند  -1

 سلولی انجام دهد.   –مقایسه ی مناسبی از تکامل گیاهان در سطح بافتی   -2

 تطابق ساختار گیاه با شرایط محیطی را درك کند. -3

ساز و کارهای کنترل کننده ی مراحل تکوینی در گیاهان را تحلیل   -4

 کند.

های مختلف  مقایسه تکوینی و تبارزادی )فیلوژنتیکی( مناسبی بین گروه -5

 گیاهان خواهد داشت.  

 :های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت   .2

 بخش اول: کلیات 

 زایی اندامزایی، مقدمه: معرفی پیکره نخستین و پسین گیاهان، معرفی مفاهیم تکثیر، رشد، تمایز، تکوین، پرتوانی، ریخت -

 بخش دوم: تکوین و تشریح ساختارهای رویشی 

- ( مشتقات  تشکیل  راسی،  مریستم  سلولی  ساختار  ساقه:  انتهای  و  Derivativesمریستم  پروکامبیوم  پروتودرم،  تکوین   ،)

آن عمکرد  و  زمینه  ژنمریستم  راسی،  مریستم  ساختار  با  مرتبط  نظریات  کنترلها،  ساقه،  های  مریستم  های  ویژگیکننده 

 های مریستمیشناختی سلولسلول

در    نما( و شاخهنما(، ساقه )یا ساقهشناختی( برگ )یا برگعملکرد مریستم انتهای ساقه: تکوین و ساختار )تشریح و ریخت -

های  ولشناختی سلهای سلولها در تکوین این ساختارها، ویژگیگیاهان آوندی بدون دانه، بازدانگان و نهاندانگان، نقش ژن

 پارانشیمی، فیلوژنی ساقه 
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نما در گیاهان آوندی بدون دانه، بازدانگان و نهاندانگان )آبزی،  مریستم انتهای ریشه: ساختار سلولی و انشعابات ریشه یا ریشه -

ش  ، نق عملکرد، مناطق نمو، تکوین و تشریح ساختار ریشه  ای(، نظریات مرتبط با ساختار مریستم ریشه،ای و دولپهتک لپه

 عوامل ژنتیکی در تکوین ریشه و کنترل آن، فیلوژنی ریشه 

گروه - در  ریشه  و  ساقه  آوندی  سیستم  نخستین  تکوین  فلوئم  و  متازایلم(  )پروتوزایلم،  زایلم  نمو  گیاهان،  مختلف  های 

م آوندی، های شاخص، عوامل موثر در نمو سیست )پروتوفلوئم، متافلوئم(، تغییر وضعیت آوندی از ریشه به ساقه در گروه

 های گزیلمی و فلوئمی، فیلوژنی سیستم آوندیشناختی سلولهای سلولویژگی

های بافتی پسین و اثر تشکیل آنها روی پیکره نخستین گیاهان، ساختار و عملکرد کامبیوم آوندی،  خاستگاه و تکوین سیستم -

 کامبیوم آوندی  ها در فعالیتهای کامبیومی، نقش هورمونساختار بنیان

ها، الیه حفاظتی  درم: ساختار و تکوین کامبیوم پوست در ساقه و ریشه بازدانگان و نهاندانگان، تشکیل ریتیدوم، عدسکپری -

 های گزیلمی و فلوئمی شناختی سلولهای سلولها، ویژگیایبیرونی تک لپه

ها،  ایپیرامونی اولیه، رشد ثانویه در تک لپههای نامعمول ساختاری و تکوینی در ساقه و ریشه، مریستم افزاینده قطر  ویژگی -

 . ..ها، شیمرها، گرهک، دماتیا،( ساقه و ریشه، تشکیل انواع گالAnomalousساختارهای غیرعادی )

 بخش سوم: تکوین و تشریح ساختارهای زایشی 

خی نهاندانگان شاخص  آذین در برهای متنوع گل و گلساختارهای زایشی در گیاهان )مخروط، گل و ساختار آنها(، طرح -

 بو، گل ستاره )کاسنی(، ارکیده، گندمیان، آالله، استبرق و ...(، گیاهان دوجنس، تک جنس، تک پایه و دو پایه )تیره شب

های تولید مثلی  ها )غالت(، تنظیم سرنوشت و حفظ مریستمایای )آرابیدوپسیس( و تک لپهآذین و گل در دولپهتکوین گل -

 وژنی گل در این گیاهان، فیل 

و   ABCDEدهی گیاهان، اساس مولکولی نمو گل، مدل  های گلو نمو گل، طرح  MADS boxهای هومئوتیک و  ژن -

عملکرد آنها طی نمو و  های گل و  های تعیین هویت مریستم زایشی و اندامهای ژنی، ژندهنده این کالسهای تشکیلژن

 دهی یابی گل، مسیرهای محرك گلسازمان

تشریح - و  )مخروط  تکوین  بازدانگان  در  زایشی  ویژگیساختارهای  و  ماده(  و  نر  گامتوفیت  ماده،  و  نر  نمو  های  آنها،  های 

 زایی در بازدانگانافشانی، لقاح و رویانهای نر و ماده، گردهگامت

های مختلف  گروههای آنها در  ساختار و تکوین بساك و تخمک در نهاندانگان، تکوین دانه گرده و کیسه رویانی و ویژگی -

 گیاهان، تکامل بساك و تخمک، فیلوژنی بساك و دانه گرده 

های رویانی، اهمیت گرده و رویان های دخیل در تکوین رویان و انواع تیپافشانی، لقاح مضاعف، تکوین رویان، ژنگرده -

 بندی گیاهان در رده
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انواع دانه بر اساس نوع ذخیره، ساختار و تکوین میوه، اهمیت  ساختار و تکوین دانه، پوشش دانه، تکوین اندوسپرم و انواع آن،   -

 بندی گیاهان دانه و میوه در رده

 

 :راهبردهای تدریس و یادگیری. 3

از   - استفاده  مثالها و  ارائه  از طریق  مفاهیم  با توضیح  مستقیم  اینترنت و ویدئو   و  نماهنگ )کلیپ(ارائه  )انیمشن(،  پویانمایی 

 پروژکتور. 

 دانشجویان در تحلیل و پاسخ به پرسش های طرح شده.مشارکت  -

 . بهره گیری از شیوه ارائه غیر مستقیم و ارائه کنفرانس توسط دانشجویان در ارتباط با مطالب تکمیلی درس -

 

 :و پایگاه های مطالعاتی منابع آموزشی   . 4

 منابع اصلی:

 (. ریخت شناسی و تشریح گیاهی. چاپ چهارم. تهران: انتشارات آییژ. 1395) یروزهچلبیان، ف -1

ف -2 گیاه  1401)  رخندهرضانژاد،  آزمایشگاهی  راهنمای  جدید(.  ریختچاپ  )تکوین،  تشریح(  شناسی  و  ،  )ترجمه(شناسی 

 .انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان

 .مازنداران دانشگاهشناسی گیاهی )ترجمه(، انتشارات (. ساختار و ریخت1399) ینب ز ،زادهحسین  دیقه؛ص ،کلیچ -3

عچهرگان  ؛رخندهف  ،رضانژاد -4 رویان 1387،  1394)  بدالکریمی،  جلد  گل  گیاهان   شناسی  (.  انتشارات    2و    1دار،  )ترجمه(، 

 .دانشگاه شهید باهنر کرمان

5- Evert, R.F. (2006). Esau's plant anatomy: meristems, cells, and tissues of the plant body: 

their structure, function, and development. John Wiley & Sons. 

6- Beck, C.B. (2010). An introduction to plant structure and development: plant anatomy 

for the twenty-first century. Cambridge University Press. 

 منبع فرعی: 

 مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. (. 1393)فان. ا. آناتومی گیاهی. ترجمه ی جعفری، آذرنوش.  -1

 

 های مطالعاتی: پایگاه

 

- www.sid.ir 
- www.civilica.com   
- www.ncbi.nlm.nih.gov/  
- www.uniprot.org 

https://www.gisoom.com/search/book/nasher-2503/انتشارات-دانشگاه-شهید-باهنر-کرمان/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-2503/انتشارات-دانشگاه-شهید-باهنر-کرمان/
https://www.uniprot.org/
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 : یادگیری )پیشنهادی(راهبردهای ارزشیابی  . 5

 

 درصد(.    40)سال صورت می پذیردمشارکت در فعالیت های کالسی در طول نیم  این ارزشیابی بر اساس  ارزشیابی تکوینی: -

 درصد(. 60)سال صورت می پذیردنیمآزمون کتبی در پایان این ارزشیابی به صورت  ارزشیابی پایانی: -

 

 

 

 

  

 نکات تکمیلی:

در صورتی که مدرس این درس در طول ترم فرصت کافی برای ارائه تمامی مباحث را ندارد، با توجه به نیاز های اساسی دانشجویان  

 انتخاب و ارائه دهد.به ترتیب اهمیت مباحث را 
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 « تشریح و تکوین مهره داران»سرفصل درس 

 

 معرفی درس و منطق آن:  .1

شود که  ها با یکدیگر و محیط پیرامون و نقش مهم آنها در چرخه زیستی باعث میتنوع زیستی مهره داران، ارتباطات زیستی آن

دانشجویان زیست شناسی نسبت به انواع ، ساختار، رفتار و دیگر ویژگی های آنها آگاهی یابند. بدین منظور نیاز به متخصصانی  

استفاده از فناوریهای جدید در جهت بهبود و حفاظت از محیط زیست  با است که با کسب دانش، مهارت و نگرش های الزم و 

 زندگی کوشا باشند. مخصوصا جانوران موجود در چرخه

 مشخصات درس 

 نوع درس: تخصصی الزامی 

 نظرینوع واحد: 

 2تعداد واحد:  

 32تعداد ساعت: 

 نیاز: ندارد دروس پیش 

تدریس:    استاد برای  متخصص 

سلولی    ( جانوری  علوم    – متخصص 

 تکوینی( 

 تشریح و تکوین مهره داران نام درس به فارسی:  

 Vertebrate Anatomy and Developmentنام درس به انگلیسی: 

 در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:اهداف یادگیری: 

ویژگیهای مختلف مهره داران را، از نظر ساختاری، عملکرد دستگاههای بدن و   -1

 روند تکاملی آنها شرح دهد. 

 ساختارها و دستگاه های مهره داران خواهد داشتنگرشی جامع و مقایسه ای به   -2

از نگرش مقایسه ای و تحلیلی در درك بهتر تبارزائی، تکوین و فرگشت بهره    -3

 . خواهد برد

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن: فرصت  .2

 

 بخش اول: مکانیسم های تکوین 

 جانوران: تکثیر، تمایز، ریخت زایی، رشد و الگوسازی مرور اجمالی بر مکانیسم های اصلی و مشترك در تکوین  -

 مروری بر مراحل اولیه تکوین در جانوران: لقاح، تسهیم و الگوهای آن و گاستروالسیون  -

 بخش دوم: اندام زایی در مهره داران 

م آن،  تکوین اکتودرم: تشکیل لوله عصبی و تکوین آن به نخاع و مغز )مخچه و کورتکس مخ (، تکوین پوست و ضمائ -

 تکوین سلولهای ستیغ عصبی )تشکیل استخوانهای داخل غشایی جمجمه و صورت و سیستم عصبی محیطی( 

تکوین مزودرم: تشکیل بافت استخوانی داخل غضروفی و عضالت اسکلتی از مزودرم پاراکسیال، تشکیل سیستم ادراری   -

 تناسلی از مزودرم حدواسط و تشکیل قلب و عروق از مزودرم جانبی 



 37   
 

 ن اندام حرکتی تکوی  -

 تکوین اندودرم: تکوین لوله گوارش و غدد ضمیمه آن)کبد و پانکراس(، تکوین سیستم تنفسی  -

 

 بخش سوم: تشریح مقایسه ای مهره داران 

آناتومی مقایسه ای اندامهای مختلف در مهره داران از ماهیها تا پستانداران )ساختار اسکلت محوری، سری و اندام حرکتی،   -

- پوششی بدن، اندامهای حسی، دستگاه عصبی، بافت ماهیچه ی، دستگاه تنفسی، دستگاه گوارشی، دستگاه ادراری دستگاه  

 عروقی(  -تناسلی، دستگاه قلبی 

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری:   .3

 است.   صورت ذیلایجاد فرصت های یادگیری مناسب در داخل و خارج از محیط آموزشی  به 

 توضیح مفاهیم و رسم اشکال و دیاگرامها -

 ستفاده بهینه از رسانه های مولتی مدیای آموزشی)تصاویر، فیلم، انیمیشن و ...(  ا -

 تشریح حیوانات و استفاده از الم های میکروسکپ  -

 هی پرسش و پاسخ و بحث گرو -

 ترسیم نقشه مفهومی  -

 :و پایگاه های مطالعاتی منابع آموزشی   .4
 منابع اصلی:

دانشفر -1 حسین  مترجم:  الرسن.  آلن  رابرتس،  الری.اس.  هیکمن،  پی.  جانورشناسی  1392).کلیلوند.  تهران: 2و1(.   .

