تٌام خذا
فزم طزح درس

داًطکذُ :کشاورسی و منابع طبیعی رضتِ :مهنذسی منابع طبیعی گزایص :تکثیزوپزورش آبشیان هقطع :کارشناسی ارشذ
تعذاد ٍاحذ عولی1 :

عٌَاى درس پیطٌیاس- :

ًام درس :تغذیه تکمیلی آبشیان

تعذاد ٍاحذ ًظزی1 :

ًام هذرس :مهذی شمسایی مهزجان

توام ٍقت ً یوِ ٍقت هذعَ هحل تزگشاری :کالس آسهایطگاُ 

ّذف کلی درس :

رئَس هطالة
ّفتِ اٍل

اّویت تغذیِ ٍ هَاد هغذی سًذُ ٍ غیز سًذُ تزای آتشیاى

ّفتِ دٍم

فیشیَلَصی دستگاُ گَارش آتشیاى پزٍرضی

ّفتِ سَم

احتیاجات غذایی آتشیاى ٍ عَاهل هَثز تز احتیاجات غذایی آى ّا

ّفتِ چْارم

رٍش ّای تزآٍرد احتیاجات ٍ ارجحیت غذایی آتشیاى

ّفتِ پٌجن

رٍش ّای ارسیاتی ٍ آًالیش تقزیثی هَاد خَراکی آتشیاى

ّفتِ ضطن

تاسدارًذُ ّا ٍ عَاهل هسوَهیت سای هَجَد در هَاد خَراکی ٍ اثزات آى ّا تز عولکزد آتشیاى

ّفتِ ّفتن

افشٍدًی ّای ارگاًیک (پزٍتیَتیک)

ّفتِ ّطتن

افشٍدًی ّای غیز هعذًی

ّفتِ ًْن

سیي تیَتیک ّا

ّفتِ دّن

حذف هَاد ضذتغذیِ ای اس هَاد خام غذایی ٍ هعزفی آى ّا

ّفتِ یاسدّن

رًگذاًِ ّا ٍ کارتزد ٍ اّویت آى ّا در آتشی پزٍری

ّفتِ دٍاسدّن

غٌی ساسی غذاّای سًذُ ٍ غیز سًذُ

ّفتِ سیشدّن

غٌی ساسی غذاّای سًذُ تا اسیذّای چزب ٍ اسیذّای آهیٌِ

ّفتِ چْاردّن

تْیِ کزدى جیزُ ّای آسهایطی در آسهایطگاُ

ّفتِ پاًشدّن

هعزفی جیزُ ّای هکول ٍ هکول ّای غذایی

ّفتِ ضاًشدّن

تْیِ هکول ّای غذایی هختلف ٍ خَراک ّای هکول در آسهایطگاُ

تَجِ:

در صَرت تغییز هثاحث ٍ ًحَُ تذریس درس در ّز ًیوسال السم است فزم هزتَطِ هجذدا تَسط استاد هحتزم تکویل ٍ جْت تِ رٍس رساًی در اختیار آهَسش داًطکذُ ٍ سایت ٍاحذ قزار گیزد.

ًحَُ ارسضیاتی فعالیت داًطجَ در طی دٍرُ:

سمینار تخصصی مزتبط با سزفصلهای درس
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