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پاياى بِ ػٌَاى ًاقل بیَلَشيک ًقص بٌذ  ،خازى ٍ هیسباًْاه ،ّای اًتفال بیواری راُ سیر تکاهلی ٍ هرفَلَشی، ت ٍ اًتطار،اّوی با داًطجَياى آضٌايی ّذف کلی:

قارچْای بیواريسای ضايغ در ضٌاسايی  ،پیطگیری ٍ کٌترل بیواريْای اًگلی ،اصَل تطخیص  ػالئن بالیٌی اختصاصی، ،ٍ هکاًیکی در اًتقال بیواريْای اًگلی

 یص آزهايطگاّی ػفًَت ّای قارچیکٌترل ٍ پیطگیری ٍ تطخ بیواريسايی، قارچی،، ًقص ػَاهل هستؼذ کٌٌذُ در ايجاد ػفًَت ّای ايراى
 

 :در پاياى دٍرُ داًطجَ قادر خَاّذ بَد  اّذاف اختصاصی:

 

 حیطِ ضٌاختی:

 ًوايذ.ا طبقِ بٌذی ّای ر زای اًساًی بیواری اًگل ّا ٍ قارچْای  -1

 .طبقِ بٌذی ٍ ضرح دّذرا  ًاقلیي هْن بیواريْای اًگلی ٍػفًَی-2

 .تَضیح دّذدستِ بٌذی ٍ هختلف را اًگلی ٍ قارچی اری ّای بیو پیطگیری رٍش ّای تطخیص ٍ درهاى ٍ-3

 

 :ًگرضیحیطِ 

 .فؼال داضتِ باضذ در بحث ّای گرٍّی ضرکت -1

 در کالس درس در ارتباط با هَضاػات هطرح ضذُ سؤال ًوايذ.-2

 ًوايذ.پس از يادگیری ّر هَضَع جذيذ، بتَاًذ جايگاُ آى را ًسبت بِ يادگیری هَضاػات قبلی هطخص -3
 

 پاسخ ٍ پرسص پاٍرپَيٌت ،  اساليذ(Lecture) سخٌراًی صَرت بِ ًظری تذريسضیَُ تذريس: 

 پاٍرپَيٌت ٍسايل کوک آهَزضی: 
 

http://vs.iaun.ac.ir/m1924


 .استاد ازطرف هحَلِ تکالیف اًجام -3. ارزضیابی درجلسات هٌظن ضرکت -2.   درکالس ٍفؼال هَقغ بِ حضَر -1داًطجَ:ٍتکالیف  فؼالیت

 )ًورُ تطَيقی(. تکالیف ارزيابی ٍ حضَرٍغیاب-3. ًورُ( 11) ترم پاياى آزهَى -2. ًورُ( 11) ترم هیاى آزهَى-1 داًطجَ:ًحَُ ارزيابی 

 -تَضیحات:

 جدول زمانبندی درس 

 رئَط هطبلت هَضَع تبریخ جلغِ

1 11/12/1399 
 اًگل شٌبعی تک یبختِ

 

 غیزثیوبریشاي ٍ ثیوبریشا آهیجْبي ثب آشٌبیی. ثبپزٍتَسٍآ آشٌبیی.  اًگلشٌبعی ثزعلنهقذهِ اي 

 آسادسي ٍآهیجْبي کلیبًذٍلیوبکغٌبًب،ّیغتَلیتیکب

 (1قبرچ شٌبعی) 18/12/1399 2

هقذهِ ي ثز علن قبرچ شٌبعی پششکی .جبیگبُ قبرچْب در علغلِ هَجَدات.خصَصیبت 

آشٌبئی ثب علغلِ قبرچْب.تکثیز، تَلیذ هثل ٍ تقغین ثٌذي قبرچْب ثز حغت ًحَُ تَلیذ هثل. 

ًحَُ کشت ٍ ًبم گذاري ، )هخوزّب( ٍ قبرچ ّبي پز علَلی)کپک ّب( قبرچْبي تک علَلی

 ٍ رٍشْبي کٌتزل هیشاى اعپَرّبي قبرچی در َّا قبرچْب

 اًگل شٌبعی تک یبختِ 25/12/1399 3
 تزیکَهًَبط ّب، ثزرعی. صیبردیب. ثبالًتیذیَم :ثیوبریشا تبصکذاراى ٍ هضکذاراى ثب آشٌبیی

 .لیشوبًیَسجلذي ثیوبري ٍشٌبخت

 .کبًذیذیبسیظ ثیوبریشا،کزیپتَکَکَعٌئَفَرهٌظ ،ثیوبري هخوزّبي ثب آشٌبئی (2قبرچ شٌبعی) 16/1/1400 4

 اًگل شٌبعی تک یبختِ 23/1/1400 5
 تزیپبًَس ثیوبري ثب آشٌبییْب، آً ًبقلیي ثب آشٌبییٍ ٍاحشبیی جلذي هخبطیدًجبلِ لیشوبًیَس :

