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 تعریف

هایی یوژو متدل یکنکه ها، تیه با نظرکاست  یمیوشیاز رشته بای ، شاخهیکزیف یمیوشیب ةرشت

ن یر ان دیپردازد. همچنمی ردشانکو عمل یستیزهای ولکمول یکزیف یمیش ةه به مطالعکار دارد کسرو

 هایستمیس ین مدل سازیو همچن ییایمیوشیبهای نشکز وایبه آنال یاضیرهای افتیشاخه، با ره

در  ند وکمی جادیا یستیزهای ولکرومولکبه ساختار ماایی هیپا یدین دانش، دیپردازد. امی ،یستیز

 ی، نقش مهمیستیول بزرگ زکمول یک یکیزیخواص ف یبر رو ییایمیر ساختار شیتاث یف چگونگیتوص

ح ط مختلف )از سطیدر شراها ولکن مولیاز ساختار ا یقیدقف نسبتا یه توصک ید؛ خواصینمامی فایا

 یمیوشین خواص، بیا یریاندازه گ یآورند. برامی (، فراهمیرواحدین زیچندهای تا سطوح تجمع یاتم

 ،یکیترکالهای دانیرا با انواع متفاوت تابش، رفتار آنها در حضور مها ولکنش مولکبرهم  یکزیف

ن یمتخصص در ا یکد. ینمامی ها، مطالعهرگونهینش با ساکز برهم یزو نکز از مریا گریو  یسیمغناط

 ادهاستف ییایمیشهای نشکجهت مطالعه سرعت وا یکزیف یمیه در شاخه شهایی کیکنکشاخه از ت

شوند و می ار گرفتهکدان به یبا انواع تابش و مها ولکنش مولکبرهم  یه در بررسهایی کشوند، روشمی

های یاند، در بررسمطرح شدهها ولکن ساختار مولیین خواص و تعیه در تخمک یمحاسباتن یهمچن

 رد.یتواند بهره گی میستیزهای ستمیخود در س

 

 باورها( ها وفلسفه )ارزش

 یاییدر ةگستر بخصوص در ییستعلوم زهای گستره علم در تولید •

 یدجدهای در عرصه یدانش مل یارتقا •

 یو توجه به کرامت انسان یطیمح یستو ز یستیاخالق ز •

 ای رشته یانم یها یوهبه شها گام زدن در مرز ناشناخته •

 یاییدر یستدر علوم ز یتو خالق ینوآور ینهگسترش زم •

 بر پژوهش یو فعاالنه مبتن یآموزش مشارکت •

 کره یستانسان و زهای به برهم کنش یستمیس یافتره •

 هاانسانة ارتقاء سالمت عادالن •

 محور ییبه اقتصاد دانا یژهنگاه و •
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 برترهای یبر انتقال و گسترش فناور یپافشار •

 دانش یریتباور بر مد •

 یدارپا ةتوسعة یرشد و توسعه بر پا •

 

 (Visionچشم انداز )

مدل سازمان یافته ملی در تربیت و تحصیل  کند تا به عنوان یکتالش می کبخش بیوشیمی فیزی

ر جهان فناوری محو دریایی، افراد را جهت رقابت و نقش آفرینی دری کمتخصصین حوزه علوم زیست پزش

دانش بنیان در حال تغییر، مهیا سازد. برای دستیابی به این چشم انداز، این بخش با راه اندازی رشته 

با تلفیقی از  (marine physical biochemistryدریا ) کفیزی -تری پژوهش محور در شاخه بیوشیمیکد

را  نماید تا جایگاه مرجع و برترهای زیستی تالش میی پدیدهکهای بیوشیمی دریایی و جنبه فیزیدانش

 سب نماید.کهای زیستی با منشاء دریا، ولکمول کفیزی - غرب آسیا در علوم بیوشیمی ةدر منظق

 

 (Mission) یتمورأم

ی ایی محکم از دانش بیوشیمنشجویان را با پایهدکتری به نحوی طراحی شده است که دا ةدور ةبرنام

های به ویژه در بررسی ویژگی - ایی بیوشیمی فیزیکمبانی فیزیک جهت تحقیقات میان رشته و

 مجهز نماید. به این منظور، بخش بیوشیمی و -های زیستی با منشاء دریایی بیوشیمی فیزیکی مولکول

های تحقیقاتی تر از آن برنامهها و مهممینارهای کلیدی، سظف است درسؤبیوشیمی فیزیک م

های بیوشیمی ت علمی مرتبط به موضوع تحقیقات( در شاخهأهدفمندی که توسط اعضای بخش )هی

شود را در طول چهار نیم سال به دانشجویان ساختاری، بیوشیمی فیزیک و بیوشیمی دریا و... تنظیم می

