
 کبرگبُ ّبی پیطٌْبدی در هَرد سیست ضٌبسی

 سبل 05تب  01( هَرچِ ّب، هَریبًِ ّب ٍ سًبَر عسل هٌبسب بزای گزٍُ سٌی Social insectکبرگبُ هعزفی حطزات اجتوبعی )

 جلسِ 8تعذاد جلسبت: 

 هعزفی رفتبر الًِ سبسی در هَرچِ ّب -

 هَرچِ ّبی خطزًبک بزای اًسبى -

 جْت یببی در هَرچِ ّب -

 الًِ سبسی در هَریبًِ ّب رفتبر -

 آسیب ّبی هَریبًِ  -

 فزم ّبی اجتوبعی هَریبًِ ّب -

 رفتبر جْت یببی در سًبَر عسل -

 تَلیذ عسل ٍ صلِ رٍیبل -

 حطزات اجتوبعی در قزآى کزین -

 سبل 01تب  8کبرگبُ هعزفی بٌذپبیبى ٍ خصَصیبت آًْب، هٌبسب بزای گزٍُ سٌی 

 جلسِ 01تعذاد جلسبت: 

 فتبر آًْبهعزفی عٌکبَتْب ٍ ر -

 هعزفی عقزبْب ٍ رفتبر آًْب -

 هعزفی کٌِ ّب ٍ رفتبر آًْب -

 خصَصیبت حطزات ٍ طبقِ بٌذی آًْب -

 هعزفی هگسْب ٍ پطِ ّب -

 دًیبی پزٍاًِ ّب -

 هعزفی سَسک ّب -

 دًیبی سًبَرّب -

 حطزات هفیذ بزای اًسبى -

 رعبیت ًکبت ایوٌی ٍ هزاقبت در بزابز حطزات هَسی -

 سبل 05تب  01زٍُ سٌی کبرگبُ گیبّطٌبسی، هٌبسب بزای گ

 جلسِ 7تعذاد جلسبت: 

 0طبقِ بٌذی گیبّبى  -

 2طبقِ بٌذی گیبّبى  -

 خَاظ غذایی گیبّبى ٍ هیَُ ّب -

 خَاظ دارٍیی گیبّبى ٍ هیَُ ّب -

 ًحَُ کبضت سبشیجبت -

 ًحَُ کبضت درختبى -

 گیبّبى: حبفظ هحیط سیست -

 سبل 03تب  9گزٍُ سٌی کبرگبُ هعزفی بذى اًسبى ٍ کبرکزد آى، هٌبسب بزای 



 جلسِ 7تعذاد جلسبت: 

 هعزفی دستگبُ گَارش ٍ اًذام ّبی آى -

 هعزفی دستگبُ گزدش خَى ٍ اًذام ّبی آى -

 هعزفی دستگبُ عصبی ٍ کبرکزد آى -

 ٍیتبهیي ّب ٍ پزٍتئیي ّبی هَرد ًیبس بذى  -

 غذاّبی هٌبسب ٍ هفیذ بزای بذى -

 0سیستن ایوٌی بذى ٍ بیوبریْب  -

 2سیستن ایوٌی بذى ٍ بیوبریْب  -

 سبل 04تب  7کبرگبُ حیبت ٍحص ایزاى، هٌبسب بزای گزٍُ سٌی 

 7تعذاد جلسبت: 

 0هعزفی پستبًذاراى ایزاى ٍ رفتبر آًْب  -

 2هعزفی پستبًذاراى ایزاى ٍ رفتبر آًْب  -

 0هعزفی پزًذگبى ایزاى ٍ رفتبر آًْب  -

 2هعزفی پزًذگبى ایزاى  ٍ رفتبر آًْب  -

 خشًذگبى ٍ دٍسیستبى ایزاى -

 هبرّبی ایزاى -

 بّی ّبی ایزاىه -

 

 سبل 07تب  04ٌی کبرگبُ صًتیک، هٌبسب بزای گزٍُ ّبی س

 

 جلسِ 9تعذاد جلسبت: 

 

 

 پیطگبهبى ٍ داًطوٌذاى علن صًتیک ٍ تبریخچِ آى -

 DNAآضٌبیی بب سبختبر  -

 آضٌبیی بب صى ٍ کزٍهَسٍم -

 ّوبًٌذ سبسی، رًٍَیسی ٍ تزجوِ در صى ّب -

 اًتقبل صى ٍ هٌْذسی صًتیک -

 بیَتکٌَلَصیآضٌبیی بب اصَل  -

 کبربزد صًتیک در پشضکی -

 کبربزد صًتیک در کطبٍرسی -

 کبربزد صًتیک در صٌبیع غذایی -

 

 سبل 9تب  6بزخی ًوبیطٌبهِ ّبی پیطٌْبدی بزای گزٍُ سٌی 

 

دل درد ضذُ ٍ بب هزاجعِ بِ گلخبًِ عوَی خَد کِ ضبیبى کَدکی است کِ در اثز خَردى سبشیجبت ٍ هیَُ ّبی هسوَم دچبر  -

 استفبدُ ًوی کٌذ رٍضْبی جبیگشیي ضًَذُ سوَم را فزا هی گیزد.اس سوَم 



 

فسقلی قطزُ آبی است کِ ٍارد بذى یک کَدک ضذُ ٍ سفز خَد را در داخل بذى کَدک آغبس هی کٌذ ٍ بب اًذاهْبی هختلف  -

 بذى آضٌب هی ضَد.

 

 

 


