
 

 

 به نبم خذا

 دانؽگبه ػلوم پسؼكي كرهبنؽبه 

داروظبزی دانؽكذه  

: (97-98 دوم نیوعبل)قبلب نگبرغ طرح درض

 

خبرج  دارٍعبسی داًؾجَیبى : هخبطببى                                                      تٌفظ فیشیَلَصی :ػنواى درض

( داًؾکذُ پشؽکی –دفتز کبر ) ؽٌجِ ّب :هؽبورهظبػت             (        ٍاحذ 8/0عْن اعتبد ) ٍاحذ 4تئَری   :تؼذاد و نوع واحذ

  15/10 – 15/12چْبر ؽٌجِ ّب ٍ  15/10-15/12 ؽٌجِ ّب   :زهبى ارائه 

فزؽبد هزادپَر دکتز   :هذرض

  :تؼذاد دانؽجویبى                                                                                       تؾزیح  :درض پیػ نیبز

 

 فزاگزفتي ػول علَل، اًذام، دعتگبّْبی ثذى ٍ ارتجبط آًْب ثب یکذیگز  :هذف كلي دوره 

 

(: جهت هر جلعه یک هذف) جلعبت یاهذاف كل

 

ٍ ،  (تَْیِ ریَی)ٍ هکبًیک تٌفظ  ّبی تٌفغیحجنعبختبر دعتگبُ تٌفغی، آؽٌبیی داًؾجَیبى  .1

ٍ تغییزات آى هفَْم کبهپلیبًظ 

ّب ٍ فؼبلیت تٌفغی گیزی حجنّبی اًذاسُآؽٌبیی داًؾجَیبى ثب رٍػ .2

آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب گزدػ خَى ریَی، قَاًیي تجبدل گبسّب اس ػزض غؾبء ریَی   .3

ػَاهل هختلف ثز  آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب ًغجت تَْیِ ثِ جزیبى خَى، پذیذُ ؽٌت، هحبعجِ آى ٍ تبثیز .4

 ایي پذیذُ

ّبی اًتقبل گبسّب در خَى، اّویت ّوَگلَثیي ؽجَیبى ثب رٍػآؽٌبیی داى .5

آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب عیغتن کٌتزل تٌفظ  .6

، فؾبر اکغیضى ٍ دی  pHپذیذُ تغبثق ثب هحیظ ٍ اثزات ّوشهبى تغییزات ؽجَیبى ثب ىآؽٌبیی دا .7

اکغیذ کزثي ثز تٌفظ 

 



 

 

  :به تفكیک اهذاف كلي هر جلعه رفتبری ویصهاهذاف 

 اولجلعه 

ٍ ، ( تَْیِ ریَی)ّبی تٌفغی ٍ هکبًیک تٌفظ آؽٌبیی داًؾجَیبى عبختبر دعتگبُ تٌفغی، حجن :یدف كله

 هفَْم کبهپلیبًظ ٍ تغییزات آى

 شهیو اهذاف

:  دانؽجو قبدر ببؼذ اىیپب در

 

. ٍ ػویق را تَضیح دّذ یهکبًیغن دم ٍ ثبسدم ػبد -1-1

. را ًبم ثجزد یػضالت تٌفظ -2-1

. ٍ هٌؾب ایجبد آى را تَضیح دّذ یلَئَلفؾبر داخل آ -3-1

. ریِ ٍ ػَاهل هَثز ثز کَهپلیبًظ ٍیضُ ریِ را تَضیح دّذ یخَاؿ ارتجبع -4-1

. فؾبر جٌت ٍ هٌؾب ایجبد آى را تَضیح دّذ -5-1

. عَرفبکتبًت ٍ اػوبل آى را تَضیح دّذ -6-1

. را تَضیح دّذ یکبر تٌفظ -7-1

. ک حیي ثبسدم را تَضیح دّذکَچ یَّای یاًغذاد هجبر یچگًَگ -8-1

 .را تَضیح دّذ یریَ یحجوْب ٍ ظزفیتْب -9-1

 

