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 مبحث کلی روز  تاریخ کالس شماره جلسه

 چهارشنبه مرداد 1 1جلسه 
مباحث پایه زیست شناسی، زیست 

 شناسی دیروز، امروز، فردا

 گوارش چهارشنبه مرداد 8 2جلسه 

 گوارش چهارشنبه مرداد 15 3جلسه 

 گردش مواد –گوارش  چهارشنبه مرداد 22 4جلسه 

 گردش مواد چهارشنبه مرداد 29 5جلسه 

 گردش مواد چهارشنبه شهریور 5 6جلسه

 تقسیم یاخته –گردش مواد  چهارشنبه شهریور 12 7جلسه 

 همایش جمع بندی تابستان سه شنبه شهریور 18 جمع بندی
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 یمبحث کل روز  تاریخ کالس شماره جلسه

 همایش جمع بندی تابستان چهارشنبه شهریور 26 جمع بندی

 تقسیم یاخته چهارشنبه مهر 2 9جلسه 

 مولکول های اطالعاتی چهارشنبه مهر 9 10جلسه 

 تنفس چهارشنبه مهر 16 11جلسه 

 چهارشنبه مهر 23 12جلسه 
جریان  –مولکول های اطالعاتی 

 اطالعات در یاخته

 تنظیم اسمزی چهارشنبه مهر 30 13جلسه 

 جریان اطالعات در یاخته چهارشنبه آبان 7 14جلسه 

 عصبی چهارشنبه آبان 14 15جلسه 

 انتقال اطالعات در نسل ها چهارشنبه آبان 21 16جلسه 

 حواس چهارشنبه آبان 28 17جلسه 

 چهارشنبه آذر 5 18جلسه 
 –انتقال اطالعات در نسل ها 

 تغییر در اطالعات وراثتی

 دستگاه حرکتی چهارشنبه آذر 12 19جلسه 

 تغییر در اطالعات وراثتی چهارشنبه آذر 19 20جلسه 

 تولیدمثل چهارشنبه آذر 26 21جلسه 
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 مبحث کلی روز  تاریخ کالس شماره جلسه

 تولیدمثل چهارشنبه دی 3 22جلسه 

 هورمون ها چهارشنبه دی 24 23جلسه 

 از ماده به انرژی چهارشنبه بهمن 1 24جلسه 

 ایمنی چهارشنبه بهمن 8 25جلسه 

 چهارشنبه بهمن 15 26جلسه 
از انرژی  –از ماده به انرژی 

 به ماده

 تعطیل-بهمن 22 بهمن 22

 از انرژی به ماده چهارشنبه بهمن 29 27جلسه 

 فناوری های نوین زیستی چهارشنبه اسفند 6 28جلسه 

 رفتارهای جانوران چهارشنبه اسفند 13 29جلسه 



 خواهد شد. یبه صورت فوق العاده بوده و اطالع رسان یاهیگ یجلسات مربوط به قسمت ها


