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 : درط اّذاف کلی
 

 

ّوچٌیي تؾخیص  ،بیواریشایی ٍعالین بالیٌی اًگلْا ،عیز تکاهلی ٍ راّْای اًتقال ،با هَرفَلَصیآؽٌایی داًؾجَیاى  (1

 اصَل پیؾگیزی ٍ کٌتزل بیواریْای اًگلی  ،اپیذهیَلَصی  ،درهاى ،آسهایؾگاّی

 

 کلیات کزم ؽٌاعی ٍ کلیات تک یاختِ ؽٌاعی پشؽکی ،آؽٌایی داًؾجَیاى با کلیات اًگل ؽٌاعی (2

 

 داًؾجَیاى با تک یاختِ ّای بیواریشای اًغاى ؽاهل تک یاختِ ّای رٍدُ ای ٍ خًَی ًغجیآؽٌایی  (3

  

 ،هٌتقلِ اس راُ غذا ،هٌتقلِ اس راُ هغتقین ،آؽٌایی داًؾجَیاى با کزهْای بیواریشای اًغاى ؽاهل کزهْای هٌتقلِ اس راُ خاک (4

 هٌتقلِ اس راُ حلشًٍْا ٍ هٌتقلِ اس راُ بٌذپایاى

 

 

 

 
 

 

 



 ّفتنجلغِ *

هحوذ رایاًی دکتز : ًام هذرط

 ریظ تزیکَراتزیکَ ،ٍرهیکَالریظ اًتزٍبیَط ،بزیکَئیذطملَآعکاریظ  ،ًواتَدّا ،کلیات کزم ؽٌاعی: عٌَاى هبحث

 

 :اّذاف اختصاصی

 

  : داًؾجَ در پایاى کالط بتَاًذ

 .را بیاى کٌذ کزهْای اًگلیطبقِ بٌذی ٍ خصَصیات . 1

 .را ًام ببزدهْوتزیي بیواریْای کزهی در ایزاى ٍ جْاى . 2

  .را دعتِ بٌذی کٌذ حلشًٍْا ٍ بٌذپایاى ،غذا ،هغتقین ،کزهْای هٌتقلِ اس راُ خاک  .3

 .را تَضیح دّذ  ًواتَدّاطبقِ بٌذی ٍیشگی ٍ . 4

 .را بیاى کٌذ تزیکَریظ تزیکَرا ٍ اًتزٍبیَط ٍرهیکَالریظ ،بزیکَئیذطمآعکاریظ لَ رفَلَصیٍم. 5

 .را ؽزح دّذ تزیکَعفال ،اکغیَر ،آعکاریظچزخِ سًذگی . 6

 .را تَضیح دّذ تزیکَریظ تزیکَرا ٍ اًتزٍبیَط ٍرهیکَالریظ ،بزیکَئیذطمآعکاریظ لَهکاًیغوْای بیواری سایی . 7

 .را بیاى کٌذ تزیکَعفالیاسیظ ،اکغیَریاسیظ ،آعکاریاسیظ عالئن بالیٌی .8

 .را ؽزح دّذ تزیکَریظ تزیکَرا ٍ اًتزٍبیَط ٍرهیکَالریظ ،بزیکَئیذطمآعکاریظ لَرٍؽْای تؾخیص آسهایؾگاّی . 9

 .بیاى کٌذرا  تزیکَعفالیاسیظ ،اکغیَریاسیظ ،آعکاریاسیظاپیذهیَلَصی ٍ اًتؾار . 10

 .را تَضیح دّذ تزیکَریظ تزیکَرا ٍ اًتزٍبیَط ٍرهیکَالریظ ،بزیکَئیذطمآعکاریظ لَرٍؽْای کٌتزل ٍ پیؾگیزی اس . 11

 .را ؽزح دّذ تزیکَعفالیاسیظ ،اکغیَریاسیظ ،آعکاریاسیظدرهاى . 12

 

 