 دومجلعه

ّب ٍ فؼبلیت تٌفغی گیزی حجنّبی اًذاسُآؽٌبیی داًؾجَیبى ثب رٍػ :یهذف كل

 شهیو اهذاف

:  دانؽجو قبدر ببؼذ اىیپب در

 

 .ّبی تٌفغی راؽزح دّذّبی تٌفغی ٍ ظزفیتحجن  -1-2

.  ّبی تٌفغی را تَضیح دّذگیزی حجنّبی اًذاسُرٍػ  -2-2

 . ّبی تٌفغی را تَضیح دّذگیزی ظزفیتّبی اًذاسُرٍػ  -3-2

 

 

 ظومجلعه

 آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب گزدػ خَى ریَی، قَاًیي تجبدل گبسّب اس ػزض غؾبء ریَی :یهذف كل

 

 شهیو اهذاف

:  دانؽجو قبدر ببؼذ اىیپب در

 

 .ثجزًذاًَاع علَل ّبی خًَی را ًبم   -1-3



  .ٍیضگیْبی گلجَل ّبی قزهش ٍ ػولکزد آًْب را ؽزح دٌّذ  -2-3

 .اّویت گلجَل قزهش در اًتقبل اکغیضى را ؽزح دٌّذ  -3-3

 .چزخِ تٌظین تَلیذ گلجَل ّبی قزهش را ؽزح دٌّذ  -4-3

. ًحَُ تَلیذ ّوگَلَثیي را ؽزح دٌّذ  -5-3

 .اًَاع ثیوبری ّبی خًَی را ًبم ثجزًذ -6-3

 

 چهبرمجلعه 

 فیشیَلَصی – خَى اًؼقبد هکبًیشم ٍ پالکتْب فیشیَلَصی –آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب  فیشیَلَصی گلجَلْبی عفیذ 

 لٌف ٍ پالعوب

 

 شهیو اهذاف

:  دانؽجو قبدر ببؼذ اىیپب در

 

 .دٍ ًَع جزیبى خَى ریَی را ثٌَیغذ -1-4

 .در آى را تَضیح دّذچگًَگی تَسیغ ًبحیِ ای جزیبى خَى ریَی ٍ هکبًیغوْبی هَثز  -2-4

 .هکبًیغن اثز ٍرسػ ثز تَسیغ ًبحیِ ای جزیبى خَى ریَی را تَضیح دّذ -3-4

 .اًتؾبر ٍ قَاًیي حبکن ثز آى را ثٌَیغذ -4-4

 .اًتؾبر گبسّب اس عذ تٌفغی ٍ قَاًیي حبکن ثز آى را تَضیح دّذ -5-4

 .فؾبر عْوی گبسّب را در ًَاحی هختلف ریِ ثٌَیغذ -6-4

 .ة َّای آلَئَلی ٍ ػَاهل هَثز ثز آى را ثٌَیغذتزکی -7-4

 .ظزفیت اًتؾبری غؾب را ثٌَیغذ ٍ ًحَُ اًذاسُ گیزی آى را تَضیح دّذ -8-4

 

 پنجنجلعه 

ػَاهل هختلف ثز ایي  آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب ًغجت تَْیِ ثِ جزیبى خَى، پذیذُ ؽٌت، هحبعجِ آى ٍ تبثیز

 پذیذُ

 

 شهیو اهذاف

:  ببؼذ دانؽجو قبدر اىیپب در

 

 .تغییزات تَْیِ ٍ جزیبى خَى را در ًَاحی هختلف ریِ ؽزح دّذ -1-5

 .ًغجت تَْیِ ثِ جزیبى خَى را تَضیح دّذ -2-5

 .ؽٌت را تَضیح دادُ، آى را هحبعجِ ًوَدُ ٍ تبثیز ػَاهل هختلف ثز ایي پذیذُ را تَضیح دّذ -3-5

 .چگًَگی اًتقبل گبسّبی تٌفغی را در خَى اس لحبػ فؾبر عْوی گبسّب تَضیح دّذ -4-5

تبثیز هیشاى جزیبى خَى ٍ هتبثَلیغن ثبفت ثز فؾبر عْوی اکغیضى ٍ دی اکغیذ کزثي در هبیغ ثبفتی را  -5-5