 انتشارات مدرسه. 

 داران. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.(. کالبدشناسی مقایسه ای مهره 1389).سینححمدصدرزاده طباطبایی، م -2

 

3- Wolpert, L., Beddington, R., Jessell, T., Lawrence, P., Meyerowitz, E. and Smith, J. 

(2019) Principles of development. Sixth edition, Oxford University Press. 

 

4- Gilbert, S.F. and Barresi, M. J. F. (2019) “Developmental Biology”, 11th Edition-

Sinaure Associate, Inc. 
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 منبع فرعی: 

 

1- Kardog, K.V.  (2014). Vertebtates: Comparative Anatomy, Function, Evolution”. 7th    

Edition. MC Graw Hill. 
 های مطالعاتی: پایگاه

- www.ox.ac.uk/news/science-blog   
- http://booksandjournals.brillonline.com 

- https://www.nature.com  
- http://animal.ijbio.ir   

  یادگیری:راهبردهای ارزشیابی  .5

 

 درصد(.  40سال صورت می پذیرد)براساس مشارکت در فعالیت های کالسی در طول نیم ارزشیابی تکوینی: -

  درصد(.  60سال صورت می پذیرد)نیمبه صورت آزمون کتبی در پایان  ارزشیابی پایانی: -

  

http://www.ox.ac.uk/news/science-blog
http://booksandjournals.brillonline.com/
https://www.nature.com/
http://animal.ijbio.ir/
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 « زیست شناسی سلولی پیشرفتهسرفصل درس » 

 

 معرفی درس و منطق آن:   .1

کند.  مهم در علم زیست شناسی، درك هر چه بهتری در فرایندهای سلولی فراهم می ی  زیست شناسی سلولی به عنوان یک شاخه

ها، فرایندها و حوادث سلولی در  تواند فهم آنها را از واکنشآشنایی معلمان زیست شناسی با این شاخه از علم زیست شناسی می

آموزان  اسب تری را به سواالت و ابهامات دانش های من مراحل مختلف رشد و نموی افزایش داده و به آنها کمک نماید تا پاسخ

 در مقاطع مختلف تحصیلی ارایه نمایند. 

 مشخصات درس 

 نوع درس: تخصصی الزامی 

 نظرینوع واحد: 

 2تعداد واحد:  

 32تعداد ساعت: 

 ندارد   نیاز:دروس پیش 

استاد متخصص برای تدریس: دکتری علوم 

سلولی   گرایش  یا  و  مولکولی  و    – سلولی 

 تکوینی  رشته های گیاهی و جانوری 

  زیست شناسی سلولی پیشرفتهنام درس به فارسی: 

 Advanced Cell Biologyنام درس به انگلیسی: 
 

 در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود: :اهداف یادگیری

نقش و ضرورت پدیده های سلولی را در مسیر رشد و نمو جانداران تجزیه   -1

 و تحلیل کند. 

تغییرات ساختاری و عملکردی سلول در شرایط ویژه)مثل سرطان( را درك    -2

 و تحلیل کند. 

 کند.   فرایندهای ایمنی سلولی را درك و تجزیه و تحلیل -3

 

 های یادگیری، محتوایی درس و ساختار آن:فرصت  .2

 

 ی آن بخش اول: مروری بر ساختار یاخته و مطالعه
 های مشاهده آنمروری بر کشت سلول و روش -

 های سلولی، و نقل و انتقاالت غشاء   مروری بر ساختار و عملکرد غشاء   -

   مروری بر بخش های داخل سلولی و دسته بندی پروتئینی  -

 اسکلت سلولی، سازماندهی و حرکت  -

 

 اتصاالت سلولی و ماتریکس خارج سلولی  بخش دوم:

 ( Gap junctionو  Anchoring junction ،Tight junction)انواع اتصاالت یاخته به یاخته و یاخته به ماتریکس  -

 های متحرك   یاختهو ماتریکس خارج سلولی در  یاخته های بین برهمکنش  -
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 چرخه سلولی و مرگ سلولیبخش سوم: 

مراحل چرخه - بر  و  مروری  )ساختار سیکلینعوامل کنترلی چرخهی سلولی  و ی سلولی  به سیکلین(  وابسته  ها کینازهای 

 ی عملکرد آنها نحوه

 ی سلولی و اهمیت آنها در چرخه( check points)نقاط ایست و بازرسی  -

 ها و تفاوت آن  با نکروزآپوپتوز؛ ویژگی -

 آپوپتوز به عنوان یک فرایند طبیعی در مسیر رشد و نمو موجودات زنده   -

 آپوپتوز و عنوان پاسخ موجود زنده در مقابل سرطان  -

 ، ...( p53)ژنهای درگیر در آپوپتوز  -

 

 و ایمنی شناسی  های ویژه بررسی یاخته   بخش چهارم:
 های آن( ها و کاربردهای  بنیادی )ویژگییاخته  -

   ها، اتیولوژی(یاخته های سرطانی )ویژگی  -

 ایمنی شناسی سلولی  -

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری:  .3

 

 های آموزشی اسالید و کلیپ ارائه درس به روش سخنرانی و همراه با  -

 پرسش و پاسخ توسط استاد و دانشجویان   -

 پروژه و تحقیق به صورت فردی یا گروهی   -

 

 :و پایگاه های مطالعاتی منابع آموزشی   .4

 

 منابع اصلی:

1. Alberts B., et al., (2016). Molecular Biology of the Cell. 6th ed. (Latest edition). CRC 

Press.  

2. Cooper G. M. (2019). The Cell-A Molecular Approach. 8th ed. (Latest edition). Oxford 

University Press. 
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3. Lodish H., et al. (2016). Molecular Cell Biology, 8th ed. (Latest edition). W. H. Freeman 

and Company. 

 منابع فرعی : 

بروس -1 بهاروند  ؛آلبرتس،  مولکولی،  1397)  .ترجمه دکتر حسین  و  خانه زیست  تهران:  (، زیست شناسی سلولی  انتشارات 

 . شناسی

اف؛  لودیش،   -2 عمیدی،  هاروی  فردین  موسوی،  سیدهادی   : بهادرمترجمان  آبرون،  عباس  شناسی  1395). سعید  زیست   .)

 انتشارات خسروی. تهران: سلولی. 

 های مطالعاتی: پایگاه  

- http://www.cellbiol.com/education.php   

     
 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری: .5

 

 درصد(.  40صورت می پذیرد)سال براساس مشارکت در فعالیت های کالسی در طول نیم ارزشیابی تکوینی: -

  درصد(.  60سال صورت می پذیرد)نیمبه صورت آزمون کتبی در پایان  ارزشیابی پایانی: -

  

http://www.cellbiol.com/education.php
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 «  پیشرفته فناوریزیست سرفصل درس » 

 

 معرفی درس و منطق آن:  . 1

  آنها(   زیستی   محصوالتو    جانوران  گیاهان،   ها،  میکروارگانیسم   )انواع  زیستی  عوامل   کمک  به  که   است   علمی  فناوری  زیست

. کرد  تولید  و بهداشتی  پزشکی   دارویی،  غذایی،  صنایع  کشاورزی،  زمینه  در  بیشتر  کارایی   و  بهتر  کیفیت  با  محصوالتی  توانمی

  در  علم  این   مهارت  کسب   فرصت  و ایجاد  یاددهی   جهت  معلمان  دانشجو  برای  فناوری   زیست  علم   وکاربردهای   فنون  با  آشنائی 

را به    آموزیدانش   هدایت جامعه  از آموزش صحیح این علم،  معلمان  برخورداری دانشجو.  است  ضروری  و  الزم  آموزان،دانش 

 عرصه های کارآفرینی به دنبال خواهد داشت. 

 

 مشخصات درس 

 نوع درس: تخصصی الزامی 

 نظرینوع واحد: 

 2تعداد واحد:  

 32تعداد ساعت: 

 ندارد   نیاز:دروس پیش 

 استاد متخصص برای تدریس:  

اساتید  از  نفر  دو  حداقل  توسط  درس  این 

 ترجیحا مرتبط، ارائه شود. 
 

 پیشرفته  فناوریزیست نام درس به فارسی: 

 Advanced Biotechnology                       نام درس به انگلیسی: 

 در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود: :اهداف یادگیری

 

نقش و اهمیت آن    ،  فناوریمباحث زیست  یی و درك بیشتر از ضمن آشنا .1

نفت    صنعت،  و  یانرژ  ،ییای می ش  عیصنارا در عرصه های مختلف پزشکی،  

آموزان به خوبی تشریح و .. برای دانش زیست ووگاز، غذا و دارو، محیط

 کند.تبیین 

شناسی متمرکز  در روند طراحی و ساخت محصوالت زیستی بر پایه زیست .2

 .  شود

زیست فناوری و نگاه محصول محور، دانش آموزان    هایمهارت  با کسب .3

 کند. را به سوی عرصه های کارآفرینی هدایت

 

 های یادگیری، محتوایی درس و ساختار آن:فرصت  .2

 

 مهندسی ژنتیک بخش اول: 

 انداز ای بر علم مهندسی ژنتیک: تاریخچه، کاربرد و چشممقدمه -

نوکلئیک:   - اسیدهای  انواع سیستمRNAو    DNAاستخراج  اصول  استخراج  الکتروفورز و رنگ،  اسیدهای  های  آمیزی 

 نوکلئیک 
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، ترمینال ترانسفراز و  (برشگر)های محدوداالثر  آنزیمانواع و مکانیسم عمل  های مورد استفاده در مهندسی ژنتیک:  آنزیم- -

DNA لیگاز   

نوترکیب، مروری بر  DNA، باکتریوفاژ، کاسمید، فاژمید(، ایجاد Ti plasmidکلون سازی ژن: انواع ناقلین )پالسمید،  -

)ترانسفورمروش ژن  انتقال  و  Transduction  ،Transfection  ،Microinjectionاسیون،  های  ژنی  تفنگ   ،

کلیدهای تنظیمی در ناقلین  ناقلین بیانی،  بیوتیک، پلیت های همانند،  ، انتخاب کلون تغییر یافته، مقاومت به آنتیلیپوزوم(

پروتئین پروتئین بیانی،   تولید  مشکالت  نوترکیب،  سیستمهای  در  یوکاریوتی  پروکهای  مهای  و    E. coli  اننداریوتی 

   هامناسب برای رفع آن  راهکارهای

موردنظر: روش - )کتابخانه(  انتخاب کلون  در خزانه  انتخاب  مناسب جهت  از  cDNAو    DNAهای  ، جداسازی کلون 

 ها خزانه

 Pyrosequencingو  Automated DNA sequencingکولسون،  -: روش سنگر DNAتعیین توالی  -

پلیمرازهای مورد    DNAانواع  اصول و اجزا، طراحی آغازگرها، تعیین دمای مناسب،    (PCR):ای پلیمراز  واکنش زنجیره -

-Multiplex PCR ،ARMS-PCR  ،Nested-PCR،RTشامل  هاو کاربردهای آن  PCRانواع مختلف استفاده، 

PCR  ،Real time PCR   زایی با استفاده از  جهش وPCR 

 

 ی ادی بن یها سلولبخش دوم:  

(  ایبدن )پالنار  یجانوران پست در بازساز  یهاسلول   یدر مورد توانمند  ه ی اول  قاتی تحق  ،یادی بن  یهاسلول  خچه یو تار  فیتعر -

   پستانداران یادی بن یهامدرن در سلول قاتی خچه تحقی تا تار

 ها  در بدن، تفاوت  پراکنش  ، یمی مزانشهای بنیادی جنینی، های بنیادی از لحاظ منشا و پتانسیل تمایزی، سلولانواع سلول -

 ی نی جن ینومایتراتوما و کارس ی،جنس   یهاسلول یتومورها یمعرف -

 

 فناوری زیست  مختلف فعالیت  یهاحوزه بخش سوم: 

بادی مونوکلونال،  ی، هیبریدوما و آنتیادی بن   یهافناوری و سلولزیستفناوری در پزشکی و سالمت انسان: اعم از  زیست -

ها،  در باکتری  بی نوترک  ی هاپروتئین ی، تولید  می ترم  یبافت و پزشک  یمهندس  های تزریقی و یا خوراکی،تولید انواع واکسن 

 گیاهان و جانوران تراریخت، و غیره

 های بنیادی در پزشکی بازساختی به تفصیل با تمرکز بر مهندسی بافت فناوری سلولهای بنیادی: سلولزیست -

