
 

 

 به بعد) 97ورودي( تولید و ژنتیک گیاهیکارشناسی برنامه زمان بندي ارائه دروس رشته 

 تـــرم دوم تــــرم اول

 نوع درس نام درس کد درس ردیف

 

  تعداد واحد
 (عملی+نظري)

کد درس 

 پیش نیاز

نوع  نام درس کد درس ردیف

 درس

  تعداد واحد
 نظري)+(عملی

کد درس پیش 

 نیاز
 - 2 عمومی 1اندیشه اسالمی   1 - 3 عمومی زبان فارسی  1

تفسیر موضوعی   2

 قرآن
 - 2 عمومی

2 5014019 
 ریاضی عمومی 3) 2+1( پایه آمار و احتماالت

3 5098048 
 - 3 پایه ریاضی عمومی

مورفولوژي گیاهی  5014245 3

 و سیستماتیک
 3) 2+1( پایه

و  یآناتوم

 یاهیگ يولوژیزیف

 شیمی عمومی 3 پایه بیوشیمی عمومی 5014107 4 - 3) 2+1( هیپا شیمی عمومی 5014239 4

آناتومی و  5014244 5

 فیزیولوژي گیاهی
 - 3) 2+1( هیپا

شناسی هوا و اقلیم 5098026 5

 کشاورزي

تخصصی 

 مشترك
 یطیمح کیزیوفیب 3) 1+2(

 - 3 پایه اکولوژي 5098070 6 - 3 عمومی زبان انگلیسی  6

      7 - 2 پایه یبیوفیزیک محیط 5014246 7

8      8      

  17    جمع  19    جمع

 تـــرم چــهارم تــرم ســـوم

ردي

 ف

كد 

 درس

 نوع درس نام درس

 

  تعداد واحد
 (عملی+نظري)

کد درس 

 پیش نیاز

نوع  نام درس کد درس ردیف

 درس

 

  تعداد واحد
 (عملی+نظري)

کد درس پیش 

 نیاز

 1 یاسالم شهیاند 2 یعموم 2 یاسالم شهیدان  1 - 2 عمومی اخالق اسالمی  1

 - عملی 1 عمومی 1تربیت بدنی   2 - 3) 2+1( پایه ژنتیک 5014073 2

شناخت و مدیریت  5014250 3

 خاك

تخصصی 

 مشترك
 شیمی 3) 1+2(

3 
5014248 

مبانی تولید گیاهان 

 زراعی

تخصصی 

 مشترك
)1+2 (3 - 

هاي آزمایشی طرح 5014247 4

در علوم کشاورزي 

1 

 یتخصص

 مشترك
 آمار و احتماالت 3) 1+2(

4 

5014263 
مبانی فرآوري 

 محصوالت گیاهی

 یتخصص

 مشترك
 شیمی 3) 1+2(

مبانی تولید گیاهان  5014249 5

 باغی

 یتخصص

 مشترك
)1+2 (3 - 

مبانی و مدیریت  5014251 5

 هاي هرزعلف

تخصصی 

 مشترك
)1+2 (3 - 

هاي ماشین 5014064 6

 کشاورزي

 یتخصص

 مشترك
)1+2 (3 - 

 یشیآزما هايطرح 5014262 6

 يدر علوم کشاورز

2 

 یتخصص

 مشترك
)1+2 (3 

 هايطرح

در علوم  یشیآزما

 1 يکشاورز

 ژنتیک 2 اختیاري سیتولوژي 5014290 7      7

  18    جمع  17    جمع

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 )به بعد 97 ورودي(  تولید و ژنتیک گیاهیکارشناسی برنامه زمان بندي ارائه دروس رشته 

 ششمتـــرم  پنجمتــــرم 

 نوع درس نام درس کد درس ردیف
 

  تعداد واحد
 (عملی+نظري)

کد درس پیش 
 نیاز

  تعداد واحد نوع درس نام درس کد درس ردیف
 (عملی+نظري)

