
 (03/06/1401)ویرایش  مقطع کارشناسی  رشته مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی  ترم هشت 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

 مشترک  -تخصصی - 2+1 مبانی تولید گیاهان زراعی 8 پايه  - 3 ریاضی عمومی  2

 پايه  - 3 اکولوژی  9 عمومی  - 3 زبان فارسی  3

 پايه  4 2+1 مورفولوژی و سیستماتیک گیاهی  10 پايه  - 2+1 آناتومی و فیزیولوژی گیاهی  4

 عمومی  - 1 2تربیت بدنی  11 عمومی  - 1 1تربیت بدنی  5

 عمومی  - 2 از مجموعه دروس معارف  12 عمومی  - 2 از مجموعه دروس معارف  6

 پايه  - 2 بیوفیزیک محیطی 13     

 واحد  17جمع   واحد   15جمع  

 سال چهارم نیم سال سوم نیم

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

 مشترک  -تخصصی 8 2+1 تولید غالت  21 عمومی  - 3 زبان انگلیسی  14

 مشترک  -تخصصی 8 4  1مهارت آموزی   22 مشترک  -تخصصی 1 2+1 شناخت و مدیریت خاک در تولید گیاهی                          15

 مشترک  -تخصصی - 2+1 های گیاهان زراعی مدیریت بیماری 23 مشترک  -تخصصی - 2+1 مبانی تولید گیاهان باغی 16

 مشترک  -تخصصی - 2+1 بیولوژی و تکنولوژی بذر  24 مشترک  -تخصصی 8و  2 2+1 مدیریت آب در کشاورزی   17

 مشترک  -تخصصی 7 2+1 1طرح های آزمایشی در علوم کشاورزی  25 عمومی  - 2 از مجموعه دروس معارف  18

 موضوع  تخصصی 8 2 محصوالت ارگانیک تولید  26 پايه  - 2+1 ژنتیک  19

 عمومی  - 2 از مجموعه دروس معارف  27 موضوع  تخصصی 8 2 ایتولید گیاهان علوفه 20

 واحد  20جمع   واحد  19جمع  

 سال ششم نیم سال پنجم نیم

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

 مشترک  -تخصصی - 2+1 تولید و بهره برداری گیاهان دارویی 35 مشترک  -تخصصی - 2+1 های کشاورزی ماشین 28

 مشترک  -تخصصی - 2+1 های هرز  مبانی و مدیریت علف 36 مشترک  -تخصصی 8و  4 2+1 فیزیولوژی گیاهان زراعی  29

 مشترک  -تخصصی - 2+1 مدیریت آفات گیاهان زراعی  37 مشترک  -تخصصی 1 2+1 مبانی فراوری محصوالت گیاهی  30

 مشترک  -تخصصی 15 2 مبانی تغذیه گیاهی   38 موضوع  تخصصی 8 2 تولید گیاهان صنعتی   31

 موضوع  تخصصی 22 4 2مهارت آموزی  39 مشترک  -تخصصی 13 2+1 هوا و اقلیم شناسی کشاورزی  32

 پايه  1 3 بیوشیمی عمومی  40 مشترک  -تخصصی 19 3 نژادی گیاهی مبانی به 33

      عمومی  - 2 از مجموعه دروس معارف  34

 واحد   18جمع   واحد  19جمع  

 سال هشتم نیم سال هفتم نیم

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

 موضوع  تخصصی 43 2+1 گیاهیمبانی کشت سلول و بافت  49 مشترک  -تخصصی 9 2 کشاورزی پایدار  41

های  42 تنش  و  اقلیم  تغییر  زراعی،  گیاهان  تولید 

 محیطی
 موضوع  تخصصی 43 2 های نوین در تولید گیاهان زراعیفناوری  50 موضوع  تخصصی 32و  8 2

 مشترک  -تخصصی 25 2+1 2طرح های آزمایشی در علوم کشاورزی  51 اختیاری  33 2 نژادی کاربردی گیاهی به 43

 اختیاری  19 1+1 مبانی بیوانفورماتیک   52 مشترک  -تخصصی 19 3 مبانی بیوتکنولوژی گیاهی 44

 موضوع  تخصصی 17و  8 2 آب تولید گیاهان زراعی در مناطق کم 53 اختیاری  - 2 زبان تخصصی 45

 عمومی  - 2 دانش خانواده و جمعیت  54 اختیاری  33 2 نژادی و محیط زیستبه 46

 موضوع  تخصصی 33 3 نژادی گیاهان راعیبه 55 اختیاری  8 2 مبانی تولید گیاهان زراعی منطقه ای 47

      عمومی  - 2 از مجموعه دروس معارف  48

 واحد   17جمع   واحد  17جمع  

 توجه: 

. دییگروه(، اخذ نما تی)واقع در سا یلی)چارت( رشته تحص یشنهادیپ یبنددروس هر ترم را طبق جدول ترم  ترم،ان یدروس و امتحانات پا یاز تداخل زمان یریجلوگ لیبه دل -1

  .شودمیها انجام جدول  نی بر اساس ا مسالیدروس در هر ن یزیربرنامه 

  انی)دانشجو بود. دیآن خواهقابل به اخذ  ازینشیدرس پ یتنها در صورت گرفتن نمره قبول است،  ازینش یپ یدارا یلی)چارت( رشته تحص یبندبر اساس جدول ترم  یاگر درس -2

  باشد( است )ارائه واحدهای تکمیلی در اختیار و با تصویب گروه میحداقل واحد قابل قبول به شرح ذیل  -3