 □رٍاًی حزکتی      □ عاطفی    □*ؽٌاختی :   حیطِ

 با اعتفادُ اس پاٍرپَیٌتعخٌزاًی : رٍػ آهَسؽی

 لپ تاپ ،ٍیذئَ پزٍصکتَر ،ٍایت بزد: ٍعیلِ کوک آهَسؽی

 بحث دٍجاًبِ ٍ بارػ افکار ،هؾارکت داًؾجَ با پزعؼ :داًؾجَ یآهَسػ یتفعال

 

 

 

 

 

 



 ّؾتنجلغِ *

هحوذ رایاًی دکتز : ًام هذرط

 دراکًَکَلَس هذیٌغیظ ،اعتزکَرالیظ اعتزًٍضیلَئیذط ،آًکیلَعتَها دئَدًالِ ٍ ًکاتَر آهزیکاًَط: عٌَاى هبحث

 

: اّذاف اختصاصی

 

  : داًؾجَ در پایاى کالط بتَاًذ

 .را بیاى کٌذ کزم پیَک ،کزهْای قالبذار اعتزًٍضیلَئیذط،رفَلَصی ٍم. 1

 .را ؽزح دّذ دراکًَکَلَس ،آًکیلَعتَها ٍ ًکاتَر  ،چزخِ سًذگی اعتزًٍضیلَئیذط. 2

 .را تَضیح دّذ پیَک کزهْای قالبذار، هکاًیغوْای بیواری سایی اعتزًٍضیلَئیذط،. 3

  .را بیاى کٌذ آًکیلَعتَهیاسیظ ٍ ًکاتَریاسیظ ،دراکًَکَلَسیاسیظ ،یاسیظاعتزًٍضیلَئیذ عالئن بالیٌی. 4

 .را ؽزح دّذ دراکًَکَلَس، آًکیلَعتَها ٍ ًکاتَر اعتزًٍضیلَئیذط، رٍؽْای تؾخیص آسهایؾگاّی . 5

 .را بیاى کٌذ آًکیلَعتَهیاسیظ ٍ ًکاتَریاسیظ ،دراکًَکَلَسیاسیظ ،یاسیظاعتزًٍضیلَئیذاپیذهیَلَصی ٍ اًتؾار . 7

 .را تَضیح دّذ پیَک کزهْای قالبذار، اعتزًٍضیلَئیذط،رٍؽْای کٌتزل ٍ پیؾگیزی اس . 8

  .ؽزح دّذرا  آًکیلَعتَهیاسیظ ٍ ًکاتَریاسیظ ،دراکًَکَلَسیاسیظ ،یاسیظدرهاى اعتزًٍضیلَئیذ. 9

 

 

 □رٍاًی حزکتی      □ عاطفی    □*ؽٌاختی :   حیطِ

 پاٍرپَیٌتبا اعتفادُ اس عخٌزاًی : رٍػ آهَسؽی

 لپ تاپ ،ٍیذئَ پزٍصکتَر ،ٍایت بزد: ٍعیلِ کوک آهَسؽی

 بحث دٍجاًبِ ٍ بارػ افکار ،هؾارکت داًؾجَ با پزعؼ :داًؾجَ یآهَسػ یتفعال

 

 

 

 

 

 

 

 



 ُ ًْنجلظ*

هحوذ رایاًی دکتز : ًام هذرط

 تٌیاعَلیَم ،تٌیاعاصیٌاتا ،عغتَدّا :عٌَاى هبحث

 

: اّذاف اختصاصی

 