سال نخست تا زمانی که دانشجویان  یان در طول دوره آموزش، ازارائه دهد. اساتید راهنما و مشاور دانشجو

شوند، مسئولیت مستقیم راهنمایی و هدایت دانشجویان را به عهده خواهند به محقق مستقلی تبدیل می

داشت. در طول این دوره آموزش، دانشجویان موظفند توانایی تکنیکی در رشته تخصصی، به عالوه 

ایی را کسب نمایند. این مهارت ئله و مشارکت در تحقیقات علوم بین رشتهایی حل مسهای پایهمهارت

گیری در دو حوزه صنعت و  کاره ها، آنها را جهت ورود به بازار کار با انعطاف پذیری قابل قبولی جهت ب

های اساتید آن، انتقال ارزش های بخش وموریتأنماید. در آخر یکی از مهمترین مدانشگاه آماده می

 کار تحقیقاتی دانشجویان است. ةمناسب اخالق در پژوهش در حوز
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 :در رشته دکتری تحقیقاتی بیوشیمی فیزیک دریا، تمرکز اصلی بر روی دو گستره است

 (Chemical Biology) زیست شیمی

 (Drug Discovery) کشف دارو

، ی، زیست ساختاریبیوشیم ةهایی در حوزاند که شامل برنامهاین دو گستره به نوعی تعریف شده

 ها و شیمی مواد طبیعی باشند. کشف دارو نهفیزیک، شیمی دارویی، پایه شیمیایی بیماری -بیوشیمی

تنها در گستره کشف دارو و هدف، تمرکز دارد بلکه در توصیف و رمز گشایی مکانیسم اثر در سطح 

د( اخته شده درمانی هستنمولکولی ترکیبات طبیعی مشتق شده از منابع دریایی )که دارای خواص شن

 نیز وارد خواهد شد.

 

 (Objectives) یاییدر بیوشیمی فیزیک ةاهداف رشت

دوره  در یدروس نظر یه در طک یکزیف یمین رشته قادر خواهند بود با ابزار شیالن ایفارغ التحص

ر یفسو ت یرا مدل ساز ییایمیوشیوابسته بهای دهی، پدیستیزهای مدل یبر رواند، خود آموخته یترکد

 ها،محلول یکنامیدانش د یریارگکن دوره قادر به بیا یان پس از طیه دانشجوکند. مطلوب است ینما

رنده باشند. یگاند با گیوند لیر پینظ ییایمیوشیل بیدر حل مسا یف سنجیط و یکنتیس یک،نامیترمود

 :یر استزهای دهیپد ییح چرایر و توضیتفس یین رشته توانایاز اهداف ا

 خاص نیپروتئ یک تیفعال و ساختار نیب رابطه •

 هامیآنز سمیانکم •

 هاروموفورک وها گاندیل متصل، فلزات یرو بر آن تیفعال و نیپروتئ ساختار ریثأت •

 .است شده شنهادیپ عتیطب توسط هک نیپروتئ یاصل ساختار •

های سمیانکم یدر بررس یولکمول یکانکم/یوانتومک یکانکم یدیبریه و یمحاسباتهای روش •

 مختلف

  یتجرب و یمحاسباتهای روش قیتلف •

 

 دارد: بستگی یراهداف، به فراهم بودن موارد ز ینا یابیدست

های یگذار یهداشته و سرما یمانکه به اهداف مذکور ا یکآکادم یها عرصه یاستگذارانس •
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 را باشندیرا پذ یننو

در دو  یکزیف یمیوشیکاربرد علوم ب یبرا یشرفتهبرترو پهای یبه فناور یودسترس یزاتتجه •

 یشگاهیو آزما یبخش محاسبات

 یرشته ا یانمهای یهمکار •

 یستز ی،اسشن یانوساق یایی،و علوم در یپزشک یستعلوم ز یونددر پ یستمیو تفکر س یدگاهد •

 یگرته دوابسهای و رشته یوانفورماتیکب ی،ملکول یولوژیب یزیولوژی،ف ی،اکولوژ یمی،ش ینزم

 

 یآموزش ةدور حدود

 چهار سال 

 

 یاییدر رشتة بیوشیمی فیزیک ةیخچتار

به طور خاص، در طول قرن گذشته،  یوشیمیعام و ب دانشمندان حوزه زیست شناسی به طور

ا درک اند تهای زیستی انجام دادهساختار و عملکرد مولکول ینرابطه ب یینهای بسیاری جهت تبتالش

فراهم شود. این تحقیقات به شکل هدفمندی در حال انجام است  یولوژیکیب یندهایفرآ یبهتر چگونگ

های اساسی شاخه بیوشیمی با استفاده یشرفتتا رازهای دیگر حیات یکی پس از دیگری آشکار شود. پ