از  زیست - اعم  تبدیلی:  صنایع  در  تول بیوتیکآنتی  دی تول  ،یصنعت  یهاآنزیم  دی تولفناوری  تول   هایدی اس  دی ها،    د ی آمینه، 

 ، فرآیندهای تخمیری و فراوری مواد وگازی و ب زلیودی ب  واتانول،ی ب دی تول ی، ل ی فس  یهاسوخت یهان یگزیجا
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مهندسی  زیست - ریزوبیوم،  تلقیح  کشاورزی،  آفات  بیولوژیک  کنترل  تراریخت،  گیاهان  کشاورزی:  صنایع  در  فناوری 

تولید گیاهان مقاوم به شوری و دمای باال و خشکی،     فناوری در صحرا و مناطق خشک،ها، زیستریزوسفر، کمپوست

 را آلودگی زدایی صح

های دریازی، پلی  ها و میکروارگانیسمتولید انرژی و سوخت دریایی با استفاده از جلبک  دریایی:   صنایعدر  فناوری  زیست -

ترکیبات آلی موجودات دریایی شامل پپتیدهای و لیپیدها و    ، موجودات دریایی اصالح شده ژنتیکی  ساکاریدهای جلبکی، 

 فناوری های زیستها با روشزدایی نفت و آالینده....، آلودگی

، پروتئین  هاک ی وتی پروب  ،یع ی طبیهانگهدارنده  ،یری تخم   یغذاها تولید  اعم از    :هاغذایی و ریز مغذی  صنایعدر  فناوری  زیست -

 و غیره  تک سلولی

تولید    :زیست محیط  در فناوری  زیست - از  ،  هشد  یدستکار  ینی پروتئ  ی هاجاذب  د ی تول  ،زداندهی آال  باتی ترک اعم 

 ها ها و بیوپالستیکهیدروکسی آلکانوئاتو غیره، پلی حسگرهای، زیستکروبی م یی زدایندگیآال

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری:  .3

 

 آموزشی های ارائه درس به روش سخنرانی و همراه با اسالید و کلیپ  -

 پرسش و پاسخ توسط استاد و دانشجویان   -

 پروژه و تحقیق به صورت فردی یا گروهی   -

 

 :و پایگاه های مطالعاتی منابع آموزشی   .4

 

 منابع اصلی:  

1. Brown, C. M. (2004). Introduction to Biotechnology. Panima. 

 

2. Dehlinger, C. A. (2016). Molecular biotechnology. Burlington, MA. Jones & Bartlett 

Learning. 

  

 

 بع فرعی : امن 
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3. Patniak BK., Kara TC., Ghish SN, Dalai AK. (2012). Textbook of Biotechnology. 

McGraw- Hill Education. 

 های مطالعاتی: پایگاه 

 

- https://www.nature.com  
- http://animal.ijbio.ir 

- http://www.cellbiol.com/education.php 

- www.sid.ir 
- www.civilica.com   
- www.ncbi.nlm.nih.gov/  
- www.uniprot.org 

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری: .5

 

 درصد(.  40سال صورت می پذیرد)براساس مشارکت در فعالیت های کالسی در طول نیم ارزشیابی تکوینی: -

  درصد(.  60سال صورت می پذیرد)نیمبه صورت آزمون کتبی در پایان  ارزشیابی پایانی: -

https://www.nature.com/
http://animal.ijbio.ir/
http://www.cellbiol.com/education.php
https://www.uniprot.org/
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های دروس تخصصی انتخابی ویژگی  
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 سرفصل درس » آموزش مهارت های آزمایشگاهی در زیست شناسی متوسطه « 

 معرفی درس و منطق آن:  .1

شیمیایی آن، مشاهده این واحد میکروسکوپی و  با توجه به نقش یاخته به عنوان واحد سازمانی حیات و اهمیت ثبات ترکیب  

اجزای آن و تشخیص ترکیبات مختلف بیوشیمیایی و انواع ساختارهای موجودات زنده با روش های آزمایشگاهی، عالوه بر 

های   فعالیت  هدایت  و  اجرا  توانایی  همچنین  و  شده  فراگیر  در  خلقت  عظمت  درك  به  منجر  نظری  مفاهیم  یادگیری  تثبیت 

 کند.اهی موجود در کتاب های درسی زیست شناسی را کسب میآزمایشگ

 

 مشخصات درس 

 نوع درس: تخصصی انتخابی 

 عملینوع واحد: 

 2تعداد واحد:  

 64تعداد ساعت: 

 ندارد   نیاز:دروس پیش 

تدریس:   برای  متخصص  استاد 

   زیست شناسی

فارسی:   به  درس  مهارتنام  شناسی آموزش  زیست  در  آزمایشگاهی  های 

 متوسطه
 نام درس به انگلیسی:  

Teaching of Laboratory Skills in Secondary Biology 

 : در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:اهداف یادگیری

مراحل آزمایش را مطابق دستور کار انجام داده و مشاهدات و نتایج به دست آمده  -1

 را گزارش کند. 

از   -2 آمده  به دست  نتیجه  نتایج  عدم کسب  در صورت  و  کند  تفسیر  را  آزمایش 

 مناسب علت یابی کرده و آن را تحلیل کند.

ضمن به کار بردن اصول ایمنی، نظم و نظافت در آزمایشگاه، بتواند در شرایط   -3

مدرسه آزمایش های مشابهی برای دانش آموزان طراحی و آن ها را در اجرای  

 آزمایش و تحلیل نتایج هدایت کند.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن: ت فرص .2
 های اول و دوم: آشنایی با اصول اولیه آزمایشگاه زیست شناسی جلسه

 ایمنی در آزمایشگاه  -

 آموزش مهارت های کار با میکروسکوپ نوری و استریو  -

 روش تهیه انواع محلول ها   -

 روش تهیه انواع رنگ های زیستی -

 پوسترها، موالژها)تندیس(و الم )تیغه(های آماده در آموزش آزمایشگاهی چگونگی استفاده از مدل ها،  -
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    غشا یاخته: جلسه سوم

 آموزش مهارت های بررسی پدیده اسمز در سلول های گیاهی  -

 آموزش مهارت های بررسی پدیده اسمز در سلول های جانوری  -

 آموزش مهارت های بررسی اثر دما بر نفوذپذیری غشای یاخته  -

 مشاهده یاخته های گیاهی : چهارمجلسه 

 آموزش مهارت های تهیه نمونه های گیاهی  -

 مشاهده اجزای یاخته گیاهی )دیواره سلولی، هسته، واکوئل، کلروپالست و ...( -

 مشاهده انواع روزنه  -

 مشاهده انواع کرك -

 آموزش چگونگی برش گیری، رنگ آمیزی و مهارت ها جهت مشاهده ساختارهای گیاهی : جلسه پنجم

 برش عرضی برگ، رنگ آمیزی و مشاهده -

 برش عرضی ساقه، رنگ آمیزی و مشاهده -

 برش عرضی ریشه، رنگ آمیزی و مشاهده -

 مشاهده ساختار گل و میوه  -

 آموزش مهارت های تشریح اندام های جانوری : های ششم و هفتمجلسه

 تشریح قلب گوسفند  -

 تشریح چشم گاو  -

 تشریح مغز گوسفند  -

 تشریح کلیه گوسفند  -

 تشریح ریه گوسفند -

 آموزش چگونگی تدریس تشریح جانوران : های هشتم و نهمجلسه

 تشریح ماهی قزل آال  -

 تشریح قورباغه یا وزغ  -

 تشریح الك پشت -

 تشریح کبوتر -

 تشریح موش  -

 آزمایش های ژنتیک : های دهم و یازدهمجلسه
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 )دنا( DNAآموزش چگونگی استخراج   -

 میتوز)رشتمان( آموزش مهارت مشاهده تقسیم  -

 آموزش تهیه کاریوتیپ)هسته مون( -

 آموزش روش های مشاهده صفات ظاهری مگس سرکه و آزمایش های مونو و دی هیبریدی -

 آزمایش های خون : جلسه دوازدهم

 آموزش مهارت های تهیه گستره خونی، رنگ آمیزی، مشاهده و شمارش یاخته های خون  -

 آموزش مهارت های تعیین گروه های خونی  -

 بررسی تأثیر عوامل مختلف بر فعالیت آنزیم ها:  سه سیزدهمجل

 دما -

- pH   

 غلظت آنزیم)زیمایه( -

 غلظت سوبسترا)پیش ماده(  -

 آزمایش گیاهی : جلسه چهاردهم

 آموزش چگونگی مشاهده انواع پالست )سبزدیسه(در گیاهان و جداسازی رنگدانه های پالستی گیاهی  -

 میکروبیولوژی آزمایش های : جلسه پانزدهم

 آموزش چگونگی تهیه انواع محیط کشت و روش های کشت باکتری)ترکیزه( ها  -

 آموزش چگونگی رنگ آمیزی باکتری)ترکیزه(  ها و مشاهده میکروسکوپی  -

 

جلسه در طول نیمسال تحصیلی اجرا شود. همچنین سایر آزمایش های    12با توجه به امکانات آزمایشگاه الزم است حداقل    نکته:

موجود در کتاب های زیست شناسی متوسطه دوم و آزمایشگاه علوم تجربی پایه های دهم و یازدهم بر حسب نیاز می توانند  

 جایگزین عناوین نامبرده شوند. 

 

 تدریس و یادگیری: راهبردهای   .3

 مطالعه دستور کار آزمایش و مبانی نظری قبل از کالس  -

فراهم کردن فرصت یادگیری مستقیم )توضیح مفاهیم و رسم اشکال و استفاده از اسالیدهای آموزشی و مشاهده انیمیشن   -

 های آموزشی( 

 مشارکت دانشجویان در اجرای آزمایش و تحلیل نتایج  -
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 عملکردی برای درك عمیق تر مباحثارائه فعالیت های یادگیری و  -

 ترسیم نقشه مفهومی  -

 

 :و پایگاه های مطالعاتی منابع آموزشی    .4
      

 بع اصلی :امن  

 انتشارات مبتکران.(. (. فیزیولوژی و تشریح عملی )جانوری و انسانی1381نورجاه، پروانه و رستمی، پروین. ) -1

 .فیزیولوژی جانوری عملی. انتشارات آییژ(. 1389عیدی، اکرم و عیدی، مریم. ) -2

3- ( انتشارات دانشگاه  1390مجد، احمد و شریعت زاده، محمد علی.  (. راهنمای عملی زیست شناسی سلولی و مولکولی، 

 . اراك

 .(. آموزش مهارت های آزمایشگاهی زیست شناسی گیاهی. انتشارات پژوهشگر برتر1395زارع، زهرا. ) -4

و   -5 الری  )پترسون،  چلبیان،  1390همکاران.  فیروزه  ترجمه  آزمایشگاهی(  خالق  های  گیاهی)تمرین  تشریح  آموزش    .)

  انتشارات آییژ.

 

6- Wright Dodge, C. (2018). Introduction to Elementary Practical Biology: A 

Laboratory Guide for High-School and College Students. Creative Media Partners, 

LLC. 
 

