
 1401ویرایش    یاهپزشکیگ رشته مهندسی  ترمی  8رسی د برنامه 

 سال دوم نیم اول سال نیم

 نوع درس  نياز پيش تعداد واحد  نام دروس  ردیف نوع درس  نياز پيش تعداد واحد  نام درس  ردیف

 پايه  2 2+1 آمار و احتماالت   7 پايه  - 2+1 شیمی عمومی  1

 پايه  4 2+1 مورفولوژی و سیستماتیک گیاهی  8 پايه  - 3 ریاضی عمومی  2

 تخصصی  1 2+1 خاكشناسی عمومی     9 عمومی  - 3 زبان فارسی  3

 پايه  - 2+1   جانورشناسی  10 پايه  - 2+1 آناتومی و فیزیولوژی گیاهی  4

 پايه  1 2+1    یآل یشیم 11 عمومی  - 3 انگلیسی   زبان  5

 عمومی  - 2 از مجموعه دروس معارف  12 عمومی  - 1 1تربیت بدنی  6

      عمومی  - 2 از مجموعه دروس معارف  7

 واحد  17 جمع  واحد  18 جمع 

 سال چهارم نیم سال سوم نیم

 نوع درس  نياز پيش تعداد واحد  نام درس  ردیف نوع درس  نياز پيش تعداد واحد  نام درس  ردیف

 تخصصی  14 1+1 باكتری شناسی گیاهی مقدماتی    20 تخصصی  10 2+1 ( 1)شناسی  حشره   13

 تخصصی  - 1+1 ويروس شناسی مقدماتی   21 تخصصی  - 2 شناسی گیاهی    بیماری  مبانی 14

 تخصصی  8 2+1 هرز و كنترل آنها  یعلفها 22 تخصصی  - 2+1 زراعت عمومی     15

 تخصصی  4 2+1     باغبانی عمومی 23 تخصصی  - 2+1     یشناس  میهوا و اقل  16

 پايه  1 3     یعموم یم یش ویب 24 تخصصی  - 2+1 ی عموم یاقتصاد  كشاورز 17

 پايه  - 2+1 یاكولوژ 25 پايه  - 2+1 ژنتیک  18

 عمومی  - 2 از مجموعه دروس معارف  26 عمومی  - 2 از مجموعه دروس معارف  19

 واحد  18 جمع  واحد  19 جمع 

 سال ششم نیم سال پنجم نیم

 نوع درس  نياز پيش واحد  نام درس  ردیف نوع درس  نياز پيش واحد  درس نام  ردیف

 تخصصی  13 2+1 آفات مهم درختان میوه    35 تخصصی  14 2+1 قارچ شناسی مقدماتی    27

 تخصصی  14 2+1 بیماريهای مهم درختان میوه   36 تخصصی  13 2+1 (  2حشره شناسی  ) 28

 تخصصی  13 2+1 آفات مهم گیاهان زراعی  37 تخصصی  - 1+1 شناسی گیاهی   كنه  29

 تخصصی  14 2+1 بیماريهای مهم گیاهی زراعی    38 تخصصی  11و 1 2+1 سم شناسی   30

 تخصصی  7 2+1 طرح آزمايشهای كشاورزی    39 تخصصی  14و 10 1+1 یمقدمات  یاهیگ ینماتد شناس 31

 تخصصی  - 3 1كارورزی  40 تخصصی  - 2+1    یعموم یاری آب 32

 عمومی  - 2 از مجموعه دروس معارف  41 عمومی  - 1 1ورزش  33

      عمومی  - 2 از مجموعه دروس معارف  34

 واحد  20 جمع  واحد  19 جمع 

 سال هشتم نیم سال هفتم نیم

 نوع درس  نياز پيش واحد  نام درس ردیف  نوع درس  نياز پيش واحد  نام درس ردیف

 تخصصی  30 1 فناوری كاربرد آفت كشها  49 تخصصی  13 1+1 آفات انباری      42

 تخصصی  13 2 اصول مديريت آفات گیاهی  50 )انتخابی(  تخصصی 13 1+1 اصول رده بندی حشرات  43

 )انتخابی(  تخصصی 14 1+1 یو مرتع  یجنگل یهای ماریب 51 تخصصی  14 2 اصول مديريت بیماريهای گیاهی  44

 )انتخابی(  تخصصی 14 1+1 گیاهان  بیماری پس از برداشت 52 )انتخابی(  تخصصی - 2 زبان تخصصی 45

 تخصصی  - 2+1 ی عموم یكشاورز ینهای ماش 53 )انتخابی(  تخصصی - 1+1 ک ی ولوژی زیف یماریب 46

 تخصصی  - 3 2كارورزی  54 تخصصی  14 1+1   سبزیجالیز و  ،زينتیبیماريهای  گیاهان  47

 عمومی   2 دانش خانواده و جمعیت  55 تخصصی  13 1+1   سبزی  وجالیز زينتی، آفات گیاهان  48

          

 واحد   15 جمع  واحد  14 جمع 

 توجه: 

 . دییاخذ نما یلی)چارت( رشته تحص یشنهادیپدروس هر ترم را طبق جدول  ترم،ان یدروس و امتحانات پا یاز تداخل زمان یریجلوگ لیبه دل -1

 واحد می باشد. 140ی درسی دوره کارشناسی رشته گیاهپزشکی واحدهامجموع  -2

 