توان زیستی حاصل این تالش در اواسط قرن گذشته است. به عنوان مثال، می یمیاییهای شیکاز تکن

حال،  یناند، اشاره کرد. با اسودمند واقع شده یمولکول یشناس یستکه در توسعه علم ز هاییبه ابزاری

های سنتی گذشته و رایانه به عنوان مکمل روش یزیکهایی بر پایه دانش فدر دو دهه گذشته، روش

 ینشهای زیستی و ایجاد بای در درک پدیدهها منجر به توسعه عمدهاند. این تلفیق دانشمطرح شده

دهد چگونه یک که اجازه می یندهایاتم شده است و در یافتن فرآ در سطحی فراتر و در حد مولکول و

شوند. به عنوان موثر و مهم قلمداد می سلول زنده از عوامل محیطی خطر ساز رها شود و زنده بماند،

ی مرتبط با شاخه هاهای حوزه زیست شناسی، بر روی تمایز مکانیسمها تمرکز عمده پژوهشمثال، مدت

های منحصر به فرد از مولکول یاربس یساختارها مطالعهمبرم به  یازپروتئوم از ژنوم بوده است. از این رو، ن

 یناسش یستز کامل نقش هر مولکول در و یشترشود که به درک بها احساس میینزیستی مانند پروتئ

 دارد.  یدسلولی تاک
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میالدی توسط گروهی در  0481در این زمینه به سالهای شاید اولین مطالعات سازمان یافته  

 جوناس توان به هرمان وان هلمهولز،از افراد سرشناس این گروه می مدرسه فیزیولوژی برلین باز گردد.

ات توان قدیمی ترین مطالعپیتر مولر، ارنست هنریخ وبر و کارل اف دابلیو الدویگ اشاره کرد. البته می

قیقات فیزیکدان ایتالیایی لوییچی گالوانی بر روی بیوالکترونیک در سیستم عصبی بیوفیزیکی را به تح

میالدی نیز مرتبط دانست. با این حال جرقه تشکیل این رشته به عنوان یک زمینه  01اواسط قرن  در

توسط فیزیکدان آلمانی  "?what is life"پس از انتشار کتاب  های دیگر علم،مستقل تحقیقاتی از شاخه

دانشمندان بیوفیزیک انجمنی تحت  0591اوایل قرن بیستم زده شد و در سال  در اروین شرودینگر

 نفر عضو در دنیا دارد. 1111عنوان جامعه بیوفیزیک تشکیل دادند که امروزه بیش از 

( کشور Göttingen)ینگن ماکس پالنک شهر گوت ةسسؤسسه بیوشیمی فیزیک در مؤم ینترقدیمی

 یبیرکباشد و تاز موسسات تحقیقاتی از جامعه علمی ماکس پالنک می یکیموسسه تنها  آلمان است. این

 یهشد و تمرکز اول یستاس 0510فیزیک، شیمی و زیست است که در سال  یککالس یاز سه رشته علم

 ومزمان، همگام با پیشرفت فناوری و عل بود. اما به تدریج و با گذر یمیاییو ش یزیکیبر روی مسایل ف نآ

اعصاب،  یولوژیایی دستخوش تکامل شد؛ بطوری که امروزه گستره وسیعی از علوم زیستی مانند برایانه

 شود. را شامل می یمولکول یولوژیو ب یوشیمیب

حال حاضر در مراکز آکادمیک و تحقیقاتی دنیا، رشته بیوشیمی فیزیک به مباحث زیر چنگ  در

 انداخته است:

 یاتو محاسب یفیزیک نظر بیوشیمی •

 یمولکول یشناس زیست •

 یساختار یشناس زیست •

 در سطوح دینامیک •

 ینور یسنج طیف •

 یوشیمیاییب سینتیک •

 یمولکول حرکت •

 بیوشیمی فیزیک نانو •

 بیوترمودینامیک •

و  یستیکاتال یسمدارو و مطالعه مکان یطراح یبرا یناز پروتئ یکساشعه ا یستالوگرافیکر •
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 ینتکامل پروتئ

دار های پر طرفهای مطرح دنیا، به یکی از رشتهزیک در اکثر دانشگاهفی -امروزه رشته بیوشیمی  

-به سه محقق بیوشیمی 3102در حوزه علوم زیستی مبدل شده است بطوریکه جایزه نوبل شیمی سال 

 ةر توسعوقفه شان دهای بیهای کالیفرنیای جنوبی، استنفورد و هاروارد به دلیل تالشفیزیک از دانشگاه

