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محل برگزاری:

کالسآزمایشگاه
هدف کلی درس  :آشنایی با موجودات تک سلولی و پرسلولی از بی مهرکان تا پستانداران دریایی با

رئوس مطالب
هفته اول

مقدمه ای در مورد تقسیم بندی موجودات دریایی ،ویروس ها ،باکتری ها ،آرکی باکتر ها و سیانوباکتر ها

هفته دوم

آغازیان و تعریف آن ها ،دیاتومه ،داینوفالژله ،فرامینیفرا ،رادیوالریا و سایر آغازیان

هفته سوم

قارچ های دریایی ،جلبک های دریایی ،هر سه گروه ،سیستماتیک ،چرخۀ زندگی ،فواید و کاربردها

هفته چهارم

ادامۀ جلبک های دریایی و معرفی گیاهان دریایی

هفته پنجم

فوق شاخۀ  ،Parazoaاسفنج ها ،بیولوژی اسفنج ،رده بندی

هفته ششم

شاخۀ Symplasmaو  Placozoaتعریف ،بیولوژی ،رده بندی

هفته هفتم

شاخۀ  Cnidariaتعریف ،رده بندی و بیولوژی

هفته هشتم

ادامۀ شاخۀ  Cndariaو معرفی شاخۀ  Ctenophoraو Rhombozoa

هفته نهم

شاخۀ کرم های پهن ،لوله ای و حلقوی ،بیولوژی و رده بندی

هفته دهم

شاخۀ Loricifera, Rotifera, Sipuncula, Priapula, Echiura, Pogonophora

هفته یازدهم

 ، Entoprocta, Cycliophora, Bryozoa, Brachiopoda, Lophophoraآزمون  6نمره میان ترم

هفته دوازدهم

معرفی شاخۀ نرم تنان ،بیولوژی ،رده بندی

هفته سیزدهم

شاخۀ بند پایان ،معرفی ،رده بندی و بیولوژی

هفته چهاردهم

شاخۀ, Chaetognathaزیر شاخه های  Urochordata, Cephalochordataاز شاخۀ Chordataرده بندی و بیولوژی

هفته پانزدهم

شاخۀ خزندگان دریایی و پرندگان دریایی

هفته شانزدهم

شاخۀ پستانداران دریایی

توجه:

در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم تکمیل و جهت به روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.

نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره 641 :نمره نیم ترم ،نمره امتحان پایان ترم
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