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 درس ارائِ ترتیة ٍ هحتَا فْرست
 

 هدرس عٌاٍیي ساعت تاریخ ردیف

آؼٌائی با تاشکذاراى  -کلیات تک یاختِ ّا-کلیات  اًگل ؼٌاظی  8-10 هتعاقثا اعالم خَاّد ضد 1

 خَى ٍ ًعج )لیؽواًیا (

 کالًیدکتر 

  بیواری هاالریا  ٍ پالظوَدیَم ّا " " 2

تاشکذاراى رٍدُ ای)شیاردیا  -آهیبْا  -آؼٌایی با تَکعَپالظوا  " " 3

 الهبلیا(

" 

 -ًواتَّا )آظکاریط -کلیات کرهْا -کلیات  اًگل ؼٌاظی  " " 4

 اکعیَر(

 دکتر  جرجانی

 " دیکرٍظَلیَم دًذرتیکَم -(ترهاتَدّا )فاظیَال ّپاتیکا " " 5

 " اکیٌَکَکَض گراًَلَض( -ظعتَدّا )تٌیا ظاشیٌاتا  " " 6
 

 ظخٌراًی در هَرد هَضَع درض ٍ پرظػ ٍ پاظخ ّوراُ با اظتفادُ از ٍظایل کوک آهَزؼی هاًٌذ کاهیپَتر ٍ ٍایت برد : تدریس رٍش 

 حضَر بِ هَقغ داًؽجَیاى در کالض ًظری ، تَجِ کاهل بِ درض ٍ خاهَغ ًگِ داؼتي تلفي ّوراُ ضرٍری هی باؼذ. : کالس قَاًیي ٍ ّا سیاست

 در خفَؾ غیبت ّا اػوال ًظر خَاّذ ؼذ هطابق قَاًیي آهَزؼی داًؽکذُ

 ّر جلعِ درض جلعِ قبل کالض پرظیذُ خَاّذ ؼذ

 : داًطجَ تکالیف ٍ ٍظایف



 حضَر فؼال ٍ هٌظن در کالض داؼتِ باؼذ -1

 قَاًیي کالض را رػایت کٌذ -2

 رػایت کاهل احترام بِ اظتاد را بٌوایذ -3

 در بحث ّا  ٍ ظَاالت هطرح ؼذُ در کالض فؼاالًِ ؼرکت ًوایذ -4

 :پایاًی ًورُ در آى سْن درصد ٍ داًطجَ ارزضیاتی رٍش
 گسیٌِ ای 4در قعوت ًظری ظؤاالت 

  : ترم پایاى اهتحاًات تاریخ

  هطالعِ هٌاتع

 : اصلی هٌاتع
 1332، ترجوِ دکتر ػویذ اطْری، ٍیرایػ ًْن ، اًتؽارات آییص، تابعتاى 2002اًگل ؼٌاظی پسؼکی هارکل ٍٍگ  -1
 1333دکتر فریذٍى ارفغ، ٍیراظت ّفتن، اًتؽارات خعرٍی با ّوکاری ًؽر دیباج، کرم ؼٌاظی پسؼکی -2
 -تک یاختِ ؼٌاظی پسؼکی، تالیف دکتر غالم حعیي ادریعیاى، دکتر هفطفی رضائیاى، دکتر هْذی قرباًی، دکتر حعیي کؽاٍرز، دکتر هْذی هحبؼلی -3

 1332 -اًتؽارات داًؽگاُ تْراى

 .1331جلذ اٍل: تک یاختگاى، ٍیراظت پٌجن، اًتؽارات آییص، زهعتاى  –دکتر اظواػیل ـائبی   -ىبیواریْای اًگلی در ایرا-4

 : تیطتر هطالعِ ترای هٌاتع
 1331رات آییص، زهعتاى ا، ترجوِ دکتر ػویذ اطْری، چاپ دّن، اًتؽ1114اًگل ؼٌاظی پسؼکی ًَا، براٍى  -1

 1333دٍم: کرم ّا، ٍیراظت دٍم، اًتؽارات آییص، تابعتاى بیواریْای اًگلی در ایراى، دکتر اظواػیل ـائبی، جلذ  -2
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