 های شیمیایی پیچیده اهدا شد.( در مطالعات سیستمmulti-scaleن مقیاسی )های چندیروش

 :از جمله ISIدلیل اهمیت این شاخه و کاربرد هایش، هرساله چندین مجله تخصصی  به

• Biophysical Chemistry  
• Biophysical Journal 
• Archives of Biochemistry and Biophysics 
• Biochemical and Biophysical Research Communications 
• Biochimica et Biophysica Acta 
• Journal of Biochemical and Biophysical Methods 
• Journal of Biochemistry, Biology and Physics 
• Journal of Biochemistry, Biology and Biophysics  
• Journal of Chimie Physique 

نمایند. همچنین ناشران مختلف این رشته را منتشر می هایهای دانشمندان در زمینهدستاورد

 کنندهای متعددی در این رشته منتشر میو انجمن شیمی آمریکا، مقاله Natureمعتبری همچون گروه 

 یهایی در شناسایی خواص فیزیککه برنقش بسیار کلیدی این علم در طراحی دارو و توسعه تکنیک

 مولکولهای زیستی تاکید دارند.

طرفی دیگر، دریاها به عنوان یکی از بزرگ ترین منابع ترکیبات دارویی طبیعی در سطح زمین  از 

اند بر ها و موجوداتی که علی رغم سادگی ساختارشان، توانستهشوند. وجود ارگانیسمشناخته می

زمین،  حیات نیوالها غلبه کنند و در طول سالیان طها و اقیانوسنامالیمات و شرایط اقلیمی ناپایدار دریا

 هایهای دیگری به جز محافظتدر چنین محیط پر خطری، به حیات خود ادامه دهند، منجر به یافتن راه

شوند، گردد. ترکیبات طبیعی اولیه و ثانویه که توسط این موجودات در بستر دریاها ساخته میفیزیکی می

شوند از این رو، دریاها مورد توجه می دمدابه عنوان ابزار شیمیایی محافظت و بقای چنین موجوداتی قل

 اند. بسیار در گستره کشف و طراحی دارو، قرار گرفته

ناسایی تواند در شایی میفیزیک دریا به عنوان یک زمینه تحقیقاتی میان رشته -بیوشیمی  رشته

های کنیکاز تهای زیستی دریایی، کشف ترکیبات با خاصیت دارویی از منشاء دریا، استفاده ماکرومولکول
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ی دریایی، طبیع تهای مولکولی اثرات زیستی در ترکیبافیزیکی در طراحی دارو و رمزگشایی از مکانیسم

نقش بسزایی ایفا نماید در سالهای اخیر، مطالعاتی در زمینه ترکیبات زیستی دریایی در مجالت معتبر 

ه، به سوی گستره مولکولهای علمی منتشر شده است که حاکی از رویکرد جدید دانشمندان این رشت

ه دانشگاه دنیا از جمل چندزیستی دریایی است و رشته دکتری بیوشیمی دریایی در سالهای اخیر در 

های دانشگاه علوم و تکنولوژی نروژ)در بخش بیوتکنولوژی( راه اندازی شده است اما با وجود پیشرفت

-دورة آموزشی در رشته بیوشیمی یچگونههای موجود، هپتانسیل فیزیک و -در رشته بیوشیمی بسیار

 در سطح جهانی وجود ندارد. فیزیک دریا و

 

 دانش آموختگان توانایی

های فیزیک دریا در مطبوعات و رسانه -بیوشیمی ینة در زم یافته یدنشر دانش تول ییتوانا •

 علوم دارویی، علوم وابسته به بیوشیمی و بیو تکنولوژی

 دانشمندان علوم دارویی و یژهبه و یگر،های درشته ینبه متخصص یهای تخصصارائه مشاوره •

 آرایشی، بیوتکنولوژی و صنایع وابسته به علوم زیستی

  یادیهای بنپژوهش محاسباتی در و یشگاهیهای آزماکسب مهارت •

 یستهای علوم زای در عرصهرشته یانهای مو خلق داده یبتفکر نقادانه در ترک ییتوانا •

  یشناس انوسیو اق یپزشک

یه های علوم پادر رشته یبیوشیمی فیزیک در مقطع گوناگون آموزش یمآموزش مفاه ییتوانا •

 و داروسازی

 

 یو پژوهش یآموزش یراهبردها

 ( ی) استاد محور ییبر کالس دانشجو یمبتن یآموزشهای یوهاز ش ترکیبی •

 دانشجوة یبر پا یعلم ینارهایسم یبرگزار •

 یگروه یادگیری •

 ای رشته یانمهای یافترهة یپاآموزش بر  •

  یستمیتفکر نقادانه و سة یپا آموزش بر •
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 یشگاهآزماة یپا برهایی یوهش •