 منبع فرعی: 

1- Joens, A., Reed, R. Weyers, J.D.B, (2003). Practicales Skills in Biology. Prentice Hall 

 

 پایگاه های مطالعاتی:  

- https://www.medline.com 

- https://onlinelibrary.wiley.com/journal  

- http://www.scopus.com 

- http://www.webofknowledge.com 

- http:// isc.gov.ir/authenticate.aspx 

- https://www.mtu.edu/biological/facilities/teaching 

- https://www.biology.pitt.edu/facilities/teaching-lab 

 

 : )پیشنهادی( راهبردهای ارزشیابی یادگیری .5

https://www.medline.com/
https://onlinelibrary.wiley.com/journal
http://www.scopus.com/
http://www.webofknowledge.com/
http://sci.isc.gov.ir/authenticate.aspx
http://www.mtu.edu/biological/facilities/teaching
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های آموزشی انجام  به منظور تعیین سطح اطالعات علمی پیشنیاز در این درس قبل از شروع فعالیت  :ارزشیابی  آغازین  -

 گیرد.می

 بینی پیش  یادگیری تکالیف در  دانشجو  عملکرد  به شده داده  بازخوردهای اساس  بر ارزشیابی این   ارزشیابی تکوینی: -

 . نمره( 6گیرد ) می صورت  نیمسال تحصیلی  طول  در ها فعالیت  در ومشارکت  شده

 دانشجویان  آن در  که گیرد  می صورت یادگیری های فرصت اساس کتبی بر شکل   به آزمون این   ارزشیابی پایانی: -

 . نمره( 8ببرند ) پاسخ به این آزمون به کار  در  را دوره طی  در  شده آموخته مطالب باید

مبنای برنامه ریزی برای اموزش های بعدی و نیز دفاع در پوشه توسعه حرفه ای دانشجو ضبط و   کلیه تکالیف    :کارپوشه -

یک نسخه از پوشه در اختیار دانشجو و یک نسخه درواحدآموزشی  .از توانایی های حرفه ای در پایان دوره قرار می گیرد

 .نمره( 6ثبت و ضبط می شود )

 

 

 

 

 

 
 

  

 نکات تکمیلی:

علوم  مانند    متفاوت  ر انتخاب مدرس، از دو استاد همزمان با گرایش هایپیشنهاد می شود برای کیفیت  بهتر در امر یادگیری این درس، د

 علوم گیاهی و یا علوم سلولی و مولکولی استفاده شود.، جانوری 
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 « فناوری اطالعات و آموزش زیست شناسی سرفصل درس »

 

 معرفی درس و منطق آن:   .1

فناوری اطالعات و یادگیری الکترونیکی حوزه ای پویا و نوپا است که در آموزش علوم پایه از جمله زیست شناسی کاربرد   حوزه

دارد. برای رشد و بالندگی در این عرصه، کسب مجموعه ای از مهارت های مدیریت ارائه محتوا بر اساس اهداف مورد نظر  

ش دانش مربوط به الگوی یادگیری تعاملی و آموختن شیوه های انتقال این الگو  ضروری و انکارناپذیر است.  بدین منظور گستر

به کالس درس، تقویت مهارت های مربوط به سواد رایانه ای پایه، تقویت مهارت ها و گسترش سواد اطالعاتی، تقویت مهارت  

ند. دانش زیست شناسی، در عصر  های مربوط به اجرای چند رسانه ای در کالس درس از مهم ترین اهداف این درس می باش

حاضر در عرصه کاربرد به کسب آگاهی از حوزه های مختلف فناوری اطالعات نیاز دارد؛ از آن رو در فرآیند آموزش این  

های چندرسانه ای به کمک فناوری های  درس، معلمان باید با اتکاء به سواد علمی فناورانه و از طریق طراحی و اجرای پروژه

 آموزان میسر نمایند.   ساز یادگیری مشارکتی شده و یادگیری عمیق را در دانش هنوین، زمین

 مشخصات درس 

 نوع درس: تخصصی انتخابی 

 عملینوع واحد: نظری/

 2تعداد واحد:  

 48تعداد ساعت: 

 ندارد نیاز: دروس پیش 

تدریس:   برای  متخصص  استاد 

 ITمتخصص 

 آموزش زیست شناسی فناوری اطالعات و  نام درس به فارسی: 

 : نام درس به انگلیسی

Information Technology & Biology Instruction  

پایان این واحد یادگیری دانشجو در مهارت  اهداف یادگیری: به    های زیر   در 

 : رسیدخواهد تسلط 

را درك     تفکر انتقادی و حل مسئله و فراشناخت  همچون  های انتقادی  مهارت -1

 و تمرین کند. 

 را تقویت کند. مهارت های ارتباطی  -2

 و انجام کار تیمی را در آموزش زیست شناسی تجربه کند. انعطاف پذیری -3

 را در زیست شناسی ارتقا دهد. های دیجیتال   سواد ومهارت -4

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن: فرصت  .2

 زیست شناسی یادگیری -ناوری اطالعات و نقش آن در فرایند یاددهیف :  اولبخش 

رویکردهای    طراحی و تولید چند رسانه ای و پروژه محور در کالس درس: آشنایی با اصول مایر مبتنی بر نظریه پردازش فعال،

  ICTنوین پداگوژیکی دریادگیری ترکیبی و کالس درس وارونه، ارائه آزمایشگاه های مجازی ) نرم افزارهای شبیه ساز  نظیر

Crocodille ) 
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 استفاده از آزمون های الکترونیکی با  ارزیابی الکترونیکیو استانداردهای فناوری آموزشی  -

ارائه یادگیری شخصی سازی شده و ارائه تکالیف درسی الکترونیکی) فردی، گروهی،پروژه،  محیط های یادگیری مجازی:   -

 مقاله و ...(

 زیست شناسی  مدیریت اطالعات علمی:    بخش دوم

دهی - نامه     ارجاع  پایان  و  مقاالت  در  اطالعات  سازماندهی  نظیر    :و  افزارهایی  نرم  از   , ENDNOTE X7استفاده 

MENDELEY               

 در پژوهش ) مقدماتی و پیشرفته(    SPPSSکاربرد نرم افزار  -

 MAXQDA 12تحلیل محتوا، گفتمان، روایت، عکس، سایت و .... نظیر  :نرم افزارهای تحلیل کیفی  -

 موک ها و فرایندهای مشارکتی آموزش بمنظور یادگیری مادام العمر بخش سوم:

 به ویژه در آموزش زیست شناسی  و( MOOCS) همگانی سازی آموزشتعاریف موك برای   -

 ها   عناصر موك استاندارد و انواع موك -

 معرفی  موك های داخلی و خارجی و جایگاه موك در فناوری های نوین آموزشی  -

 یادگیری سیار) همراه( :  بخش چهارم

 ویژگی ها و کاربرد یادگیری سیاریادگیری سیار و انواع آن، اپلیکیشن های آموزش سیار، اهداف ،  -

افزار  : (Gamification)    گونه سازیبازی   - نرم  افزار      Game maker 8.1 Liteاستفاده از  نرم   Articulateو  

Storyline 3 

 و کاربرد در آموزش علوم به ویژه زیست شناسی  فناوری های نوین برتر عصر اطالعات : بخش پنجم

 و کاربرد در آموزش زیست شناسی و اشیای هوشمند  ( IOT) اینترنت اشیاء  -

 ( AR & VR) واقعیت افزوده و واقعیت مجازی  -

 ( Conversational Systems)سامانه های محاوره ای -

 

 :راهبردهای تدریس و یادگیری  .3
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فرصت از  مستقیماستفاده  یادگیری  پژوهش   های  مطالعه  طریق  از  آموزش  فردی  زمینه  در  علمی  مقاالت  شناسیها،  و   زیست 

مهارت آموزش  مفاهیم  راهبردهای  درك  در  آن  کاربرد  و  علمی  شناسیهای  مهارتزیست  بکارگیری  اجرای  ،  علمی،  های 

وزان، بکارگیری شیوه  آمو آموزش آن به دانش   زیست شناسیهای یادگیری  آموزشی برای یادگیری مهارت  -های علمی پروژه 

های  ها در سطح کالس درسی، بکارگیری راهبردهای شناختی در تحلیل موقعیتها، بررسی گزارشمشارکتی در اجرای پروژه

   در زیست شناسی های جدید یادگیریآموزان و خلق فرصتآموزشی و ارائه راهبردهایی برای بهبود یادگیری دانش 

 

 :العاتی و پایگاه های مطمنابع آموزشی   .4

 

 منابع اصلی:

.    MOOCS(. آموزش های بدون مرز1396ماریانا پاترو و ننکاتارامان باالجی. ترجمه محمدرضا سپهری و الهام امیری . ) -1

 انتشارات موسسه کار و تامین اجتماعی.

چالشها و مشکالت دنیای  اینترنت اشیاء :  (.  1396)  مترجمان: محمد قیصری و شقایق سعادت فخیم..  رز کارن و همکاران -2

 بهم متصل. انتشارات وینا.

 .نظری مبانی :سیار  یادگیری تا الکترونیکی یادگیری (. از1391) .زاده مقدم اصغر و دهقانزاده  حسین  راضیه، برزگر، -3

 .2 شماره .3 دوره ، 91 تابستان

 . انتشارات فروزش. SPSS(. تحلیل داده های علوم رفتاری با برنامه 1389جولی پاالنت. ترجمه: اکبر رضایی. ) -4

  .تولید محتوای الکترونیکی) نرم افزار آموزشی( استانداردها، ابزارها و نرم افزارها(.  1393).  ه، علیرضا و بادل، سیف اهلل  عباسی -5

 انتشارات دیباگران تهران. 

دیباگران    :انتشارات .بازی گونه سازی GAMIFICATION  راهنمای کاربردی و عملی(. 1397فتح اهلل زاده، مهران. ) -6

 .تهران

7- Cumaoglu, Gonca  Kizilkaya  .(2015). How mobile Devices affect students according to 

teachers’ beliefs. Journal of International Education research- Fourth Quarter 2015, 

Volume 11, Number 4. 
 منابع فرعی:

 

 . فرهنگی و راهنمای کد گذاری برای پژوهشگران کیفی. انتشارات علمی(. 1395ترجمه عبداله گیویان. ) .جانی سالدنا -1

2- ( همکاران.  و  علی  متن  1396بابایی،  تحلیل  و  تجزیه  هنر   .)MAXQDA11  (  .)ویندوز برای  کاربران  مرجع  کتابچه 

 انتشارات علمی و فرهنگی.  
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انتشارات دانشگاه بوعلی    . یادگیری الکترونیکی: مبانی، طراحی، اجرا و ارزشیابی(.  1390. )محمد،  فرهاد و عطاران،  سراجی -3

 .سینا

 

 مطالعاتی: های پایگاه

- https:// aparat.com  

- https://faradars.org 

 

 :یادگیری راهبردهای ارزشیابی  .5

 

 نمره  5: ارزشیابی تکوینی -

 ه نمر 15پروژه ی پایانی : تحویل ارزشیابی  -

 

  

https://faradars.org/
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 متون تخصصی با رویکرد آموزشی برای دبیران زیست شناسی« »سرفصل درس

 معرفی درس و منطق آن:  .1

آموزش زیست شناسی یک میان رشته از زیست شناسی با حوزه های آموزش ازجمله علوم تربیتی و برنامه درسی است و از سال 

شده است و به علت نوپا بودن نیازمند تدوین ادبیات و منابع تخصصی این میان رشته است. از  ،  نخستین بار در کشور ما دایر  94

این رو نیازمند مطالعات تطبیقی با برنامه های درسی رشته ی زیست شناسی سایر کشورها از جمله کشورهای پیشرو در این دانش  

از مفاهیم زبان اصلی در زمینه ی آموزشی است و با توجه به  است. با توجه به اینکه هر گونه مطالعات تطبیقی نیازمند آگاهی  

و پایان نامه خود نیازمند مطالعه ی متون، مقاالت و کتب انگلیسی    هااینکه دانشجو معلمان کارشناسی ارشد برای مطالعات سمینار 

ان زیست شناسی با آگاهی از  در زمینه ی آموزش زیست شناسی هستند، ارائه ی چنین درسی الزم به نظر می رسد. همچنین دبیر

 کنند.   مطالب به روز آموزشی و روش های تدریس، زیست شناسی را برای دانش آموزان بهتر تبیین می

 

 مشخصات درس 

 نوع درس: تخصصی انتخابی 

 نوع واحد: نظری

 2تعداد واحد:  

 32تعداد ساعت: 

 دروس پیشنیاز: ندارد 

 استاد متخصص برای تدریس: 

استاد متخصص زیست شناسی با اولویت 

آموزشی   های  حوزه  مفاهیم  با  آشنایی 

 )علوم تربیتی، برنامه ریزی درسی و ....( 

 نام درس به فارسی:  

 متون تخصصی با رویکرد آموزشی برای دبیران زیست شناسی 

                 نام درس به انگلیسی:

Specialized Texts with an Educational Approach for 

Biology Teachers 
 در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود: اهداف یادگیری:

آموزش   -1 رشته  میان  به  مربوط  بنیادی  اصطالحات  و  مفاهیم  واژگان، 

 زیست شناسی را به کارگیرد.

زیست   -2 آموزش  ی  رشته  میان  با  مرتبط  متون  درك  و  مطالعه  توانایی 

 شناسی را کسب کند. 

بتواند مقاالت مربوط به شیوه های تدریس، تحلیل محتوای کتب و رسانه   -3

 های زیست شناسی را از پایگاه های مطالعاتی جستجو و استفاده کند.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن: فرصت   .2

 تقسیم بندی کنند:مقوله ی زیر  4اساتید محترم جلسات آموزشی خود را برای انجام 
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یادگیری زیست شناسی،    – اساتید مقاالت انگلیسی را در موضوعات روش های تدریس زیست شناسی، فرایندهای یاددهی   -

تجربه های تدریس زیست شناسی و ... تهیه کرده و در اختیار دانشجویان قرار داده و دانشجویان مقاالت مربوطه را مطالعه و 

 موده و در کالس  با نظارت استاد ترجمه نموده و واژگان جدید را یاد بگیرند. معانی واژگان را استخراج ن

دانشجویان مقاله ای در حوزه ی آموزش زیست شناسی تهیه نموده، پس از ترجمه و مطالعه، مفهوم آن را در کالس به زبان   -

 فارسی و به صورت خالصه کنفرانس دهند.

شناسی به زبان انگلیسی) ترجیحا با زیر نویس فارسی( و بحث و گفتگو   پخش ویدئو های آموزشی در مورد آموزش زیست -

 در مورد آن در کالس.