 .تَضیح دّذ

 .رٍؽْبی اًتقبل اکغیضى در خَى را ًبم ثجزد -6-5

 .کغیضًی ٍ هیشاى اؽجبع اکغیضًی ّوَگلَثیي را هحبعجِ ًوبیذظزفیت اکغیضًی، هحتَای ا -7-5



 .هٌحٌی تجشیِ اکغیضى را رعن ًوَدُ، ػَاهل هَثز ثز ؽیفت ایي هٌحٌی را تَضیح دّذ -8-5

 .ضزیت ثْزُ ثزداری را تَضیح دّذ ٍ هقبدیز آى را در ؽزایظ هختلف ثٌَیغذ -9-5

 

 

 ؼؽنجلعه

 اسّب در خَى، اّویت ّوَگلَثیيّبی اًتقبل گآؽٌبیی داًؾجَیبى ثب رٍػ

 شهیو اهذاف

:  دانؽجو قبدر ببؼذ اىیپب در

 

 .ًحَُ اعتفبدُ هتبثَلیک اس اکغیضى در علَلْب ٍ ػَاهل هحذٍد کٌٌذُ آى را ثٌَیغذ -1-6

 .رٍػ اًتقبل اکغیضى ثِ ؽکل هحلَل در پالعوب را تَضیح دّذ -2-6

 .عویت اکغیضًی را تَضیح دّذ -3-6

 . یِ هًََ اکغیذ کزثي را رعن ًوَدُ، آى را تَضیح دّذهٌحٌی تجش -4-6

 .هغوَهیت ثب هًََاکغیذ کزثي ٍ رٍػ درهبى آى را تَضیح دّذ -5-6

 .رٍؽْبی اًتقبل دی اکغیذ کزثي در خَى را تَضیح دّذ -6-6

 .هٌحٌی تجشیِ دی اکغیذ کزثي را رعن ًوَدُ ٍ آى را تَضیح دّذ -7-6

 .ؽتِ ٍ ػَاهل هَثز ثز آى را ًبم ثجزدًغجت هجبدلِ تٌفغی را ًَ -8-6

 .ًَاحی هختلف ػصجی تٌفظ را ًبم ثزدُ ٍ ػول ّز ًبحیِ را ثٌَیغذ -9-6

 .ًحَُ کٌتزل هزکشی ٍ هحیغی تٌفظ را تَضیح دّذ -10-6

 

 

 هفتنجلعه 

 آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب عیغتن کٌتزل تٌفظ

 

 شهیو اهذاف

:  دانؽجو قبدر ببؼذ اىیپب در

 

 .ظین تٌفظ را ًبم ثجزدهز اکش تي  -1-7

  .ػولکزد هزاکش تٌفغی را ؽزح دّذ  -2-7

 .ػَاهل هحیغی هَثز ثز فؼبلیت هبکش تٌفغی را ؽزح دّذ  -3-7

 ..ػَاهل هزکشی هَثز ثز فؼبلیت هبکش تٌفغی را ؽزح دّذ  -4-7

. اثز ٍرسػ ثز ػولکزد تٌفغی را تَضیح دّذ  -5-7

 

 هؽتنجلعه 

، فؾبر اکغیضى ٍ دی اکغیذ کزثي  pHعبثق ثب هحیظ ٍ اثزات ّوشهبى تغییزات آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب پذیذُ ت

ثز تٌفظ 



 

 شهیو اهذاف

:  دانؽجو قبدر ببؼذ اىیپب در

 

 .ٍ هکبًیغن آى را تَضیح دّذ acclimatizationپذیذُ  -1-8

 .عذثز کٌتزل تَْیِ را ثٌَی pHکٌؼ تغییز فؾبر عْوی اکغیضى، دی اکغیذ کزثي ٍ  ًحَُ ثزّن -2-8

 .تٌظین تٌفظ در ٍرسػ ٍ هکبًیغوْبی هَثز در آى را تَضیح دّذ -3-8

 .تٌفظ پزیَدیک ٍ هکبًیغن آى را تَضیح دّذ -4-8

. اثز ادم هغشی، ثیَْؽی ٍ آپٌِ در خَاة را ثز عیغتن تٌفظ ثٌَیغذ -5-8
 

 