 کوچکهای کار در گروه •

 آموزش یدجدهای یکاربرد فناور •

 ( Research-basedپژوهش )ة یپا آموزش بر •

 (PBL)حل مسئله ة یوبه ش یادگیری •

 یپژوهشهای لدیمشاهده در فة یبا پا یادگیری •

ار بزرگ با کهای در قالب پروژه یات دریبا محور یکزیف یمیوشیبة کار با دانشمندان گستر •

 (Small works in large jobs) کوچک

 ( Lab rotation) یشگاهیدر قالب گردش آزما یادگیری •

  (Workshop-based) یآموزش کارگاه •

 

 یپژوهش یترکد ةدر سال اول و دوم دور یدروس نظر

و  یست شناسی، زیمیوشیبهای ارشد در شاخه یارشناسک کمدر یه داراک یانیدانشجو :توجه

 یترکدوره د ل دریتوانند جهت تحصمی هستند یست فناوریو ز یکزیف یمی، شیولکمول - یسلول

رانده ارشد و دروس گذ یارشناسکند. با توجه به رشته دوره یا اقدام نمایدر یکزیف - یمیوشیب یپژوهش

 .شودمی ارائه یترکد دوره اول سال مین ˚ر در سال اول یاز زیش نیپدروس  ن دوره؛یدر ا

) برای متقاضیان دارای مدرک شیمی فیزیک،  10درس  کد -های بیوشیمیاییسیستم (0

 مولکولی( - شناسی، زیست فناوری و سلولی زیست

 )ترمودینامیک، مکانیک مولکولی 13کد درس  - و نظریات شیمی فیزیکی یمولکول یمدلساز (3

مولکولی  -زیست شناسی، سلولی )برای متقاضیان دارای مدرک بیوشیمی، و مکانیک کوانتومی(

 و زیست فناوری(

 

 یترکد ةدوم دور ان سال اول ویدروس ارائه شده تا پا

 دروس ارائه شده تا پایان سال اول دوره دکتری

 ییز)پا -( 3و  0ینارهای )سم 30و  00کد درس  -ی مولکول یستموضوع مخصوص در علوم ز (0
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 واحد( 0و بهار( )

 واحد( 3( )پاییز) 03 کد درس - یستیدرس فیزیک پیشرفته در علوم ز (3

 واحد( 3) (ییز)پا 02 کد درس -های زیستی دریایی بیوشیمی مولکول (2

 واحد( 2) (پاییز) 08 درس کد - یمولکول یستهای نوین در علوم زیکتکن (8

بیوفیزیک، آزمایشگاه مجازی و آشنایی با های بیوشیمی، )آزمایشگاهیشگاهی چرخش آزما (9

 واحد( 3) و بهار( پاییز) 09درس  کد -افزارهای محاسباتی و بیوانفورماتیک( نرم

 

 دکتری ةدروس ارائه شده تا پایان سال دوم دور

 واحد( 3()ییز)پا 33کد درس - پیشرفته یوشیمیب (0

 واحد( 2) بهار( و ییز)پا 32کد درس  -بیوشیمی فیزیک محاسباتی-3 (3

 واحد( 3) (3سال  و بهار ییز)پا 38کد درس  - های نوین در بیوشیمی و بیوفیزیکتکنیک (2

 (3سال  پاییز) 39 درس کد -پروپوزال جهت دریافت گرانت  (8

 واحد( 3) (3و بهار سال  ییز)پا 32 کد درس - در کامپیوتر یمولکول یمدل ساز (9

 (3)بهار سال  31کد درس  -آمادگی امتحان جامع (2

 

و  های تحقیقاتیپایان هر نیم سال، در قالب یک سمینار نتایج فعالیت دانشجویان موظفند در *

 مطالعاتی خود را در مقابل اعضای دانشکده ارائه دهند.

 باید در راستای موضوع تحقیقاتی دانشجو باشد. 3و  0موضوع سمینار  *

 

 ازیش نیسر فصل دروس پ

 10د درس ک -ییایمیوشیبهای ستمیس 

 بع:منا

1) Lehninger Principles of Biochemistry  
 by David L. Nelson and Michael M. Cox 
2) Fundamentals of Biochemistry: Life at the Molecular Level  
 by Donald Voet, Judith G. Voet, Charlotte W. Pratt) 
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3) Essential Biochemistry 
 by Charlotte W. Pratt, Kathleen Cornely 

 درس یهاسرفصل 

 سلول و محیط آبی  (0

عالیت ف ها وآمینه، مکانیسم آنزیم اسید بیوشیمی ساختاری )نوکلئیک اسید، پروتئین و (3

 ها(ها، ساختار کربوهیدارتکاتالیزوری، سینتیک آنزیم ها، غشاها و لیپید

سفریله ف تریک اسید،سی ةها، چرخای از متابولیسم، متابولیسم کربوهیدارتمتابولیسم )خالصه (2

