
مقطع کارشناسی پیوستهتولید و ژنتیک گیاهی دروس رشته مهندسی لیست 

واحد از دروس اختیاري الزامی است10گذراندن -
.گرایشها و رشته ها  انتخاب کندواحد درسی با تصویب گروه آموزشی از سایر4دانشجو می تواند تا -
.رعایت پیشنیاز و حدنصاب واحد به عهده دانشجو می باشد-
.دانشجو در هر ترم فقط یک درس از گروه معارف را می تواند اخذ کند-
.می باشد20و حداکثر 12حداقل واحد در هر ترم -
-

واحد19دروس ترم دوم  واحد20دروس ترم اول 
همنیازپیشنیازدرسنوع عملینظرينام درسردیفهمنیازپیشنیازدرسنوع عملینظرينام درسردیف

-شیمی عمومیپایه-3بیوشیمی عمومی8--پایه-3ریاضی عمومی1
-ریاضی عمومیپایه21آمار و احتماالت9--پایه21شیمی عمومی2
اخالق اسالمی یا آیین 3

زندگی
مورفولوژي و سیستماتیک 10--عمومی-2

گیاهی 
آناتومی و فیزیولوژي پایه21

گیاهی
-

--تخصصی21راعیمبانی تولید گیاهان ز11--تخصصی21ماشین هاي کشاورزي 4
--پایه-2بیوفیزیک محیطی12--پایه-3اکولوژي5
--عمومی-3خارجیزبان 13--عمومی-3عمومیفارسی6
آناتومی و فیزیولوژي 7

گیاهی
--عمومی-12اندیشه اسالمی 14--پایه21

واحد17دروس ترم چهارم واحد20دروس ترم سوم 
همنیازپیشنیازدرسنوع عملینظرينام درسردیفهمنیازپیشنیازدرسنوع عملینظرينام درسدیفر

--تخصصی21مدیریت آفات گیاهان زراعی22--پایه21ژنتیک15
شناخت و مدیریت خاك 16

در تولید گیاهی
--اختیاري-2درس انتخابی 23-شیمی عمومیتخصصی21

یا 2اندیشه اسالمی 17
انسان در اسالم

مدیریت بیماریهاي گیاهان 24-1اندیشه اسالمی عمومی-2
زراعی

--تخصصی21

ی در آزمایشهاي طرح 18
1کشاورزيعلوم

ی در علومآزمایشهاي طرح 25-آمار و احتماالتتخصصی21
2کشاورزي

ی در آزمایشهاي طرح تخصصی21
1کشاورزيعلوم

-

مدیریت آب در 19
کشاورزي

ریاضی عمومی و تخصصی21
مبانی تولید 
گیاهان زراعی

-اکولوژي و زراعت عمومیتخصصی-2کشاورزي پایدار25-

هوا و اقلیم شناسی 20
کشاورزي

تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم 26-بیوفیزیک محیطیتخصصی21
و ایران

--عمومی-2

یا انقالب اسالمی ایران28--تخصصی21اهان باغیمبانی تولید گی21
آشنایی با قانون اساسی

--عمومی-2

واحد16دروس ترم ششمواحد17دروس ترم پنجم 
همنیازپیشنیازدرسنوع عملینظرينام درسردیفهمنیازپیشنیازدرسنوع عملینظرينام درسردیف

مبانی و مدیریت علفهاي 30
هرز

آناتومی و فیزیولوژي تخصصی21فیزیولوژي گیاهان زراعی37--تخصصی21
گیاهی و مبانی تولید 

گیاهان زراعی

-

مبانی تولید تخصصی21تولید غالت31
گیاهان زراعی

شناخت و مدیریت خاك تخصصی-2مبانی تغذیه گیاهی38-
در تولید گیاهی

-

تولید و بهره برداري 32
اروییگیاهان د

مبانی تولید تخصصی21
گیاهان زراعی

-ژنتیکتخصصی-3مبانی به نژادي گیاهی39-

مبانی تولید گیاهان تخصصی-2صنعتیانتولید گیاه40--اختیاري-2درس اختیاري33
زراعی

-

د گیاهان مبانی تولیتخصصی-2تولید محصوالت ارگانیک41--اختیاري-2درس اختیاري34
زراعی

-

تاریخ تحلیلی صدر 35
یا تاریخ امامتاسالم

مبانی تولید گیاهان تخصصی4-1مهارت آموزي 42--عمومی-2
زراعی

-

--عمومی-2و جمعیتدانش خانواده36
واحد15دروس ترم هشتم واحد16دروس ترم هفتم 

همنیازپیشنیازدرسنوع عملینظرينام درسردیفهمنیازنیازپیشدرسنوع عملینظرينام درسردیف
مبانی بیوتکنولوژي 43