کلمه به زبان انگلیسی در ارتباط با موضوعاتی که در کالس بررسی    1000در جلسات پایانی، دانشجویان متنی در حد حداکثر   -

 و تمرین شده، به زبان انگلیسی بنویسند.

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری:   .3

 تدریس به صورت مشارکتی و گفتگویی اساتید با دانشجویان. -

 تدریس با استفاده از ویدئو و اسالیدهای آموزشی  -

 ارائه ی کنفرانس و کار کالسی توسط دانشجویان  -

 

 :و پایگاه های مطالعاتی منابع آموزشی    .4

 منابع اصلی:

1- Kampourakis, K., and Reiss, M. (2018). Teaching Biology in Schools. (Global 

Research, Issues and Trends). New York: Routledg. 

 

 (. فرهنگ معاصر هزاره. تهران: انتشارات فرهنگ معاصر.1379حق شناس، علی محمد؛ سامعی، حسین؛ انتخابی، نرگس.) -2

 منابع فرعی:

 

1- Brown, C.R., )2014(. The Effective Teaching of Biology. London and New York: 

Routledge. 

2- Agarwal, D.D., )2004(. Modern Methods of Teaching Biology. New Delhi: Sarup and 

Sons. 

3- Tomar, A., )2004(. Teaching of Biology. Kalpaz Publications. 
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4- Miyashiro, J., )2007(. Integrating Evolution into The High-School Biology Curriculum: 

ST 590. New Mexico Institue of Mining and Technology. 

 های مطالعاتی: پایگاه

- www.googlebooks.com 

- Smithsonian science education center 

- www. Ngsslifescience. com /Free Biology Lesson Plans  

- www. Teachnology.com / Biology Lesson Plans 

- http://study. Com/academy/course/high school Biology curriculum resource lesson    

plans.html 

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری:   .5

 

 نمره 8ارائه کنفرانس: های کالسی محوله و : مشارکت در فعالیتارزشیابی تکوینی -

 نمره(  12به شیوه ی مورد نظر استاد مربوطه و حتی المقدور موارد ذیل در آن گنجانده شود: ) ارزشیابی پایانی: -

 ترجمه متن فارسی )کوتاه( به انگلیسی   -

 ترجمه متن انگلیسی)کوتاه( به فارسی   -

 پرسش از مفاهیم و اصطالحات تخصصی آموزش زیست شناسی  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.googlebooks.com/
http://study/
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 آموزش زیست شناسی« سرفصل درس »مبانی و اصول تحلیل محتوا در رسانه های

 معرفی درس و منطق آن:  .1

یادگیری دارد. در   -انتخاب محتوای مناسب به عنوان بخشی از فرایند برنامه ریزی درسی، نقش موثری در تسهیل فرایند یاددهی

قالب »کتب درسی« ارائه می شود و کتاب، محور آموزش و یادگیری  نظام های آموزشی متمرکز نظیر ایران، اغلب محتوا در  

است ولی امروزه، توسعه فناوری، منابع را تنوع بخشیده است. پیدایش انواع رسانه ها، نه تنها جریان یادگیری را تسهیل کرده و  

دهد، اثرات مثبتی در افزایش سرعت یادگیری دارد. آشنایی با روش تحلیل  یادگیرنده را از انحصار کتاب های درسی نجات می

محتوا و کسب مهارت کافی در آن که هم اکنون به عنوان یک روش علم پژوهی، طرفداران زیادی دارد، به معلمان کمک می  

ه از مبانی تولید محتوا در فرایند برنامه  کند تا محتواها و رسانه های متعدد آموزشی را شناسایی، تحلیل و ارزیابی کرده و با استفاد

 ریزی درسی، راه حل هایی برای جبران نقصان های آن جستجو و ارائه نمایند.  

 

 مشخصات درس 

 نوع درس: تخصصی انتخابی 

 عملینوع واحد: نظری/

 2تعداد واحد:  

 48تعداد ساعت: 

پیش  شنادروس  روش  سی  نیاز: 

زیست  آموزش  در  پژوهشی  

 پیشنیاز و یا همنیاز( شناسی)

 استاد متخصص برای تدریس:  

علوم  یا  و  شناسی  زیست  متخصص 

 تربیتی 

به فارسی:   مبانی و اصول تحلیل محتوا در رسانه های آموزش نام درس 

 زیست شناسی 
 نام درس به انگلیسی:  

Basics and principles of Content Analysis in Biology 

Education Media 

 در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:اهداف یادگیری: 

روشهای   -1 و  شناسی  زیست  درسی  برنامه  حوزه  به  مربوط  محتواهای  انواع 

 سازماندهی آن را درك کند. 

انواع روشهای تحلیل محتوا را برای تحلیل محتوای مواد و رسانه های آموزشی   -2

 به کار ببرد.زیست شناسی  درس

درس   -3 آموزشی  های  رسانه  از  یکی  محتوا  تحلیل  اصول  و  مبانی  از  استفاده  با 

 زیست شناسی را تحلیل محتواکند. 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن: فرصت   .2
 

 کلیات فرایند برنامه ریزی درسی و جایگاه محتوا در آن بخش اول: 

 تعاریف و عناصر برنامه ریزی درسی )با تاکید بر محتوای زیست شناسی برنامه درسی دوره عمومی(   -

 تعاریف، انواع و اقسام ارائه محتوا   -
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 معیارهای انتخاب محتوای از نظر صاحبنظران تعلیم و تربیت  -

ارائه محتوا )رابطه محتوا و هدف / رابطه محتوا و انگیزه / رابطه محتوا و توان فراگیر / رابطه محتوا  اصول اساسی در انتخاب و   -

 و زمان / رابطه محتوا و سودمندی (

 اصول سازماندهی محتوا )توالی / تداوم / وسعت / تعادل / ارتباط عمودی و روشهای آن / ارتباط افقی و روشهای آن (  -

 تحلیل محتوای مواد و رسانه های آموزشی  بخش دوم: مبانی و اصول

 اهداف، منطق و مفاهیم پایه در تحلیل محتوا )با تاکید بر رسانه های آموزشی زیست شناسی(  -

 انواع روش های تحلیل محتوا )کمی، کیفی، ترکیبی( و کاربرد آن در متون و رسانه های آموزش علوم و زیست شناسی  -

 یل محتوای کمی، کیفی و ترکیبی( و ارائه گزارش نهایی انواع رویکردها در تحلیل داده )تحل -

 

 تحلیل مواد و رسانه های آموزشی در زیست شناسی  :بخش سوم 

 آشنایی با ویژگی های برنامه درسی و محتوای میان رشته ای  -

 رویکردهای مختلف در تولید محتوای رسانه های آموزشی زیست شناسی   -

 ی زیست شناسی نظام آموزشی ایران بررسی انتقادی مواد و رسانه های آموزش -

 آشنایی با مواد و رسانه های آموزشی نوپدید در آموزش زیست شناسی  -

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری:  .3

 به استاد محترم دوره توصیه می شود، ضمن استفاده از »الگوی عمومی تدریس«، به موارد ذیل توجه کند :  

 استفاده مناسب از فناوری آموزشی خصوصا در بخش های معرفی و کاربرد نرم افزارهای تخصصی تحلیل داده  -

 گروهی توسط دانشجویان استفاده مناسب از روش کارگروهی در کالس درس و ارائه پروژه های فردی یا  -

 شناسایی و به کارگیری رسانه ها و مواد آموزشی دروس علوم تجربی و زیست شناسی به عنوان ابزار مناسب تدریس -

 

 :و پایگاه های مطالعاتی منابع آموزشی   .4

 منابع اصلی:

 تهران : نشر نی.(. تحلیل محتوا: مبانی روش شناسی.  1396کریپندورف، کلوس. ترجمه هوشنگ نایبی . ) -1

 (. روشهای ارزشیابی کتاب های درسی با تاکید بر تحلیل محتوای کمی و کیفی. تهران : شورا. 1395نوریان، محمد. ) -2

3- ( امیرکامران.  تهران1395زرنقی،  دبستان(.  ششم  تا  اول  های  )پایه  تجربی  علوم  کتاب  محتوای  تحلیل  های  پژوهش :  (. 

 دانشگاه.
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4- KimberlyA.N.(2017). The content Analysis Guide book (second edition).  SAGE 

publishing 

 

 منابع فرعی:

1- ( حسن.  تهران(.  1392شعبانی،  مدارس.  درسی  برنامه  تحلیل  رویکرد  با   : تحقیق  روش  یک  عنوان  به  محتوا  بنی    :تحلیل 

 الزهرا)س(. 

 ابهای درسی دوره ابتدایی. تهران : شورا.(. راهنمای عملی تحلیل محتوای کمی و کیفی کت 1397نوریان، محمد. ) -2

 

3- Boréus, K. & Bergström, G. (2017). Analyzing Text and Discourse: Eight Approaches 

for the Social Sciences. SAGE publishing 

 

 های مطالعاتی: پایگاه

- http://biology-dept.talif.sch.ir 

- https://www.digitalmethods.net/MoM/QuantContentAnalysis 

 

   :یادگیریراهبردهای ارزشیابی   .5
 

 .نمره 3حضور فعال در کالس شرکت در پرسش و پاسخ و آزمونک ها و حضور و غیاب به میزان  ارزشیابی تکوینی: -

 .نمره 7: کارهای عملی طی جلسات تحویل می دهند و  یا  یک کار عملی در پایان ترم به میزان ارزشیابی پوشه کار -

 . هنمر 10امتحان کتبی پایانی از محتوای تدریس شده به میزان  ارزشیابی پایانی: -

  

https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/author/kristina-boreus
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/author/goran-bergstrom
http://biology-dept.talif.sch.ir/
https://www.digitalmethods.net/MoM/QuantContentAnalysis
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 « زیست شناسی مولکولی پیشرفتهسرفصل درس » 

 معرفی درس و منطق آن:   .1

ی مهم در علم زیست شناسی، درك هر چه بهتری در فرایندهای مولکولی سلول ها  زیست شناسی مولکولی به عنوان یک شاخه

آشناییفراهم می تر   کند.  می  عمیق  علم زیست شناسی  از  شاخه  این  با  فرایندهای  معلمان زیست شناسی  از  را  آنها  فهم  تواند 

نماید تا پاسخپیچیده  مولکولی   به آنها کمک  به سواالت و  در مراحل مختلف رشد و نموافزایش داده و  های مناسب تری را 

 آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی ارایه نمایند. ابهامات دانش 

 مشخصات درس 

 نوع درس: تخصصی انتخابی 

 نوع واحد: نظری

 2تعداد واحد:  

 32تعداد ساعت: 

 ندارد   نیاز:دروس پیش 

استاد متخصص برای تدریس: دکتری علوم 

سلولی   گرایش  یا  و  مولکولی  و    – سلولی 

 تکوینی  رشته های گیاهی و جانوری 

  زیست شناسی مولکولی پیشرفتهنام درس به فارسی: 

 Advanced Molecular Biology نام درس به انگلیسی: 
 

 : در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:اهداف یادگیری

 

 اساس مولکولی فرآیندهای سلولی را در موجودات زنده شرح دهد. .1

فرایندهای همانندسازی، رونویسی و ترجمه را در دو سیستم پروکاریوتی   .2

 یوکاریوتی با یکدیگر مقایسه نمایند.و 

 همانندسازی در ویروس ها را با موجودات زنده مقایسه کند.  .3

 

 های یادگیری، محتوایی درس و ساختار آن:فرصت  .2

 

 بخش اول: همانندسازی 

 در پروکاریوت ها و یوکاریوت ها  DNA: همانند سازی DNAهمانند سازی   -

ها، ژوکس ویروس ها، هرپس    Baculovirus، ژنوم  SV40همانند سازی ژنوم های ویروسی: ژنوم آدنوویروسها، ژنوم   -

 ویروس ها  پیکورنا ویروس ها، و غیره

 

 بخش دوم: رونویسی 

 : انواع فاکتورهای رونویسی، فرآیندهای رونویسی در پرو کاریوت ها و یوکاریوت ها، خاتمه رونویسی  RNAرونویسی  -

 RNAرآیندهای پیرایش و پردازش ف -

 و غیره(  miRNAو   siRNAهای کوچک ) RNAو نقش انواع  RNAانواع  -
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 بخش  سوم: ترجمه 

 مراحل شروع، طویل شدن و خاتمه ترجمه در پروکاریوت ها و یوکاریوت ها   -

 

 بخش چهارم: تنظیمات مولکولی

 LINEو  SINEتوالی های تکراری در ژنوم عناصر رتروویرال ها، توالی  -

عناصر - ترانسپوزون های ذرت،  ها:  یوکاریوت  در  ترانسپوزونی  عناصر    TYعناصر  مخمر،  عناصر    Pدر  در   COPIEو 

 دروزفیال

 تنطیم بیان ژن در پروکاریوت ها: اپرون الکتوز، اپرون تریپتوفان و غیره -

 

 تدریس و یادگیری: راهبردهای  .3

 های آموزشی ارائه درس به روش سخنرانی و همراه با اسالید و کلیپ  -

 پرسش و پاسخ توسط استاد و دانشجویان   -

 پروژه و تحقیق به صورت فردی یا گروهی   -

 

 : و پایگاه های مطالعاتیمنابع آموزشی   .4

 

 منابع اصلی: 

 

1. Krebs, J.E., et al. (2018). Lewin’s Genes XII. (Latest edition). JONES & BARTLETT. 

2. Lodish, H., et al. (2016). Molecular Cell Biology. 8th ed. (Latest edition). W. H. Freeman 

and Company.   