  : داًؾجَ در پایاى کالط بتَاًذ

 .را ؽزح دّذ عغتَدّا کلی طبقِ بٌذی ٍ خصَصیات. 1

 .را بیاى کٌذعلیَم تٌیاتٌیاعاصیٌاتا ٍ رفَلَصی ٍم. 2

 .را ؽزح دّذعلیَم تٌیا تٌیاعاصیٌاتا ٍچزخِ سًذگی . 3

 .را تَضیح دّذ علیَمتٌیاتٌیاعاصیٌاتا ٍهکاًیغوْای بیواری سایی . 4

 .را بیاى کٌذعالئن بالیٌی تٌیاسیظ ٍ عیغتی عزکَسیظ . 5

  .را ؽزح دّذ علیَمتٌیاتٌیاعاصیٌاتا، رٍؽْای تؾخیص آسهایؾگاّی . 6

  .را بیاى کٌذ اپیذهیَلَصی تٌیاسیظ ٍ عیغتی عزکَسیظ. 7

 .را تَضیح دّذ علیَمتٌیاتٌیاعاصیٌاتا، رٍؽْای کٌتزل ٍ پیؾگیزی اس . 8

 .را ؽزح دّذدرهاى تٌیاسیظ ٍ عیغتی عزکَسیظ . 9

 

 

 □رٍاًی حزکتی     □عاطفی     □*ؽٌاختی :   حیطِ

 با اعتفادُ اس پاٍرپَیٌتعخٌزاًی : رٍػ آهَسؽی

 لپ تاپ ،ٍیذئَ پزٍصکتَر ،ٍایت بزد: ٍعیلِ کوک آهَسؽی

 بحث دٍجاًبِ ٍ بارػ افکار ،هؾارکت داًؾجَ با پزعؼ :داًؾجَ یآهَسػ یتفعال

 

 

 

 

 

 

 



 دّنجلغِ *

هحوذ رایاًی دکتز : ًام هذرط

 ًاًا طیّیوٌَلپ ،گزاًَلَسٍطاکیٌَکَکَط : عٌَاى هبحث

 

  : داًؾجَ در پایاى کالط بتَاًذ

 .را بیاى کٌذ ط ًاًایّیوٌَلپ ٍ اکیٌَکَکَط گزاًَلَسٍطرفَلَصی ٍم. 1

 .را ؽزح دّذ ط ًاًایّیوٌَلپ ٍ اکیٌَکَکَط گزاًَلَسٍطچزخِ سًذگی . 2

 .را تَضیح دّذ ط ًاًایّیوٌَلپ ٍ اکیٌَکَکَط گزاًَلَسٍطهکاًیغوْای بیواری سایی . 3

 .را بیاى کٌذ ٍ ّیوٌَلپیاسیظ عالئن بالیٌی کیغت ّیذاتیک. 4

 .را ؽزح دّذ ط ًاًایّیوٌَلپ ٍ اکیٌَکَکَط گزاًَلَسٍطرٍؽْای تؾخیص . 5

 .کٌذرا بیاى  ٍ ّیوٌَلپیاسیظ اپیذهیَلَصی کیغت ّیذاتیک. 6

 .را تَضیح دّذ ط ًاًایّیوٌَلپ ٍ اکیٌَکَکَط گزاًَلَسٍطرٍؽْای کٌتزل ٍ پیؾگیزی اس . 7

 .را ؽزح دّذ ٍ ّیوٌَلپیاسیظ درهاى کیغت ّیذاتیک. 8

 

 

                   □رٍاًی حزکتی     □عاطفی     □*ؽٌاختی    :حیطِ

 با اعتفادُ اس پاٍرپَیٌتعخٌزاًی : رٍػ آهَسؽی

 لپ تاپ ،ٍیذئَ پزٍصکتَر ،ٍایت بزد: ٍعیلِ کوک آهَسؽی

 بحث دٍجاًبِ ٍ بارػ افکار ،هؾارکت داًؾجَ با پزعؼ :داًؾجَ یآهَسػ یتفعال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دّنیاسجلغِ *

هحوذ رایاًی دکتز : ًام هذرط

 دًذرتیکَم یکزٍعلیَمد ،ّپاتیکا فاعیَال ،تزهاتَدّا :عٌَاى هبحث

 

 :اّذاف اختصاصی

 