ها، متابولیسم نیتروژن، متابولیسم اسیدهای شدن اکسیداتیو، فتوسنتز، متابولیسم چربی

 ها(آمینه، متابوبیسم نوکلئوتید و هورمون

، سنتز RNAهای مربوط به ، سنتز و فرایندDNAهای اطالعاتی )سنتز و تعمیر ماکرومولکول (8

 پروتئین و تصحیحات روی آن(

 

 12د درس ک - یکیزیف یمیات شینظر و یولکمول یمدلساز 

 :منابع

1) Physical Chemistry 
 by Peter Atkins , Julio de Paula 
2) Molecular Quantum Mechanics 
 by Peter Atkins, Ronald S. Friedman 
3) Molecular Modeling: Principles and Applications 
 by Andrew R. Leach 
4) Principles of Molecular Mechanics 
 by Katsunosuke Machida 

 درس یهاسرفصل 

خالص،  ةهای فازی مادترمودینامیک )خواص گازها، قاون اول تا سوم ترمودینامیک، تبدیل (0

 های ساده و تعادل شیمیایی(مخلوط

 ةمعادل کوانتومی حرکت، عملگرها، ةایی بر نظریه فیزیک کوانتومی، نظریساختار )مقدمه (3

های ساده، اتم هیدروژن و سطوح الکترونی، ساختار مولکولی، شرودینگر و حل آن در سیستم

های های ارتعاشی و چرخشی، انتقاالت الکترونی، رزونانس مغناطیسی هسته، برهم کنشطیف

 ها و خود تجمیعی آنان، جامدات(مولکولی، ماکرومولکول
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 یایی،های شیمک شیمیایی، دینامیک واکنشتغییرات شیمیایی )حرکت مولکولی، سینتی (2

 های سطحی(فرایند

های نیرو مکانیک مولکولی، خواص مولکولی مکانیک مولکولی )سطح انرژی پتانسیل، میدان (8

 انرژی( ةهای مولکول در حالل، محاسبفاز متراکم، مدل

 

 یترکد اول سال -سرفصل دروس 

 02د درس ک یستیشرفته در علوم زیپ یکزیف 

 منابع:

1) Introduction to polymer physics 

 by M. Doi, 

2) Statistical thermodynamics of surfaces, interfaces and membranes 

 by S. Safran, 

3) Soft Condensed Matter  

 by R.A.L. Jones, 

4) Structured Fluids 
 by T. Witten 
5) Soft Matter Physics: An Introduction 
 by M. Kleman, O.D. Lavrentovich 
6) An Introduction to Systems Biology 

 by U. Alon, 

7) Mathematical Biology 
 by James D. Murray 
8) Nonlinear Dynamics and Chaos  
 by Strogatz, Steven. 

9) Stochastic processes in physics and chemistry  
 by Van Kampen 
10) Introduction to Molecular Biophysics 
 by Tuszynski & Kurzynski 
11) Biophysical Chemistry 

 by Cantor & Schimmel:  

Modern Biophysical Chemistry 
by Walla  



03 

Introduction to Protein Structure 
by Brandén & Tooze 

 درسهای سرفصل 

 ستی(های زیکلوئید ها،خود تجمیعی ماکرومولکول ی،های زیستمواد متراکم نرم زیستی )پلیمر (0

 نوترون و الکترون (3

 ةرامان، پراش اشع بنفش، تبدیل فوریه، طیف سنجی جذبی، ءطیف سنجی فلورسانس، ماورا (2

پراش نور، قیچی نوری، طیف سنجی ارتعاشی و کاربرد  ایکس، رزونانس مغناطیسی هسته،

 زیستیآنها در پروتئین، نوکلیک اسید و غشاهای 

های ترکیبی مکانیک کوانتومی/ های نظری: شبیه سازی دینامیک مولکولی، روشروش (8

 مکانیک مولکولی

 فرایند کریستال شدن و کریستالو گرافی پروتئین (9

 

 03د درس ک -ییایدر یستیز یهاولکمول یمیوشیب 

 منابع:

1) Biochemistry 

 by Voet D., Voet J,. 

2) Molecular Biochemistry and Biochemistry 

 by Elliot W., Elliot D. 

3) An introduction to Marine Biogeochemistry 

 by Libes, S.M,. 

4) Marine Chemistry 

 by Horne, R.A,. 