3. Watson, JD., et al. (2013). Molecular Biology of the Gene. 7th ed. (Latest edition). CSHL 

press. 

 بع فرعی : امن   

1. Weaver, R.F. (2012). Molecular Biology. 4th ed. (Latest edition).  Mc Graw Hill 
        

 های مطالعاتی: پایگاه

- http://www.cellbiol.com/education.php  

 

 راهبردهای ارزشیابی یادگیری: .5

http://www.cellbiol.com/education.php
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 درصد(.  40سال صورت می پذیرد)براساس مشارکت در فعالیت های کالسی در طول نیم ارزشیابی تکوینی: -

 درصد(.  60سال صورت می پذیرد)نیمبه صورت آزمون کتبی در پایان  ارزشیابی پایانی: -
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 پیشرفته « فیزیولوژی گیاهی سرفصل درس » 

 معرفی درس و منطق آن:   .1

از جمله سالمت، تغذیه و محیط زیست دارند و از آنجا که بهره گیری  انسان  با توجه به نقشی که امروزه گیاهان در زندگی  

صحیح از گیاهان در زمینه هایی چون اصالح گیاهان، تولید محصوالت گیاهی، تجاری سازی آنها و ...، با آگاهی از فرایندهای  

و    ت ـهمی ا   ین ـتبی   من ـض  معلم،  حیاتی گیاهی همچون جذب و انتقال، متابولیسم، فتوسنتز و مراحل رشد و نمو صورت می گیرد

محیط زیست، پیشنهاد و  و    دخو  سالمت  حفظدر    نهااز آ  بهتر  ده ستفاا  ایبر  ا ر  هاییرهکا را برای دانش آموزان    نگیاها  هاـجایگ

  ا ـب  هـعرص  ین ا  به ورود    ایبررا    زانموآ  نشدا  کند. همچنینمی  فعالیت هایی در این زمینه برای دانش آموزان طراحی و اجرا  

 . میکند یتاهد  فرینیرآکا فدـه

 

 مشخصات درس 

 نوع درس: تخصصی انتخابی 

 نوع واحد: نظری

 2تعداد واحد:  

 32تعداد ساعت: 

 ندارد   نیاز:دروس پیش 

تدریس:  برای  متخصص  استاد 

   متخصص علوم گیاهی

 فیزیولوژی گیاهی  پیشرفته نام درس به فارسی: 

    Advanced Plant Physiologyنام درس به انگلیسی: 

 در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:اهداف یادگیری: 

معدنی و مواد آلی در گیاهان،  ضمن توضیح ساز و کارهای جذب و ترابری مواد   -1

 راهکارهایی را جهت افزایش محصول در گیاهان پیشنهاد دهند. 

با اطالعاتی که از ساز وکارهای مولکولی واکنش های نوری و تثبیت کربن دارند   -2

غیر   و  زیستی  های  تنش  از  ناشی  با عوارض  مقابله  و  میزان محصول  افزایش  برای 

 زیستی استفاده کنند. 

ی مقابله با تنش ها  ها را توضیح داده و نحوهکار مقاومت گیاهان در برابر تنش ساز و   -3

 و افزایش تحمل گیاهان در برابر آن ها را پیشنهاد دهد. 

اهمیت، ساختار و بیوسنتز انواع ترکیبات موجود در گیاهان را توضیح دهد و کاربرد   -4

وبی برای دانش آموزان  متابولیت های اولیه و ثانویه گیاهی را در زندگی بشر به خ

 تشریح کند. 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن: فرصت  .2

 جذب و انتقال در گیاهان :  بخش اول

 مروری بر روابط آبی گیاه و خاك -

ساختارهای غشای پالسمایی و تونوپالستی، پروتئین های مسئول جذب و ترابری یون ها )کانال ها، ناقل ها،  پمپ ها، ترابری   -

 اولیه وثانویه و کانال های آبی( 
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 مسیرها و ساز و کارهای ترابری آب و مواد معدنی در عرض ریشه )انتقال کوتاه مسافت(  -

 مسیرها و ساز و کارهای ترابری مواد)شیره خام و پرورده( در آوندها ) انتقال طوالنی مسافت(   -

 تعرق و تعریق  -

صرف، بیوشیمی ریزوسفر و ارتباط آن با تغذیه، رابطه ی بین منبع و  تغذیه معدنی در گیاهان )نقش عناصر کم مصرف و پر م -

 مصرف، رابطه ی تغذیه و آفات و بیماری های گیاهی( 

 و کارهای مولکولی آن فتوسنتز و ساز : بخش دوم

 مروری بر ساختار سیستم های فتوسنتزی -

 ساختار و بیوسنتز رنگیزه های فتوسنتزی و طیف بینی )اسپکتروسکپی( -

 های مرکز واکنش   کمپلکس  -

 مسیرهای انتقال الکترون و شیمیواسمزی -

 متابولیسم کربن )انواع متابولیسم کربن و مقایسه ی تیپ های مختلف گیاهان فتوسنتزی( -

 و کارهای مولکولی آن  بخش سوم: تنفس و ساز

هوازی، مراحل و سازوکار  تنفس و تخمیر، کسر تنفسی، تنفس کلیماکتریک، رابطه تنفس و فتوسنتز، تنفس هوازی و بی  -

 های فرعی چرخه کربستنفس و تخمیر، مسیر پنتوز فسفات اکسیداتیو،  چرخه  سیتریک اسید )چرخه کربس(، واکنش 

های  ها و سایر راه های انتهایی) راه سیتوکرومفرایندهای سیتوسلی و پالستی، نقش مسیر پنتوز فسفات، اکسیداسیون   :گلیکولیز -

 تنفسی( 

سنتز    فسفریالسیون   - آن، سازوکار  انواع  میتوکندری  ATPو  در    ،هادر  تنفس  متابولیسمی،  مسیرهای  سایر  با  تنفس  ارتباط 

 گیاهان کامل و قطعات جداکشت

ها، بیوسنتز اسیدهای چرب و انواع لیپیدها و جایگاه بیوسنتز آنها، تبدیل لیپیدها به  ها و ساختار آنمتابولیسم لیپید: انواع لیپید  -

 ( اکساالت )گریزراه گلی اکساالتها، مسیر گلی ها در حین جوانه زنی دانه کربوهیدرات

 فیزیولوژی تنش  :بخش چهارم

 تنش شوری و فیزیولوژی گیاهان شور رست)تعریف، ویژگی ها، گونه های هالوفیت و استراتژی های تحمل شوری(  -

 متالوفیت و استراتژی های تحمل فلزات ( )تعریف، ویژگی ها، گونه های  تنش فلزات و فیزیولوژی گیاهان فلز رست -

 تنش خشکی و فیزیولوژی گیاهان خشکی رست  -

 تنش غرقابی  -

های   - سازش  و  پایین  و  باال  دماهای  از  ناشی  های  آسیب  گرمازدگی(:  و  گرما  زدگی،  یخ  و  )سرما  حرارتی  های  تنش 

 فیزیولوژیک گیاهان. 
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 بخش پنجم: متابولیت های ثانویه و پاسخ های دفاعی گیاهان 

 انواع متابولیت های ثانویه، روش های استخراج و کاربرد آن ها  -

 پاسخ گیاهان در برابر حمله ی حشرات و علفخوران  -

 دگر آسیبی)آللوپاتی(  -

 فرایندهای رشد و نمو در گیاهان : بخش ششم

 مروری بر عوامل موثر بر رشد و نمودر گیاهان)عوامل درونی و محیطی(  -

 ه های رشد گیاهی و نقش آن ها در کنترل فرایندهای رشد و نمومروری بر هورمون ها و تنظیم کنند -

 فتومرفوژنز و نقش فیتوکروم ها  -

 فرایندهای دخیل در رسیدگی میوه ها  -

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری:  .3

 ارائه مستقیم با توضیح مفاهیم از طریق ارائه مثالها و استفاده از اسالیدها و انیمیشن های آموزشی  -

 دانشجویان در تحلیل و پاسخ به پرسش های طرح شدهمشارکت  -

 گیری از شیوه ارائه غیر مستقیم و ارائه کنفرانس توسط دانشجویان در ارتباط با مطالب تکمیلی درس بهره -

 

 :و پایگاه های مطالعاتی منابع آموزشی   .4

 منابع اصلی:  

و   -1 مترجمان:  محمد کافی  ادوارد.  لینکلن و زایگر،  اول و دوم. ویراست  1392)  .همکارانتایز،  فیزیولوژی گیاهی،جلد   .)

 چهارم. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

(. فیزیولوژی تنش های محیطی در  1397کافی، محمد؛ برزویی، اعظم؛ صالحی، معصومه؛ کمندی، علی. معصومی؛ علی. ) -2

 گیاهان. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

 .دانشگاه فردوسی مشهدانتشارات    فیزیولوژی گیاهی، (،  1397. )زاده، آریزدیفاص.،  ریمم  ،آبادی  ، زارع حسن لی ، عگنجعلی -3

 

 

 

 منبع فرعی: 
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1. Hopkins, W.G., Huner, N. P. A. (2010). Introuduction to Plant Physiology (4 th 

Edition). John Wiley and Sons, Inc. 
 های مطالعاتی: پایگاه

- https://www.medline.com 

- https://onlinelibrary.wiley.com/journal  

- http://www.scopus.com 

- http://www.webofknowledge.com 

- http:// isc.gov.ir/authenticate.aspx 

- Plantphys.net 

 

  یادگیری:راهبردهای ارزشیابی  .5

 

 درصد(.  40سال صورت می پذیرد)براساس مشارکت در فعالیت های کالسی در طول نیم ارزشیابی تکوینی: -

 درصد(.  60سال صورت می پذیرد)نیمبه صورت آزمون کتبی در پایان  ارزشیابی پایانی: -

 

 

 

 

   

  

 نکات تکمیلی:

ارائه تمامی مباحث را ندارد، با توجه به متوسط سطح علمی کالس و همچنین   برای  فرصت کافی در صورتی که مدرس این درس در طول ترم  

 . ارائه دهدو نیاز های اساسی دانشجویان به ترتیب اهمیت مباحث را انتخاب 

 

 

https://www.medline.com/
https://onlinelibrary.wiley.com/journal
http://www.scopus.com/
http://www.webofknowledge.com/
http://sci.isc.gov.ir/authenticate.aspx
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 سرفصل درس »فیزیولوژی جانوری پیشرفته« 

 معرفی درس و منطق آن:   .1

انسان به منظور داشتن رفتار سالم جهت  آشنایی با ساختار و نحوه ی عملکرد دستگاه های   مختلف بدن جانوران و بخصوص 

حفظ سالمت فردی و اجتماعی و نیز استفاده ی بهینه از جانوران ، از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنین به روز بودن دانش  

ر بسزایی در کیفیت تدریس معلم  معلم در مباحث فیزیولوژی با توجه به محتوای گسترده آن در کتاب های درسی متوسطه، تأثی 

و آموزش فراگیران دارد. بنابراین معلم می تواند ضمن آموزش رفتارهای آگاهانه و سالم به دانش آموزان ، فعالیت ها و آزمایش  

 های هدفمندی را در این زمینه طراحی و دانش آموزان را در اجرا هدایت کند.

 مشخصات درس 

 نوع درس: تخصصی انتخابی 

 واحد: نظرینوع 

 2تعداد واحد:  

 32تعداد ساعت: 

 نیاز: ندارد دروس پیش 

تدریس:   برای  متخصص  استاد 

 متخصص فیزیولوژی جانوری 

 فیزیولوژی جانوری پیشرفته نام درس به فارسی: 

 Advanced Animal Physiology نام درس به انگلیسی:

 قادر خواهد بود:در پایان این واحد یادگیری دانشجو اهداف یادگیری: 

 

اندام های مختلف بدن جانوران را در شرایط   -1 فیزیولوژی یاخته ها، بافت ها و 

 متفاوت، مقایسه و تحلیل کند. 

