بنام خدا
فرم طرح درس

دانشکده :منابع طبیعی و محیطزیست
نام درس :مديريت تنوع زيستي
نام مدرس :بهمن شمس اسفندآباد

رشته :محيطزيست
تعداد واحد نظري2 :

گرايش :زيستگاهها و تنوع زيستي
تعداد واحد عملي- :

تمام وقت  نيمه وقت مدعو■

مقطع :کارشناسي ارشد

عنوان درس پيشنياز :ندارد

محل برگزاري :کالس ■ آزمايشگاه 

هدف کلي درس :
آشنايي دانشجويان با تعاريف تنوع زيستي ،روشهاي اندازهگيري تنوع زيستي ،تهديدهاي وارده به تنوع زيستي و در نهايت ارائه راهکارهاي مديريتي براي
حفاظت از تنوع زيستي
رئوس مطالب

هفته اول

آشنايي با مفهوم تنوع زيستي و ارزشهاي آن

هفته دوم

روش هاي قيمت گذاري تنوع زيستي

هفته سوم

تعريف تنوع گونه اي و روش هاي اندازه گيري غناي گونه اي

هفته چهارم

روش هاي اندازه گيري يکنواختي گونه اي و ناهمگني

هفته پنجم

تنوع ژنتيکي و اهميت آن

هفته ششم

روش هاي مطالعه و اندازه گيري تنوع ژنتيکي

هفته هفتم

تنوع اکوسيستمي

هفته هشتم

انواع انقراض

هفته نهم

تهديد هاي وارده به تنوع زيستي – تخريب و قطعه قطعه شدن زيستگاه ها

هفته دهم

برداشت تجاري و برداشت بيش از حد

هفته يازدهم

تاثير آلودگي ها و تغيير رژيم هيدرولوژيکي بر تنوع زيستي

هفته دوازدهم

روش هاي حفاظت از تنوع زيستي در داخل زيستگاه ها

هفته سيزدهم

اصول انتخاب و طراحي ذخيره گاه ها

هفته چهاردهم

نقش کريدورها در حفاظت از تنوع ژنتيکي

هفته پانزدهم

روش هاي حفاظت از تنوع زيستي در خارج از زيستگاه ها

هفته شانزدهم

ارائه خالصه پژوهش هاي دانشجويان

توجه:

در صورت تغيير مباحث و نحوه تدريس درس در هر ني مسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم تکميل و جهت به روز رساني در اختيار آموزش دانشکده و سايت واحد قرار گيرد.

نحوه ارزشيابي فعاليت دانشجو در طي دوره:
تعريف پروژه کالسي ،پرسش کالسي ،امتحان پايان ترم
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