گیاهی
ژنتیک و مبانی به تخصصی-3

نژادي گیاهی
تولید گیاهان زراعی ، تغییر 50-

اقلیم و تنشهاي محیطی
مبانی تولید گیاهان تخصصی-2

زراعی ، هواو اقلیم 
شناسی کشاورزي

-

آوري محصوالت مبانی فر44
گیاهی

تولید گیاهان زراعی در 51-شیمی عمومیتخصصی21
مناطق کم آب

مبانی تولید گیاهان تخصصی-2
زراعی و مدیریت آب در 

کشاورزي

-

مبانی تولید گیاهان تخصصی-2تولید حبوبات52--اختیاري-2درس انتخابی45
زراعی

فناوریهاي نوین در تولید 53
گیاهان زراعی

مبانی بیوتکنولوژي تخصصی-2
گیاهی مبانی تولید تخصصی-2تولید گیاهان علوفه اي46

گیاهان زراعی
-

1مهارت آموزي تخصصی4-2مهارت آموزي 54--تخصصی-2درس انتخابی47
انی به نژادي مبتخصصی21بیولوژي و تکنولوژي بذر48

گیاهی
تربیت بدنی عمومی1-1ورزش55-

تفسیر موضوعی قرآن یا نهج 56
البالغه

--عمومی-2
--عمومی1-تربیت بدنی 49



 این دروس ویژه دانشجویان سایر رشته ها است و دانشجویان گیاه پزشکی مجاز به اخذ آن نیستند.
 اکثر سه واحد از دروس اختیاري خود را از بین درس هاي سایر رشته ها انتخاب نماینددانشجویان می توانند با موافقت گروه حد

.

)واحد الزامی است10گذراندن (پیشنهادي - دروس اختیاري
همنیازپیشنیازدروسعملینظرينام درسفردی

-مبانی به نژادي گیاهیاختیاري -2به نژادي گیاهی کاربردي1
-مبانی تولید محصوالت باغیاختیاري-2تولیدات گلخانه اي2
--اختیاري-2جامعه، کشاورزي و محیط زیست 3
--اختیاري-2جغرافیاي کشاورزي ایران و جهان4
شناخت و مدیریت خاك در تولید گیاهیاختیاري-2حفاظت آب و خاك 5

مدیریت آب در کشاورزي
-

-شناخت و مدیریت خاك در تولید گیاهیاختیاري-2خاك هاي شور و قلیا 6
شناخت و مدیریت خاك در تولید گیاهی ، اختیاري21رابطه آب، خاك و گیاه 7

مدیریت آب در کشاورزي
-

-ندارد اختیاري-2مبانی کارآفرینی8
-مبانی تولید گیاهان زراعیاختیاري-2تولید گیاهان زراعی منطقه اي 9
-اقتصاد و بازاریابی کشاورزياختیاري21مدیریت مالی و حسابداري10
-ژنتیکاختیاري-2سیتولوژي11
--اختیاري-2سیستم هاي تلفیقی کشاورزي12
--اختیاري-2کشاورزي حفاظتی13
-مبانی تولید گیاهان زراعیاختیاري-2کشاورزي شهري14
--اختیاري-2مدیریت پسماند در کشاورزي 15
اقتصاد و بازاریابی کشاورزي، شناخت و مدیریت اختیاري-2مدیریت منابع تولید در کشاورزي 16

یریت آب در کشاورزي خاك در تولید گیاهی و مد
-

،اکولوژي، تولید و نگه داري گیاهان علوفه اياختیاري21مرتعداري 17
مبانی تولید گیاهان زراعی

-

-ریاضی عمومیاختیاري21مساحی و نقشه برداري18
-ماشینهاي کشاورزياختیاري21مدیریت مزرعه و مکانیزاسیون 19
-ریاضی عمومیاختیاري-2اورزياقتصاد و بازاریابی کش20
--اختیاري-2مبانی ترویج و آموزش کشاورزي 21
--اختیاري21مبانی تولید دام و طیور22
-مبانی به نژادي گیاهیاختیاري-2ثبت و حفاظت ارقام گیاهی23
-مبانی به نژادي گیاهیاختیاري-2به نژادي و محیط زیست 24
-مبانی بیو تکنولوژي گیاهیاختیاري-2تکنولوژي و محیط زیستبیو 25
-مبانی مهندسی ژنتیک و انتقال ژناختیاري-2مبانی نشانگرهاي مولکولی26
-ژنتیکاختیاري11مبانی بیو انفورماتیک27
-بیو لوژي و تکنولوژي بذراختیاري11کنترل و گواهی بذر28
--اختیاري-2وششیچمن و گیاهان پ29
-کلیه واحدهاي تخصصی اختیاري1-کشاورزيگردش علمی 30
-خارجیزبان اختیاري-2کشاورزيزبان تخصصی 31


