بسمه تعالی
طرح درس
دانشکده :کشاورزی

رشته :علوم و مهندسی باغبانی

گرایش :کارشناسی

نام درس :مبانی تولید گیاهان باغبانی

تعداد واحد( 2 :نظری)

درس یا دروس پیش نیاز :ندارد

تقویم آموزشی دانشگاه:

زمان تحویل تکالیف0311/02/22 :

تاریخ امتحان0311/02/22 :

روز ،ساعت و مکان کالس :یکشنبه 2:32 (:تا  ، ) 02کالس 222 (:ساختمان شهید حججی )
گردش علمی و بازدید- :
هدف کلی درس :آشنایی با تولید محصوالت باغبانی
رئوس مطالب

هفته

مورخ

اول

0311/20/32

تاریخچه باغبانی

دوم

0311/20/20

تعریف باغبانی و اهمیت اقتصادی و تغذیه ای محصوالت باغبانی و سطح زیز کشت آن ها

سوم

0311/20/03

گروه بندی گیاهان باغبانی

چهارم

0311/20/22

آشنایی با مشخصات گیاهشناسی ،رشد و نمو  ،تشکیل گل ،گرده افشانی ،تشکیل میوه ،عوامل آب و

پنجم

0311/20/20

هورمونها و تنظیم کننده های رشد

ششم

0311/22/22

گیاه افزایی (تکثیر) گیاهان باغی

هفتم

0311/22/00

اصول هرس و تربیت درختان میوه

هشتم

0311/22/02

گروه بندی مناطق مهم کشت درختان میوه در ایران و جهان مهمترین ارقام مورد استفاده

نهم

0311/22/25

روش های کاشت ،داشت و برداشت چند میوه مهم (سردسیری ،نیمه گرمسیری و گرمسیری)

دهم

0311/21/22

گروه بندی مناطق مهم کشت سبزی در جهان و ایران و مهمترین ارقام مورد استفاده

یازدهم

0311/21/21

روش های کاشت ،داشت و برداشت سبزی های مهم

دوازدهم

0311/21/00

گروه بندی گیاهان دارویی و روش های کاشت ،داشت و برداشت چند گیاه دارویی مهم

سیزدهم

0311/21/23

گروه بندی گیاهان زینتی و روش های کاشت ،داشت و برداشت چند گیاه مهم زینتی

چهاردهم

0311/21/32

مدیریت کنترل علف های هرز در گیاهان باغی

پانزدهم

0311/02/20

مدیریت کنترل آفات وبیماری های گیاهان باغی

شانزدهم

0311/02/02

تغذیه گیاهان باغبانی

هوایی و عوامل خاکی در پرورش محصوالت باغبانی

نحوه ارزشیابی 21 :نمره پایان ترم 4 ،نمره میان ترم 1 ،نمره فعالیت کالسی و  1نمره ارائه گزارش کار
منابع درسی :کتاب ها و جزوه های مرتبط
وسایل کمک آموزشی-:

تاریخ تنظیم0311/20/25 :