ضمن تحلیل ساختار و عملکرد دستگاه های مختلف بدن و مکانیسم های مربوط   -2

 ای در جهت حفظ سالمت آن ها داشته باشد.  به تنظیم آنان، رفتارهای آگاهانه

آموزان طراحی و  دانش  هایی را در این زمینه برایها وفعالیتمی تواند آزمایش  -3

 اجرا کند.

آموزان را به مراقبت از تندرسی  ی کارکرد اندام های بدن، دانش با توجه به نحوه -4

 و حفظ کارکرد سالم اندام ها تشویق و راهنمایی کند. 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت  .2

 

 ی دستگاه عصب یولوژیزیاول: ف بخش

 ی مراکز عصب ی ولوژیزی در ف قی تحق ی روش ها -

  یعقده ها  ک،ی مبی مشبک آن، مخچه، تاالموس، دستگاه ل   التی و تشک   یتنه مغز  )نخاع،  ی مراکز عصب  شرفتهی پ  ی ولوژیزی ف -

 ز(و قشر مغ یقاعده ا

 عصب و عضله   یولوژیزی ف -
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 د(ا یاعت  یولوژی نوروب ،یروان ی وابستگ  ه،یانواع پاداش و تنب  ،یری ادگیرفتار )حافظه،   یولوژیزی نوروف -

 و غیره( و نوسانات خلق خو)ترس، خشم، اضطراب ایرؤ ،یداریخواب و ب  ک،یولوژی ب  یها  تمیر -

 حواس یولوژیزیدوم: ف بخش

 ی حس  یها رندهی نواع محرك ها و گ ا -

 تفاوت حس و درك   رنده،ی سازش گ رنده،ی گ لی پتانس -

 ی تا قشر مغز و پردازش حس رندهی از گ  یحس  یها  امی پ یرهای مس -

 و غیره(لمس  ت،ی )درد، وضع یکری پ ی حس ها  یولوژیزی ف -

 و غیره( ییچشا ،ییشنوا ،یینای ) بژهیو ی حس ها  یولوژیزی ف -

 شرفته یپ ینولوژیسوم: اندوکر بخش

 یی( ستای)هم ا یو هموستاز ی من یو ا یعصب ی ها ستمی ( و رابطه آن با س زی)درون ر ن یاندوکر ستمی س یمعرف -

 آن ها  ی ری اندازه گ ی)سوخت و ساز( هورمون ها و روش ها  سمی متابول -

 ی و مولکول یانواع هورمون ها و ساز و کار عمل آن ها در سطح سلول  -

 مثل  دیتول یولوژیزی: فچهارم بخش

 عوامل مؤثر بر گامتوژنز ،یساختار و عملکرد غدد جنس  -

 آن  یمولکول  عیلقاح و وقا -

 آن ها  ی و عوامل هورمون یردهی ش مان،یزا ،یباردار -

 و انواع آن یشگاهیلقاح آزما -

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری:   .3

  شنی می مشاهده ان  ،یآموزش   یدهای، رسم اشکال ، استفاده از اسال   میمفاه   حی )توض   می مستق  یری ادگیفراهم کردن فرصت   -

 و غیره( یآموزش  یها

 د یو معتبر جد یشده از ترجمه مقاالت علم هیته نار ی مباحث و ارائه سم لیدر پرسش و پاسخ و تحل انیمشارکت دانشجو -

 تر مباحث قیدرك عم یبرا یو عملکرد یری ادگ ی یها  تی ارائه فعال  -

 ی نقشه مفهوم م ی ترس -

 

 

 

 :و پایگاه های مطالعاتی منابع آموزشی   .4
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 منابع اصلی:

و    تونیگا  یپزشک  یولوژیزی (. ف1400)  .لیزاده، ع، راستگار فرجهرازاده، ز ، قاسموریح  ،یسپهر  لی؛عیدس  ،یروحان  یحائر -1

 .عی رف  شهیچهاردهم )ترجمه(، انتشارات اند  ش یرایهال، و

و شولت،   زیجانوری مو  ولوژییزی ف  ی(. مبان1400).هرازاده، زقاسم  کینه؛س  جانپور،ی عل  یمان؛پیدس  ،یمقدس  منه؛آ  وف،یرضا -2

 .سوم )ترجمه(، انتشارات دانشگاه تهران ش یرایو

 منابع فرعی:

ز  -1 زاده،  فاهله؛ جهانبانی، رهراقاسم  سرنجه،  نظری  مرزانه؛  سرنجه،  نظری  گانونگ.  1395)  . رتضی؛  پزشکی  فیزیولوژی    .)

 انتشارات اندیشه رفیع.

 های مطالعاتی: پایگاه

- https://www.medline.com 

- https://onlinelibrary.wiley.com/journal  

- http://www.scopus.com 

- http://www.webofknowledge.com 

- http:// isc.gov.ir/authenticate.aspx 

   :یادگیریراهبردهای ارزشیابی  .5

 

 درصد(.  40سال صورت می پذیرد)براساس مشارکت در فعالیت های کالسی در طول نیم ارزشیابی تکوینی: -

 درصد(.  60سال صورت می پذیرد)نیمبه صورت آزمون کتبی در پایان  ارزشیابی پایانی: -

  

https://www.medline.com/
https://onlinelibrary.wiley.com/journal
http://www.scopus.com/
http://www.webofknowledge.com/
http://sci.isc.gov.ir/authenticate.aspx
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 « حفاظت  و زیست محیطمبانی بوم شناسی، »سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن:   .1

منابع حیاتی تجدیدشدنی و تجدید  افزایش و رشد جمعیت، وجود  پایدار کشور،  به روند توسعه  با توجه  اخیر،  در سال های 

های مختلف زیست محیطی در ایران و جهان، برنامه ریزی دقیق برای حفاظت از منابع طبیعی و محیط  همچنین چالش ناشدنی و  

زیست ضروری به نظر می رسد. در نتیجه، در جهت بهره برداری پایدار از منابع طبیعی و مناطق تحت حفاظت می باید اقدامات 

گیری از آلودگی منابع حیاتی برای رسیدن به اهداف  ی برای کنترل و پیش الزم بعمل آید. همچنین در این راستا، راهکارهای 

 توسعه پایدار در ایران موثر خواهد بود.

 

 مشخصات درس 

 نوع درس: تخصصی انتخابی 

 نوع واحد: نظری

 2تعداد واحد:  

 32تعداد ساعت: 

 نیاز: ندارد دروس پیش 

تدریس:   برای  متخصص  استاد 

 متخصص زیست شناسی 

  

 حفاظت و زیست محیطمبانی بوم شناسی، نام درس به فارسی:  

 نام درس به انگلیسی:  

Ecology, Basics of the environment and Protection    

 اهداف یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:
 

و  -1  )... و  کوهستان  غار،  خشکی)کویر،  مهم  های  اکوسیستم  انواع  های  ویژگی 

 آبی)دریاچه ها، تاالب   ها، دریا و...( را با تأکید بر اکوسیستم ایران شرح دهد.  

های ساختاری جمعیت  ها، رشد و عوامل موثر بر حیات و یا نابودی  در باره ویژگی -2

 آن ها بحث و تبادل نظرکند.  

راهکارهای مناسب برای حفاظت از محیط زیست برای رسیدن به توسعه پایدار   -3

 ملی پیشنهادکند. 

 . مهارت های کاربردی حفاظت از محیط زیست را در فراگیران ارتقا دهد -4

 آموزان مسئول نسبت به حفاظت از محیط زیست تربیت کند. دانش  -5

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن: فرصت  .2

 

 اول:کلیات بخش 

 و لزوم حفاظت از آن اهمیت زیست،  محیط تعریف مقدمه، -

 محیطی زیست پایدار، جهانی شدن و مسائل توسعه زیست ومحیط -

 زیستتغییر الگوی زندگی، نوع تغذیه و نقش آن در سالمت محیط -
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 بخش دوم: بحران های زیست محیطی 

 آنها رفع خصوص  در جهانی  تجارب بررسی و جهان محیطیمختلف زیست های بحران با آشنایی -

 تغییرات اقلیمی، گرمایش کره زمین، علل و اثرات آن  -

 عوارض آن و راه های کاهش اثرات مخرب صنعتی شدن  و شدن صنعتی  -

 

 بخش سوم: اکوسیستم و آلودگی ها 

ها،  اکوسیستم  انواع - تاالب  ها،  آبی)دریاچه  و   )... و  مرتع  جنگل،  کوه،  غار،  خشکی)کویر،  بر  های  تأکید  با  و...(  دریاها 

 آنها از قبیل:  های مختلفآلودگی اکوسیستم های ایران و

 آب  کیفیت بهبود و های اصالحروش زیرزمینی و عوارض آنها، سطحی و هایآب هایآالینده آب، آلودگی -

 آب  کیفیت بهبود و های اصالحخاك و عوارض آنها، روش  هایآالینده خاك،  آلودگی -

 اوزون الیه زنده و  موجودات بر هوا  های آالینده اثرات هوا، آلودگی  ها و منابعشاخص هوا، آلودگی -

 زنده  های صوتی، امواج و پرتوهای مختلف و اثرات زیان بارشان بر موجوداتآلودگی -

 انسان و موجودات دیگر  سالمت مختلف و هایاکوسیستم بر شیمیایی و تاثیر آنها کودهای  و سموم کشاورزی، -

 

 چهارم: حفاظت های زیست محیطی بخش 

  پسماندهای   کاهش انواع پسماندها، مدیریت  هایروش  پسماندها، انواع پسماندها، ماندگاری انواع پسماندها، شیرابه پسماندها، -

 مختلف 

 های مختلف پاالیش بیولوژیکی اکوسیستم -

 ای آمایش سرزمین و پیامدهای عدم وجود آمایش منطقه -

 زیست های محیطر و نقش آنها در کاهش آلودگیهای نو و تجدید پذیانرژی -

 زیست و نحوه مشارکت دانشجویان ها( و نقش آنها در حفظ سالمت محیطهای مردم نهاد )سمن سازمان -

 های پیشگیری از آنها محیطی محل زندگی دانشجویان و راههای زیستاجرای پروژه شناسایی آالینده -

 

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری:  .3

استفاده از مطالب متنوع روزآمد منتشر شده نوشتاری و تصویری در منابع معتبر داخلی و خارجی در ارتباط با مباحث ذکر   -

 ای  شده در سرفصل درس به کمک امکانات مختلف آموزشی و رسانه
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المللی  ی و ملی و بین ازیست در سطح منطقهای نتایج تحقیقات میدانی مرتبط با عوامل موثر در سالمت محیطبررسی مقایسه -

 و تبیین میزان فاصله وضعیت موجود با وضعیت مطلوب   

 

 :و پایگاه های مطالعاتی منابع آموزشی   .4
 منابع اصلی:

 انتشارات ارکان. . اصفهان: ب، خاك و هواآزیست، لودگی محیط(.  آ1390جید )م عرفان منش،  وجید ، مافیونی -1

   .ایران )مهره داران(. تهران: مرکز نشر دانشگاهی(. حیات وحش  1394فیروز، اسکندر) -2

 (.دانشگاه فردوسی مشهد)نشر جهاد دانشگاهی  مشهد:    .زیست  مبانی محیط  (.1390)  بدالحسین ، عکنت وات، ترجمه وهابزاده -3

4- Molles, M.C., (2019). Ecology, Concepts and Applications (8th Edition). McGraw-Hill 

Education. 
5- Nathanson J., Schneider R. (2015). Basic environmental technology:  water supply, waste 

management and pollution control. 6th ed.   
6- Sher, A., and Molles, M.C., (2018). Loose Leaf for Ecology: Concepts and 

Applications. McGraw-Hill Education. 
 منبع فرعی: 

جغرافیای گیاهی ایران)رویکرد حفاظتی(. تهران: مرکز نشر (. مروری بر 1394) .محرابیان، احمدرضا. مجنونیان، هنریک -1

 آثار علمی دانشگاه شهید بهشتی. 