  : داًؾجَ در پایاى کالط بتَاًذ

 .را تَضیح دّذتزهاتَدّا طبقِ بٌذی ٍ خصَصیات . 1

 .را بیاى کٌذ دیکزٍعلیَم دًذرتیکَمٍ  فاعیَال ّپاتیکارفَلَصی ٍم. 2

  .را ؽزح دّذ دیکزٍعلیَم دًذرتیکَمٍ  فاعیَال ّپاتیکا چزخِ سًذگی. 3

 .را تَضیح دّذ دیکزٍعلیَم دًذرتیکَمٍ  فاعیَال ّپاتیکاهکاًیغوْای بیواری سایی . 4

 .را بیاى کٌذ دیکزٍعلیاسیظ ٍ  عالئن بالیٌی فاعیَلیاسیظ. 5

 .را ؽزح دّذ دیکزٍعلیَم دًذرتیکَمٍ  فاعیَال ّپاتیکارٍؽْای تؾخیص آسهایؾگاّی  .6

 .را بیاى کٌذ دیکزٍعلیاسیظ ٍاپیذهیَلَصی فاعیَلیاسیظ . 7

 .را تَضیح دّذ دیکزٍعلیَم دًذرتیکَمٍ  فاعیَال ّپاتیکارٍؽْای کٌتزل ٍ پیؾگیزی اس . 8

  .را ؽزح دّذ دیکزٍعلیاسیظ ٍ درهاى فاعیَلیاسیظ. 9

 

 

                   □رٍاًی حزکتی    □عاطفی     □*ؽٌاختی :   حیطِ

 با اعتفادُ اس پاٍرپَیٌتعخٌزاًی : رٍػ آهَسؽی

 لپ تاپ ،ٍیذئَ پزٍصکتَر ،ٍایت بزد: ٍعیلِ کوک آهَسؽی

 بحث دٍجاًبِ ٍ بارػ افکار ،هؾارکت داًؾجَ با پزعؼ :داًؾجَ یآهَسػ یتفعال

 

 

 

 

 

 

 

 



 دّندٍاسجلغِ *

هحوذ رایاًی دکتز : ًام هذرط

 صاپًَیکَم ؽیغتَسٍها ، هاًغًَی ؽیغتَسٍهاّواتَبیَم،  ؽیغتَسٍها: عٌَاى هبحث

 

: اّذاف اختصاصی

 

  : داًؾجَ در پایاى کالط بتَاًذ

  .را تَضیح دّذ تزهاتَدّای خًَیطبقِ بٌذی ٍ خصَصیات . 1

 .را بیاى کٌذ ؽیغتَسٍها ّواتَبیَم، هاًغًَی ٍ صاپًَیکَمرفَلَصی ٍم. 2

 .را ؽزح دّذ ؽیغتَسٍها ّواتَبیَم، هاًغًَی ٍ صاپًَیکَمچزخِ سًذگی . 3

 .را تَضیح دّذ ؽیغتَسٍها ّواتَبیَم، هاًغًَی ٍ صاپًَیکَمهکاًیغوْای بیواری سایی . 4

 .را بیاى کٌذ رٍدُ ای ،هثاًِ ای عالئن بالیٌی ، ؽیغتَسٍهیاسیظ. 5

 .را ؽزح دّذ ؽیغتَسٍها ّواتَبیَم، هاًغًَی ٍ صاپًَیکَمرٍؽْای تؾخیص آسهایؾگاّی . 6

 .را بیاى کٌذ تزهاتَدّای خًَی اپیذهیَلَصی. 7

 .را تَضیح دّذ هاًغًَی ٍ صاپًَیکَمؽیغتَسٍها ّواتَبیَم، رٍؽْای کٌتزل ٍ پیؾگیزی اس . 8

 .را ؽزح دّذ رٍدُ ای ،هثاًِ ای ؽیغتَسٍهیاسیظدرهاى . 9

 

 

                   □رٍاًی حزکتی    □عاطفی     □*ؽٌاختی :   حیطِ

 با اعتفادُ اس پاٍرپَیٌتعخٌزاًی : رٍػ آهَسؽی

 لپ تاپ ،ٍیذئَ پزٍصکتَر ،ٍایت بزد: ٍعیلِ کوک آهَسؽی

 بحث دٍجاًبِ ٍ بارػ افکار ،هؾارکت داًؾجَ با پزعؼ :داًؾجَ یآهَسػ یتفعال

 

 

 

 


