تٌام خذا
فزم طزح درس

داًطکذُ :کشاورزی و منابع طبیعی رضتِ :مهندسی منابع طبیعی گزایص :تکثیروپرورش آبسیان هقطغ :کارشناسی ارشد
ًام درس :تکثیر وپرورش تکمیلی ماهی
ًام هذرس :مهدی شمسایی مهرجان

تؼذاد ٍاحذ ًظزی2 :

تؼذاد ٍاحذ ػولی1 :

ػٌَاى درس پیطٌیاس- :

توام ٍقت ً یوِ ٍقت هذػَ هحل تزگشاری :کالس آسهایطگاُ 

ّذف کلی درس  :آضٌایی داًطجَیاى تا رٍش ّای ًَیي آتشی پزٍری ،گًَِ ّای هختلف قاتل پزٍرش در آب ضیزیي ٍ هطکالت آتشی
پزٍری در سیستن ّای هختلف

رئَس هطالة
ّفتِ اٍل

هقذهِ ای تز دالیل تٌَع در سیستن ّای پزٍرش آتشیاى ،تٌَع آتشیاى پزٍرضی ٍ اًَاع رٍش ّای تَلیذ

ّفتِ دٍم

ارائِ هثاحث اصَل هٌْذسی آتشیاى در سهیٌِ طزاحی سیستن ّای پزٍرضی تزای آتشیاى هختلف

ّفتِ سَم

هؼزفی سیستن ّای گستزدًُ ،یوِ هتزاکن ٍ فَق هتزاکن آتشی پزٍری

ّفتِ چْارم

تَلیذ آتشیاى در سیستن ّای ًیوِ هتزاکن ٍ هتزاکن گزهاتی ٍ سزدآتی

ّفتِ پٌجن

تَلیذ آتشیاى در سیستن غیز هتزاکن آب تٌذاى

ّفتِ ضطن

تَلیذ آتشیاى ٍ ًکات ریش آى ّا در سیستن ّای هذارتستِ ٍ ًیوِ هذارتستِ

ّفتِ ّفتن

اداهِ تَلیذ آتشیاى ٍ ًکات آى در سیستن ّای هذارتستِ ٍ ًیوِ هذارتستِ

ّفتِ ّطتن

هؼزفی سیستن ّای پزٍرش آتشیاى در دریا ضاهل پي ٍ قفس

ّفتِ ًْن

رٍش ّای پزٍرش آتشیاى در پي در جٌَب

ّفتِ دّن

رٍش ّای هختلف پزٍرش آتشیاى در قفس ّای آب ضیزیي در آب ّای داخلی

ّفتِ یاسدّن

هؼزفی گًَِ ّای داخلی غیزپزٍرضی کِ تکثیز ٍ پزٍرش آسهایطی آى ّا اًجام ضذُ اها ػولیاتی ًطذُ است

ّفتِ دٍاسدّن

هؼزفی گًَِ ّای داخلی غیزپزٍرضی کِ تکثیز ٍ پزٍرش آسهایطی آى ّا اًجام ضذُ اها ػولیاتی ًطذُ است

ّفتِ سیشدّن

اصَل َّادّی تِ استخزّای پزٍرش آتشیاى ٍ هشایای آى

ّفتِ چْاردّن

هؼزفی اًَاع َّادُ ّا ٍ اکسیژى ساسّا در پزٍرش آتشیاى ٍ چگًَگی طزاحی آى

ّفتِ پاًشدّن

هؼزفی اًَاع سیستن ّای غذادّی تِ آتشیاى ٍ رٍش ّای هتؼارف آى ّا

ّفتِ ضاًشدّن

ارائِ رٍش ّای غذادّی ٍ کٌتزل سالهت ٍ تغذیِ آتشیاى پزٍرضی در هشرػِ

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 فؼالیت داًطجَ در طی دٍرُ:
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