  های مطالعاتی:پایگاه

- https://www.ncbi.nlm.nih.gov 

- http://www.scopus.com 

- www.sid.ir 

- www.civilica.com 

 

 ابی یادگیری:راهبردهای ارزشی .5

 درصد(.  40سال صورت می پذیرد)براساس مشارکت در فعالیت های کالسی در طول نیم ارزشیابی تکوینی: -

 درصد(.  60سال صورت می پذیرد)نیمبه صورت آزمون کتبی در پایان  ارزشیابی پایانی: -

 

https://www.gisoom.com/search/book/nasher-1074/انتشارات-جهاد-دانشگاهی-دانشگاه-فردوسی-مشهد/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.sid.ir/
http://www.civilica.com/
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 فصل چهارم 

 توزیع کالن دروس
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کارشناسی ارشد رشته آموزش   نامه(انتخابی ، پایانچگونگی توزیع دروس ) تخصصی الزامی، تخصصی 

سال()چهار نیم در دورة تحصیلی  شناسیزیست   

 جدول 1 : چگونگی ارائۀ دروس1 رشتۀ آموزش زیست شناسی  در دورۀ کارشناسی ارشد

 نیمسال اول 

 نام درس تعداد واحد  نوع واحد دروس پیشنیاز 

در آموزش زیست شناسی  پیشرفته  راهبردهای تدریس  2 تخصصی الزامی  -  

داران  مهره تکوین  و تشریح 2 تخصصی الزامی    

گیاهی  تشریح و تکوین  2 تخصصی الزامی  -  

 زیست شناسی سلولی پیشرفته  2 تخصصی الزامی  -

(3درس انتخابی )از جدول  2 تخصصی انتخابی  -  

* اخالق معلمی از دیدگاه اسالم 2 جبرانی حرفه ای  -  

 جمع 10

 

 نیمسال دوم 

 نام درس تعداد واحد  نوع واحد دروس پیشنیاز 

آموزش زیست شناسی در پژوهش روش  2 تخصصی الزامی  -  

آموزش زیست شناسی طراحی آموزشی پیشرفته در 2 تخصصی الزامی  -  

 زیست فناوری پیشرفته  2 تخصصی الزامی  -

(3)از جدول  درس انتخابی 2 تخصصی انتخابی  -  

انتخابی تخصصی  - (3)از جدول درس انتخابی 2   

*  .ا.ادر ج آموزش و پرورش اسناد، قوانین و سازمان 2 جبرانی حرفه ای  -  

 جمع 10

 

 نیمسال سوم

 
 باشد. پیشنهادی می.  1
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 نام درس تعداد واحد  نوع واحد دروس پیشنیاز 

آموزش زیست  در سنجش و ارزشیابی آموزشی پیشرفته 2 تخصصی الزامی  -

 شناسی 

(3)از جدول  درس انتخابی 2 تخصصی انتخابی  -  

(3)از جدول  درس انتخابی 2 تخصصی انتخابی  -  

(3)از جدول  درس انتخابی 2 تخصصی انتخابی  -  

 جمع 8

 

 نیمسال چهارم 

 نام درس تعداد واحد  نوع واحد دروس پیشنیاز 

 پایان نامه 4 تخصصی الزامی  -

 جمع کل واحد ها  32

 .( انتخاب شودpckآموزش رشته زیست شناسی )موضوع پایان نامه در حوزه ی  •
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 پیوست ها 

 



 79   
 

 « 1های سلولیساختار و عملکرد اندامک»  جبرانی سرفصل درس

 معرفی درس و منطق آن:  .1

نقش    به  توجه  است. با  زیستی  های   فعالیت  نوع  همه  تجلی  جایگاه  و  زنده  ساختارهای  دهنده  تشکیل  بنیادی  واحد  عنوان  به  سلول

  مباحث  معلمان با  دانشجو  آشنایی  اخیر،  های  دهه  طی  علم  این  توجه  قابل  های  پیشرفت  همچنین   و   سلولی  شناسی  زیست  بنایی  زیر

اندامک های سلولی  مختلف و   این درس   ازگذراندن  بعد  دانشجومعلمان.  است  برخوردار  خاصی  ضرورت  و  اهمیت  از  اجزا 

 .کرد خواهند راکسب  اندامک ها و سلول منظر از  زیستی های پدیده تفسیر  جهت مناسب  فکری الگوی

 

 مشخصات درس 

 ای رشته جبرانینوع درس: 

 نوع واحد: نظری

 2تعداد واحد:  

 32تعداد ساعت: 

 ندارد   نیاز:دروس پیش 

استاد متخصص برای تدریس: متخصص علوم  

 –سلولی و مولکولی و یا گرایش های  سلولی 

 تکوینی 

 های سلولیساختار و عملکرد اندامکنام درس به فارسی: 

 نام درس به انگلیسی: 

 Cell Organelles Structure and Function 

 خواهد بود:: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر  اهداف یادگیری

 

های سلولی  مباحث و مفاهیم مربوط به ساختار، اهمیت و عملکرد اندامک .1

 را بیان و استدالل کند.

در   .2 را  ها  اندامک  و  اجزا  با  مرتبط  مولکولی  و  سلولی  سازوکارهای 

 پروکاریوت ها و یوکاریوت ها تفسیر و مقایسه کند.

 درك و تحلیل کند. ها و لزوم و اهمیت آن ها را ارتباطات میان اندامک .3

 : های یادگیری، محتوای درس و ساختار آنفرصت    .2

 بخش اول: اجزای سلولی پروکاریوت ها و یوکاریوت ها 

های درون  های پروکاریوت و یوکاریوت و نحوه تکامل اندامکدهنده سلولمروری بر اجزاء خارج و داخل سلولی تشکیل -

 جداسازی و مطالعه آنها های ها و روشسلولی در یوکاریوت

سلول - ساختارهای  و  اجزاء  بر  آرکئیمروری  و  )یوباکترها  پروکاریوتی  شباهتهای  آنها،  عملکردهای  و باکترها(،  ها 

 ها های آنها با اجزاء مشابه در یوکاریوتتفاوت

 
های درسی  این سرفصل در برنامه  ،. این درس بنا بر پیشنهاد کارگروه تخصصی علوم زیستی وزارت علوم، تخقیقات و فناوری، انتخاب گردیده و با توجه به اینکه 1

باشد، سرفصل آن به صورت جداگانه تدوین شده و در  دانشگاه فرهنگیان، موجود نمی "آموزش علوم تجربی"و  "شناسیآموزش زیست"های دوره کارشناسی رشته

 برنامه حاضر ضمیمه شده است.  
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 بخش دوم: اندامک های یوکاریوتی

های شناسایی، اهمیت، عملکردها و سازوکارهای مرتبط(،  روشهای آندوپالسمی زبر و صاف )منشاء، ساختار،  شبکه -

های سنتز شده  ها، ضروریات و سازوکارهای الزم جهت تفکیک و انتقال پروتئین آشنایی با مسیر ترشحی سنتز پروتئین 

که  های غشایی در غشاء شبدر مسیر ترشحی به جایگاه اختصاصی خود در سلول، توپولوژی و نحوه قرارگیری پروتئین 

 آندوپالسمی

دی - پیوندهای  تشکیل  )گلیکوزیالسیون،  آندوپالسمی  شبکه  در  ترجمه  از  پس  و  ضمن  تاخوردگی  تغییرات  سولفید، 

 ها( و کنترل کیفیت پروتئین   هاصحیح پروتئین 

پروتئین  - پاسختجمع  آندوپالسمی،  شبکه  و  سیتوزول  در  بدتاخورده  سلول:  های  بر  آنها  اثرات  و  سلول  کمپلکس  های 

پروتئین  تخریب  و  پروتئین پروتئازوم  پاسخ  سیتوزول،  در  )ها  حرارتی  شوك  شبکه  HSRهای  با  مرتبط  تخریب   ،)

 ( UPR( و پاسخ پروتئین تانخورده ) ERADآندوپالسمی )

 های شناسایی، اهمیت، عملکردها و سازوکارهای مرتبط دستگاه گلژی: منشاء، ساختار، روش -

های اندوزومی و های شناسایی، عملکردها و سازوکارهای مرتبط(، جایگاه سنتز پروتئین وشلیزوزوم )منشاء، ساختار، ر -

 ای لیزوزمیهای ذخیره، بیماریلیزوزومی و سازوکارهای انتقال آنها به اندامک

ولی  های انتقالی درون سلولی، نقش و اهمیت آنها، سازوکارهای سلولی و مولکولی نقل و انتقاالت وزیکانواع وزیکول -

 درون سلولی و عوامل موثر در اختصاصیت نقل و انتقاالت وزیکولی 

گلیمیکروبادی - )پراکسیزوم،  روشها  ساختار،  منشاء،  سلولاکسیزوم(:  در  عملکردها  و  شناسایی  و  های  جانوری  های 

پروت انتقال  سازوکارهای  آن،  سازوکارهای  و  پراکسیزومی  تقسیم  و  بیوژنز  مرتبط،  سازوکارهای  و  های  ئین گیاهی 

 های مختلف آنپراکسیزومی از سیتوزول به این اندامک و قرارگیری آنها در بخش 

انتقال پروتئین میتوکندری )منشاء، ساختار، روش - های  های شناسایی، عملکردها و سازوکارهای مرتبط(، سازوکارهای 

 ی آن، ژنوم میتوکندریایی های اختصاصمیتوکندریایی از سیتوزول به به میتوکندری و قرارگیری آنها در بخش 

انواع، روش - )منشاء  )منشاء، ساختار، روشپالستیدها  اهمیت و عملکردها(، کلروپالست  های شناسایی،  های شناسایی، 

های کلروپالستی از سیتوزول به کلروپالست و قرارگیری  عملکردها و سازوکارهای مرتبط(، سازوکارهای انتقال پروتئین 

 آن، ژنوم کلروپالستی  های اختصاصیآنها در بخش 

کامب( ، جسم پلیPMLای )هستک، جسم کاجال، کالستوزوم، جسم لوکوس هیستونی، اسپیکل، جسم هسته و اجسام هسته  -

 های شناسایی، اهمیت و عملکردهاو ریبوزوم: منشاء، ساختارها، روش

 

 :راهبردهای تدریس و یادگیری .3
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 های آموزشی اسالید و کلیپ ارائه درس به روش سخنرانی و همراه با  -

 پرسش و پاسخ توسط استاد و دانشجویان   -

 پروژه و تحقیق به صورت فردی یا گروهی   -

 

 :و پایگاه های مطالعاتی منابع آموزشی    .4

 منابع اصلی:

1. Alberts B., et al., (2016). Molecular Biology of the Cell. 6th ed. (Latest edition). CRC 

Press.  

2. Cooper G. M. (2019). The Cell-A Molecular Approach. 8th ed. (Latest edition). Oxford 

University Press. 

3. Iwasa J., and Marshal W., (2016). Karp’s Cell and Molecular Biology-Concepts and 

Experiments, 8th ed. (Latest edition). Wiley E-Text. 
4. Lodish H., et al. (2016). Molecular Cell Biology, 8th ed. (Latest edition). W. H. Freeman 

and Company. 

 منبع فرعی: 

 (، زیست شناسی سلولی و مولکولی، انتشارات خانه زیست شناسی 1397) .ترجمه دکتر حسین بهاروند  ؛آلبرتس، بروس .1

(. زیست شناسی سلولی.  1395)  .مترجمان : سیدهادی موسوی، فردین عمیدی، سعید آبرون، عباس بهادرهاروی اف؛  لودیش،   .2

 انتشارات خسروی 

 های مطالعاتی: پایگاه

- www.sid.ir 

- www.civilica.com   

- www.ncbi.nlm.nih.gov/  

- www.uniprot.org 

 

 : )پیشنهادی(یادگیری راهبردهای ارزشیابی   .5

 

 درصد(.    40)سال صورت می پذیردمشارکت در فعالیت های کالسی در طول نیم  این ارزشیابی بر اساس  ارزشیابی تکوینی: -

 درصد(. 60)سال صورت می پذیردنیمآزمون کتبی در پایان این ارزشیابی به صورت  ارزشیابی پایانی: -

 

 

https://www.uniprot.org/
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 کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیانمشخصات تدوین کنندگان برنامه درسی رشته آموزش زیست شناسی دوره 

 تولید و تدوین برنامه درسی رشته آموزش زیست شناسی دوره کارشناسی ارشد موضوع:

 دل اربطانی معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه فرهنگیان جناب آقای دکتر طاهر روشن مجری:

ریزی درسی و آموزشی دکتر مهدی نامداری پژمان و معاون مدیر کل برنامه  جناب آقایریزی درسی و آموزشی  مدیر کل برنامه  ناظر کارگروه تخصصی:

   محمدیجناب آقای دکتر مسعود علی 

 ریزی درسی سرکار خانم دکتر افسانه کرانیرئیس گروه برنامه دبیر و عضو کارگروه تخصصی:

شناسی: زیست  آموزش  برنامه درسی  تدوین  تخصصی  کارگروه  خانم  اعضای  محمد    سرکار  دکتر  آقای  جناب  کارگروه(،  )رئیس  زارع  زهرا  دکتر 

 طهماسب، سرکار خانم دکتر مرضیه کرامتی نوجه، سرکار خانم دکتر اعظم غالمی 

 فائزه جناب آقای دکتر اباصلت حسین زاده کالگر، جناب آقای دکتر بهمن زینلی، سرکار خانم دکتر    :اعضای کمیته بازبینی سرفصل های برنامه درسی

 قناتی، سرکار خانم دکتر فرخنده رضانژاد، جناب آقای دکتر منصور افشار محمدیان

 