 آى ، ٍهیبسیغًَبقلیي

 (3قبرچ شٌبعی) 30/1/1400 6
.پیذرا، آٍرعیکبلز،هبالعشیباٍالیظ  تیٌِ:عطحی ٍثبکتزیبئی قبرچی ثبثیوبریْبي آشٌبیی

 اکتیٌَهیکَر،اریتزاعوب

 .ٍدرهبى پیشگیزي.هبالریب ثبثیوبري آشٌبیی تک یبختِ اًگلشٌبعی 6/2/1400 7

 راى،پبٍریش ثذى ،کچلیٌبخٌذعت،کشبلِ ٍ عز کچلی درهبتَفیتْب:جلذي ثبقبرچْبي آشٌبیی (4قبرچ شٌبعی ) 13/2/1400 8

 تک یبختِ اًگلشٌبعی 20/2/1400 9
کزیپتَعپَریذیَم،عبرکَعیغتیظ، تَکغَ پالعوب، ثزرعی ٍشٌبخت تک یبختِ 

 پٌَهَعیغتیغکبریٌی

 (5قبرچ شٌبعی) 27/2/1400 10
طلت  فزصت هیغتَهب،کزٍهَثالعتَهیکَس، قبرچْبي: سیزجلذي ثبقبرچْبي آشٌبئی

 اتَهیکَسیظ،شبهل:هَکَرهیکَسیظ،

 آعکبریظ،اکغیَر،تزیکَعفبل،الرٍّبي هْبجز احشبیی ثبًوبتَدّبي آشٌبیی ٌوبتَدااًگلشٌبعی 3/3/1400 11

 (6قبرچ شٌبعی) 10/3/1400 12

 شبهل:قبرچْبي عیغتویک اقبرچْبي آشٌبییت .طلت آعپزصیلَسیظ فزصت قبرچْبيدًجبلِ 

 ٍ  کَکغیذیَهیکَسیظ ثالعتَهیکَسیظ، ّیغتَپالعوَسیظ، شبهل:حقیقی 

 .پبراکَکغیذیَهیکَسیظ

 ٌوبتَدااًگلشٌبعی 17/3/1400 13
اعتز کَرالیظ ،کزهْبي قالثذار ٍ الرٍعْبي   اعتزاًضیلَطتز یشیي ٍ ًوبتَدّبي ثب آشٌبیی

 هْبجز جلذي

 ٍ الفبًتیبسیظ آشٌبیی ثب ثیوبري ًبشی اس فیلزّب ،ثیوبري پیَک ٌوبتَدااًگلشٌبعی 24/3/1400 14

 خًَی ٍ ریَي تزهبتَدّبيٍثذي ٍ گَارشی  ثبتزهبتَدّبیک آشٌبیی.ثزتزهبتَد.ا هقذهِ اي تزهبتَدااًگلشٌبعی 31/3/1400 15

 غغتَدااًگلشٌبعی 7/4/1400 16
آشٌبیی ثب ،کیغتْیذاتیذٍاچٌبًب. تٌیبعَلیَم،اکیٌَکَکَط. تٌیبعبصیٌبتب.ثزعغتَدا اي هقذهِ

 دیپلیذیَم کبًی ًَم عغتَد عغتَد دیفلَ ثَتزیَم التن ٍ ثیوبري اعپبرگبًَسیظ،اشٌبیی ثب 

 حشزُ شٌبعی پششکی جلغِ ججزاًی 17
هیبسیظ ٍ  ،کلیبت حشزُ شٌبعی پششکی، هبیت ّبکٌِ ّب، شپش ّب، کک ّب، عبط ّب

 هجبرسُ ثب حشزات

 



 هٌبثع درعی:

 ، آخزیي چبحآئیض اًتشبرات اي، یبختِ تک ثیوبریْبي ایزاى اًگلی ثیوبریْبي : اعوبعیل بئجیص .1

 ، آخزیي چبحتْزاى داًشگبُ اًتشبرات پششکی، جبهع شٌبعی ّوکبراى،قبرچ ٍ فزیذُ سیٌی .2

 ، آخزیي چبحتْزاى داًشگبُ اًتشبرات پششکی، شٌبعی یبختِ ّوکبراى،تک ٍ دکتزادریغیبى .3

 ، آخزیي چبحتْزاى کشبٍرس، پششکی،اًتشبرات کزهشٌبعی : فزیذٍى ارفع .4

 ، آخزیي چبحتْزاى داًشگبُ اًتشبرات پششکی، قبرچشٌبعی : ٍّوکبراى هغعَد اهبهی .5

 ، آخزیي چبحآییض اًتشبرات ،پششکی شٌبعی اًگل ًَاثزاٍى کتبة تزجوِ : عویذ اطْزي .6

 ، آخزیي چبحتْزاى داًشگبُ اًتشبرات پششکی، جبهع شٌبعی قبرچ ٍّوکبراى، فزیذُ سیٌی .7

 ، آخزیي چبحسعین دکتز حشزُ شٌبعی .8
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