 

فیشیَلَصی گبیتَى، فیشیَلَصی گبًًَگ ٍ فیشیَلَصی ثزى ٍ لَی : هنببغ

عخٌزاًی، پزعؼ ٍ پبعخ در کالط، ثحث گزٍّی   :روغ تذریط

 

  ثزد ٍایت – دئَپزٍصکتَریٍ  :رظبنه هبی كوک آهوزؼي 

 
 
 

ظنجػ وارزؼیببي 

 ظبػت تبریخ نوره روغ آزهوى آزهوى

قجل اس ؽزٍع  پزعؼ ؽفبییاًجبم 

 ّز جلغِ اس هغبلت جلغِ قجل
 ّز جلغِ 1 تؾزیحی جَاة کَتبُ

ثِ  جلغِ دٍم

 ثؼذ

 -----------  ------ ------ مآسهَى  هیبى تز

 یا ًِیچٌذ گش آسهَى پبیبى تزم
ًوزُ  3

 یتئَر
 پبیبى تزم

ثز اعبط 

ثزًبهِ آهَسػ 

 داًؾکذُ

 

 :هقررات درض و انتظبرات  از دانؽجو

 

. داًؾجَیبى ثبیذ ثِ هَقغ در عزکالط حبضز ثبؽٌذ ٍ اسخزٍج درعی کالط خَدداری ًوبیٌذ .1

هغبلت را ( ًت ثزداری )ٍجَدرفزًظ  فقظ ثصَرت اختصبر  عکَت را رػبیت کزدُ ٍثبتَجِ ثِ .2

یبداؽت کٌٌذٍکبهالً  ثِ ًکبت هغزح ؽذُ تَجِ ًوبیٌذ 

. ّزجلغِ ثب هغبلؼِ درٍط جلغبت گذؽتِ آهبدگی ثزای پزعؼ ؽفبیی داؽتِ ثبؽٌذ .3

در ثحث ّبی گزٍّی ؽزکت کٌٌذ  .4



. تلفي ّوزاُ خَد را در کالط خبهَػ کٌٌذ .5
 

 

 :نبم و اهضبی هذرض 

: تبریخ تحویل
 

  

 : اهضبی هذیر گروه

: تبریخ ارظبل

 
 

 EDO نبم و اهضبی هعئول 

 :دانؽكذه

: تبریخ ارظبل
 

 

 

 

 

 

 

      1+  4: تؼذاد ٍاحذ          97-98 دٍمًیوغبل   یٍلَصیسیف: ًبم درط

 15/10-15/12ٍ چْبر ؽٌجِ ّب 15/10-15/12ؽٌجِ ّب : تذریظ  عبػبت

 دپَر  دکتز هزا یآقب: درط هغئَل

 یثزى ٍ لَ یٍلَصیسیگبًًَگ، ف یٍلَصیسیف تَى،یگب یٍلَصیسیف: هٌجغ

هی  14/9/97رٍس چْبر ؽٌجِ  هجبحث علَل ٍ قلت  تبریخ اهتحبى تئَری هیبى تزم*

 .ثبؽذ
 هزادپَر فیشیَلَصی تٌفظ 7/9/97ؽٌجِ  دٍ

 هزادپَر فیشیَلَصی تٌفظ 14/9/97ؽٌجِ  دٍ

 هزادپَر فظفیشیَلَصی تي 21/9/97چْبرؽٌجِ 

 هزادپَر فیشیَلَصی تٌفظ 28/9/97 چْبرؽٌجِ

 هزادپَر فیشیَلَصی تٌفظ 5/10/97 ؽٌجِ

 هزادپَر فیشیَلَصی تٌفظ 12/10/97ؽٌجِ  دٍ

 هزادپَر فیشیَلَصی تٌفظججزاًی چْبرؽٌجِ 

 هزادپَر فیشیَلَصی تٌفظججزاًی ؽٌجِ 

 هزادپَر فیشیَلَصی تٌفظ ججزاًی دٍ ؽٌجِ  

 


