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« فرم طرح درس »
دانطکده :کشاورزی و منابع طبیعی……… رضته :کشاورزی باغبانی…گرایص :گیاهان دارویی……………… هقطع… :ارشد…
نام درس :گیاَان داريیی اوذمیک ایران…… تعداد واحد نظری …2 :تعداد واحد عولی ……0 :عنواى درس پیطنیاز :ندارد
نام هدرس :مریم پژمان مهر……

توام وقت  نیوه وقت هدعو

هحل ترگساری :کالس آزهایطگاه 

هدف کلی درس :

رئوس هطالة
هفته اول

تؼریف گیاَان داريیی اوذمیک ،جُان يطىی ي بًمی ي بحث راجغ بٍ مثال َای متؼذد آوُا

هفته دوم

تؼریف ياحذ جغرافیایی گیاَی ،قلمري ،واحیٍ ي حًزٌ ي مًقؼیت کطًر ایران در تقسیمات جغرافیای گیاَی

هفته سوم

تقسیم بىذی گًوٍ َای اوذمیک از وظر تاریخچٍ تکاملی ي زماوی

هفته چهارم

الگًَای اوتطار اوذمیسم در ایران بحث راجغ بٍ ػلل مختلف آن

هفته پنجن

اوًاع مُاجرت در گیاَان ،مرزَای آن ي ػرصٍ اوتطار گیاَان داريیی ،يیژگی َای فلًر ایران

هفته ضطن

اَمیت حفاظت از گیاَان داريیی اوذمیک ي صحبت راجغ بٍ اوجمه َای ملی ي بیه المللی مربًطٍ

هفته هفتن

تکىیک َای حفاظت از گیاَان داريیی

هفته هطتن

آيیطه َای بًمی ایران (تًضیح راجغ بٍ  5گًوٍ آيیطه اوذمیک ایران)

هفته نهن

مرزٌ َای بًمی ایران (تًضیح راجغ بٍ  11گًوٍ مرزٌ اوذمیک ایران)

هفته دهن

زیرٌ سیاٌ ایراوی ،باریجٍ ي آوغًزٌ

هفته یازدهن

کرفس کًَی ،چًیل ي تطىٍ داری

هفته دوازدهن

مًرخًش ،خطخاش ایراوی ي گل گايزبان ایراوی

هفته سیسدهن

گًن ،يضا ي ریص بس اوذمیک ایران

هفته چهاردهن

بىٍ ،بادروجبًیٍ دوایی ي گلپر کًَستاوی

هفته پانسدهن

درمىٍ ،وًريزک ي خًضاریسٌ

هفته ضانسدهن

بیلُر ،به سرخ ي سایر گیاَان داريیی اوذمیک ایران...

توجه:

در صورت تغییر هثاحث و نحوه تدریس درس در هر نیوسال الزم است فرم هرتوطه هجددا توسط استاد هحترم تکویل و جهت ته روز رسانی در اختیار آهوزش دانطکده و سایت واحد قرار گیرد.

نحوه ارزضیاتی فعالیت دانطجو در طی دوره :پرسص در اتتدای هر جلسه و اهتحاى

هناتع هطالعاتی :کتاب ها و هقاالت هرتوطه