5) Experimental Marine Biology , 

 by: Richard Mariscal  
6) Marine proteins and peptide: biological activities and applications  
 by Se-Kown-Kim 

 درسهای سرفصل 

 ایی بر بیوشیمی دریامقدمه (0

 های دریاییپروتئین و پپتید (3
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 دریا ةهای دریایی، وضعیت مطالعات جامعه بیوشیمی در گسترفرومون (2

 تیهای زیسهای دریایی و اثرات فلزات سنگین بر روی چرخه و متابولیسمآلودگی در محیط (8

 ایی: استخراج و شناسایی ترکیبات موثر زیستی دری (9

 های دریایی: شناسایی و آنالیز سم (2

 هاهای شیمیایی آننقش های دریایی وگوناگونی زیستی ترکیبات ثانویه در ارگانیسم (1

 

 04د درس ک - یولکست مولین در علوم زینوهای یکنکت 

 منبع:

Tools and Techniques in Bimolecular Science  
by Aysha Divan and Janice Royds 

 درس یهاسرفصل 

 کلونینگ ژن (0

3) PCR 
 DNAموتاسیون  (2

  DNAتوالی یابی (8

 /پروتئینDNAاندازه گیری برهمکنش  (9

 بیان پروتئین نوترکیب (2

 تخلیص پروتئین (1

 ها به عنوان یک ابزار تحقیقاتیآنتی بادی (4

 روش کیفی پروتئین: - کنش پروتئین اندازه گیری برهم (5

 پروتئین: روش کمی - کنش پروتئین برهم اندازه گیری (01

 CDو  X، NMR، AFM ةکریستالوگرافی اشع آنالیز ساختاری پروتئین: (00

 طیف سنجی جرمی (03

 آنالیز پروتئوم (02

 فلوسایتومتری (08

 های ریاضی در تحقیقات زیستیمدل (09
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 های حیوانی در تحقیقات زیستیمدل (02

 

 یترکسال دوم د -فصل دروسسر

 22 درس دک –شرفته یپ یمیوشیب 

 منابع:

1) Protein Physics 
 by Alexei Finkelstein, Oleg Ptitsyn 
2) Introduction to Protein Structure 
 by Carl Brenden and John Tooze 
3) Structure and Mechanism in Protein Science 
 by Alan Fersht 
4) Proteins: Structure and Molecular Properties 
 by Thomas Creighton 

 درس:های سرفصل 

های در پروتئین )الکتروستاتیک، وان در والس، نیروها بخش اول: انواع برهم کنش (0

 هیدروفوب، پیوند هیدروژنی(

 نیروها بخش دوم: رویکرد مکانیک آماری (3

 هاترمودینامیک پروتئین (2

 فولدینگ پروتئین  (8

 پیش بینی ساختار پروتئین (9

2) RNA های آن در ایجاد پروتئینو نقش 

 ها دینامیک پروتئین (1

 هاویروس (4

 طراحی پروتئین (5

 های غشاییپروتئین (01

 ها تصحیح پروتئین (00

 زیست شیمی (03

 طراحی دارو بر اساس ساختار (02
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 23 درس دک – یمحاسبات یکزیف یمیوشیب 

 منابع:

1) Principles of Physical Biochemistry  
 by K.E. van Holde, W.C. Johnson, P.S. Ho 
2) Essentials of Computational Chemistry 
 by Christopher J. Cramer 
3) Introduction to Computational Chemistry  
 by Frank Jensen 

 های درسسرفصل 

 مباحث پایه ایی:: تعریف سیستم، معادله دینامیکی و حل آن، جداسازی متغیر ها (0

 مکانیک کالسیک: االگوریتم ها (3

های پسا هارتری هارتری فاک، نظریه تابعی چگال و روشهای مکانیک کوانتومی: روش (2

 فاک

 های میدان نیروروش (8

 های ذره مستقلهای ساختار الکترونی: روشمتد (9

 های همبستگی الکترونیروش (2

 های بهینه سازی انرژی: در دو سطح ماکروسکوپی و میکروسکوپیروش (1

 های حالت گذارمکانیک آماری و روش (4

های ها از مکانیک کوانتومی تا روشولی: کد شده در نرم افزارهای شبیه سازی مولکروش (5

 ترکیبی 

 های ریاضیروش (01

 QSARآمار و  (00

 

 24د درس ک -یکزیو فیو ب یمیوشین در بینوهای یکنکت 

 شود:یر ارائه میز یلکن یعناو یز به روکصورت منبع آزاد و با تمره ن درس بیا

 الکتروفیزیولوژی (0

 هیدرودینامیک (3
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 تصویر برداریمیکروسکوپ و  (2

 مدلسازی و شبیه سازی کامپیوتری (8

 های تک مولکولیروش (9

 طیف سنجی (2

 ترمودینامیک (1

( گزارش شده اند، مورد بررسی Q1هایی که در مقاالت به روز و مجالت معتبر)در این درس، تکنیک

 قرار خواهند گرفت.