کد درس پیش 
 نیاز

 1تربیت بدنی  عملی 1 عمومی 2تربیت بدنی   1 - 2 عمومی انقالب اسالمی ایران  1

2 5014252 
مدیریت آب در 

 کشاورزي

تخصصی 

 مشترك
)1+2 (3 

 ،ریاضی عمومی

مبانی تولید گیاهان 

 زراعی

2  

5014264 
مهارت آموزي 

1 
تخصصی 

 مشترك
 عملی 4

 اهانیگ دیتول یمبان

 یزراع

3 5014258 
 مبانی تغذیه گیاهی

 یتخصص

 مشترك
2 

شناخت و مدیریت 

 خاك

3 5014256 
 تولید غالت

تخصصی 

 مشترك
)1+2 (3 

 اهانیگ دیتول یمبان

 یزراع

4 5014259 
 نژادي گیاهیمبانی به

 یتخصص

 مشترك
 ژنتیک 3

4 
5014260 

مبانی 

بیوتکنولوژي 

 گیاهی

تخصصی 

 مشترك
 ژنتیک 3

بیولوژي و  5014255 5

 تکنولوژي بذر

 یتخصص

 مشترك
)1+2 (3 - 

5 5014253 
مدیریت آفات 

 گیاهان زراعی

 یتخصص

 مشترك
)1+2 (3 - 

6 5014385 
 بان تخصصیز

 کشاورزي
 زبان انگلیسی 2 اختیاري

6 
5014254 

مدیریت 

هاي بیماري

 گیاهان زراعی

 یتخصص

 مشترك
)1+2 (3 - 

7 5014261 
 کشاورزي پایدار

 یتخصص

 مشترك
 اکولوژي 2

7  
    

  17    جمع  17    جمع

 هشتم (آگروتکنولوژي))تـــرم  آگروتکنولوژي)(هفتمتــرم 

 نوع درس نام درس کد درس ردیف
 

  تعداد واحد
 (عملی+نظري)

کد درس پیش 
 نیاز

 نوع درس نام درس کد درس ردیف
 

 تعداد واحد
 )(عملی+نظري

کد درس پیش 
 نیاز

1 5014029 
 ٢ اختیاري کنترل و گواهی بذر

بیولوژي و 

 بیوتکنولوژي
دانش خانواده و   1

 جمعیت
 - 2 عمومی

2 5014266 
 تولید گیاهان صنعتی

تخصصی 

 ولوژيآگروتکن
2 

 اهانیگ دیتول یمبان

 یزراع

2 5014273 
نژادي گیاهان به

 زراعی

تخصصی 

نژادي و به

 بیوتکنولوژي

 نژادي گیاهیمبانی به 3

تولید گیاهان زراعی،  5014268 3

تغییر اقلیم و 

 هاي محیطیتنش

 یتخصص

 يآگروتکنولوژ
2 

 اهانیگ دیتول یمبان

ی، هوا و زراع

 شناسیاقلیم

کشت  مبانی 5014276 3

سلول و بافت 

 گیاهی

 یتخصص

نژادي و به

 بیوتکنولوژي

)1+2 (3 
مبانی بیوتکنولوژي 

 گیاهی

4 5014292 
 2 اختیاري کشاورزي حفاظتی

 اهانیگ دیتول یمبان

 یزراع

هاي نوین فناوري 5014270 4

در تولید گیاهان 

 زراعی

 یتخصص

 يآگروتکنولوژ
 مبانی بیوتکنولوژي 2

5 

5014020 
هان فیزیولوژي گیا

 زراعی

تخصصی 

 مشترك
)1+2 (3 

آناتومی و 

فیزیولوژي گیاهی، 

مبانی تولید گیاهان 

 زراعی

5 5014272 

 2مهارت آموزي 
 یتخصص

 يآگروتکنولوژ
 1مهارت آموزي  عملی 4

تولید محصوالت  5014271 6

 ارگانیک

تخصصی 

 آگروتکنولوژي
2 

 اهانیگ دیتول یمبان

 یزراع
بیوتکنولوژي و  5014384 6

 ستمحیط زی
 2 اختیاري

بیوتکنولوژي  یمبان

 گیاهی

برداري تولید و بهره 5014257 7

 گیاهان دارویی

تخصصی 

 مشترك
)1+2 (3 - 

7  
    

تاریخ  8

تحلیلی 

 اسالم

  2  عمومی
8      

  16    جمع  18    جمع
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