هب انم ازید داان
(کاربرگ طرح درس)
دانشکده دامپزشکی
نام
درس

تاریخ بهروز رسانی79/81/81 :
نیمسال دوم سال تحصیلی ...79-79...

فارسی:ماهی شناسی

تعداد واحد :نظری 1عملی.1

التینIchthyology

پیشنیازها و همنیازها  :ندارد

مقطع :کارشناسی کارشناسی ارشد□ دکتری×

مدرس/مدرسین :سارا مهدی زاده

شماره تلفن اتاق6322 :

پست الکترونیکی:

منزلگاه اینترنتی:
smehdizadeh@semnan.ac.ir

برنامه تدریس در هفته و شماره کالس:
اهداف درس :اشنایی با دستگاههای مختلف بدن ماهیان به شکل مقایسه ای(دهان گردان ،االسموبرانش ها ،تاس ماهیان و ماهیان
استخوانی) بررسی جایگاه رده بندی و طبقه بندی مهمترین ماهیان با ارزش اقتصادی و پر اهمیت ترین گونه های ماهیان پرورشی

امکانات آموزشی مورد نیاز:
نحوه ارزشیابی
درصد نمره
منابع و مآخذ درس

فعالیتهای کالسی و آموزشی

ارزشیابی مستمر(کوئیز)

امتحان میانترم

امتحان پایانترم
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17
ماهیان اب شیرین .وثوقی و مستجیر .انتشارات دانشگاه تهران
ماهیان خلیج فارس.اعتماد و مخیر.انتشارات دانشگاه تهران
ماهی شناسی .ستاری.انتشارات دانشگاه کیالن
خالصه رده بندی فیلوژنتیکی ماهی ها .یزدانی.انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان

بودجهبندی درس
شماره
هفته
آموزشی
1

مبحث
شرح درس و معرفی منابع ،تعریف ماهی شناسی وخصوصیات ماهیان ،اهمیت ماهی شناسی،تاریخچه ماهی
شناسی ،اشکال بدن واندازه ماهی ها،بیومتری)خصوصیات مرفومتریک و مریستیک(،باله ها و انواع آن

2
6
4
5

بررسی حواس )چشایی ،بویایی ،بینایی ،شنوایی و خط جانبی(

3

دستگاه گوارش)دهان ،دندان ،مری ،حلق ،معده ،روده ،اندام های ضمیمه ای و کیسه شنا و نحوه عملکرد آن

9

دستگاه تنفسی )انواع تنفس در ماهیان ،آبشش :ساختار  ،سلولها و عملکرد آن( ،مکانیسم تنفس

9
7
17
11
12
16
14
15
13

پوست)ساختار و وظایف آن( ،فلس وانواع آن ،روشهای تعیین سن و رنگ بدن ماهی ها و اندام های نورانی
اسکلت ،ستون مهره ها ،ضمائم حرکتی ،عضالت
بررسی غدد درون ریز ،دستگاه عصبی)قسمتهای مختلف مغز و وظایف آنها ،نخاع(،

دستگاه تناسلی)انواع ماهیان از نظر جنسی ،انواع تولیدمثل ماهیان ،اندامهای جنسی (و اندامهای دفعی)کلیه،
آبشش و غدد)رکتال(
دستگاه گردش خون )قلب :ساختار و انواع آن در ماهیان مختلف ،عروق خونی و خون :اجزا و وظایف آن و
گردش خون در ماهیان (و سیستم لنفاوی در ماهیان
رده های طبقه بندی)شاخه ،رده ،راسته ،خانواده ،جنس و گونه(،رده بندی کلی ماهیان )اصالح شده نلسون(،
دهان گردان)خصوصیات و رده بندی به اختصار(،
ماهیان غضروفی )ویژگیهای عمومی و رده بندی به اختصار( ،ماهیان غضروفی استخوانی)خصوصیات و رده
بندی به اختصار (وگونه های باارزش اقتصادی
ماهیان استخوانی :مارماهی شکالن ، ،کپورماهیان ،ازادماهیان ،شگ ماهیان ،کفال ماهیان ،سگ ماهیان جویباری
گربه ماهیان،سوف ماهیان
هامورماهیان،سرخوماهیان
تن ماهیان ،حلوا سفید ماهیان،
کاریچون ماهیان ،کفشک ماهیان

توضیحات

ٱزمایشگاه
شماره هفته
آموزشی

مبحث

1

بیومتری

2

بررسی انواع باله ها

6

تعیین ،بررسی انواع فلس ها

4

بررسی دستگاه تنفس در ماهیها

5

بررسی دستگاه عصبی در ماهی ها

3

بررسی دستگاه گوارش در ماهی ها

9

بررسی دستگاه گردش خون در ماهی ها

9

بررسی دستگاه دفعی ادراری و تناسلی در ماهی ها

7

مشاهده و بررسی انواع ماهیان غضروفی

17

مشاهده و بررسی ماهیان غضروفی-استخوانی)خاویاری(

11

مشاهده و بررسی انواع ماهیان استخوانی)آب شیرین(

12

مشاهده و بررسی انواع ماهیان استخوانی)دریایی(

توضیحات