 

 26د درس ک - وتریامپکدر  یولکمول یمدل ساز 

 یپروژه مدلساز یک یمحاسبات یمیشهای است با استفاده از نرم افزاردانشجو موظف  ن درس،یدر ا

 دهد.می ج آن را ارائهیسال اجرا و نتا یک یرا در ط یشیآزما

 

 دانشجو یابیارز

 یحی،رتش یاای ینهچند گز یکتب یوهبه ش یشگاهیو آزما یترم دروس نظر یانپا یابیافزون به ارز

 :دانشجو موظف است

و  یمقالة چاپ شده در مجالت علم یکحداقل در  یلیدوم سال تحصیمة ترم از ن هر یاندر پا -0

و موضوع  3، 0با محوریت موضوع مرتبط به تحقیقات خود) موضوع مخصوص، سمینار  -یپژوهش

چاپ شده در  یقاتیمقالة تحق یکحداقل در  یزهر سال ن یانپروپوزال( مشارکت داشته باشد. در پا

 تمرکز بر موضوع تخصصی خود، مشارکت داشته باشد. با ISIاندکس در  جالتم

پس از اینکه دانشجو، دروس نظری خود را در سال دوم به پایان رساند. جزییات پروپوزال ارائه  -3

نتایج اولیه تحقیقات به همراه مفاهیم کلیدی دروس نظری در یک امتحان جامع شفاهی و کتبی  شده،

قرار  بیهای دیگر کشور، مورد ارزیاتید مدعو از دانشگاهتوسط افراد متخصص بخش مربوطه و اسا

گیرند. این امتحان در تابستان سال دوم تحصیل و پس از پایان امتحانات دروس نیمسال دوم صورت می

 به همراه مقاالتگیرد. دانشجو موظف است که به هر کدام از اعضا کمیته یک نسخه از پروپوزال خود،می

ارائه دهد. اگر دانشجو  جامعن مشارکت داشته است را دو هفته قبل از امتحان ایی که در آچاپ شده
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این امتحان شفاهی و کتبی را بگذراند مجوز ادامه دوره دکتری و ادامه تحقیقات  08بتواند با نمره باالتر از 

 تا پایان بر روی پروپوزال خود را خواهد داشت. نکته مهم این است که دانشجو حداکثر پروپوزال خود را

دانشگاه و معاونت پژوهشی ارائه دهد ودر نهایت پس از  لینیمسال اول )پاییز( به تحصیالت تکمی

گذراندن امتحان جامع کتبی و شفاهی، دانشجو خواهد توانست عنوان اصلی پایان نامه و استاد راهنمای 

 اصلی خود را انتخاب کند. 

یک امتحان کتبی مورد سوال قرار خواهند  امتحان جامع: مفاهیم کلیدی دروس نظری در فرم

 مدعو تخصصی، ةو کمیت گرفت در حالیکه دفاع از پروپوزال تحقیقاتی به صورت شفاهی خواهد بود

های به کار گرفته شده و نه لزوما دانشجو را بر اساس اصول کلی مرتبط با موضوع، مفاهیم و تکنیک

هایی هند داد. مقاالت به چاپ رسیده نیز با توجه به بخشاختصاصی پروپوزال مورد ارزیابی قرار خوا وزهح

اند مورد بررسی قرار خواهند گرفت. دانشجو قادر است که تنها دو که مرتبط با مشارکت دانشجو بوده

بار در امتحان جامع شرکت نماید. حداکثر فاصله بین دو امتحان سه ماه خواهد بود. اگر به دالیلی 

ن دوم با فاصله سه ماه شرکت کند با توجه به نظر بخش و استاد مشاور خود دانشجو نتواند در امتحا

ماه ارائه دهد تا توسط کمیته تخصصی  2تواند درخواستی جهت برگزاری امتحان جامع دوم به فاصله می

 تحصیالت تکمیلی دانشگاه مورد بررسی قرار گیرد.

نامة  یاناز پا یمقالة استخراج یکان نامه: دانشجو پس از ارائه حداقل دفاع شفاهی از پای-2

 MIF یا حداقل دو مقاله با Q1)مجالت ) 2 یشتر ازب یاو  یمساو MIFمجالت با  خود در یقاتیتحق

 راد، مجوز دفاع از پایان نامه در مقابل یک کمیته تخصصی که شامل افQ2در مجالت  2کمتر از 

های دیگر کشور( احراز ه تحقیقاتی دانشجو ) درون دانشگاهی یا از دانشگاهمتخصص مرتبط با حوز

نماید. دانشجو موظف است که نسخه نهایی پایان نامه و مقاله استخراج شده از آن را حداقل دو هفته می

 قبل از تاریخ دفاع به اعضای کمیته تخصصی ارائه دهد.


