
 (96هْز  ّای )ٍرٍدی گیاُ پششکی داًشجَیاى کارشٌاسی رشتِبزًاهِ ّشت تزهِ 

 ًیوسال اٍل تعداد ٍاحد  ًیوسال دٍم تعداد ٍاحد

3 

3 

3 

2 

1 

3 

2 

1 

 شیوی آلی .1

 ریاضی عوَهی .2

 هزفَلَصی ٍ سیستواتیک گیاّی .3

 1حشزُ شٌاسی .4

 1عولیات حشزُ شٌاسی  .5

 َّا ٍ اقلین شٌاسی  .6

 یا اًساى در اسالم 2اسالهیاًدیشِ  .7

 2تزبیت بدًی  .8

3 

3 

3 

3 

2 

3 

1 

 شیوی عوَهی .1

 اکَلَصی عوَهی .2

 آًاتَهی ٍ فیشیَلَصی گیاّی .3

 جاًَرشٌاسی .4

 1اًدیشِ اسالهی .5

 فارسی .6

 1تزبیت بدًی .7

 جوع ٍاحد 18 جوع ٍاحد 18

 ًیوسال سَم تعداد ٍاحد ًیوسال چْارم تعداد ٍاحد

3 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

3 

2 

 اًگلیسیسباى  .1

 علف ّای ّزس ٍ کٌتزل آًْا  .2

 ًواتد شٌاسی گیاّی هقدهاتی .3

 ًواتد شٌاسی گیاّی هقدهاتیعولیات  .4

 کٌِ شٌاسی گیاّی .5

 عولیات کٌِ شٌاسی گیاّی .6

 آفات هْن گیاّاى سراعی .7

 آفات هْن گیاّاى سراعیعولیات  .8

 طزح آسهایش ّای کشاٍرسی .9

 یا اًدیشِ سیاسی اهام خویٌی )رُ( ایزاى اًقالب اسالهی .11

 

3 

3 

3 

2 

1 

2 

2 

3 

 آهار ٍ احتواالت .1

 خاک شٌاسی عوَهی  .2

 بیَشیوی عوَهی  .3

 2حشزُ شٌاسی  .4

 2عولیات حشزُ شٌاسی  .5

 هباًی بیواری شٌاسی گیاّی .6

 اخالق اسالهی یا آییي سًدگی .7

 صًتیک .8

 جوع ٍاحد 19 جوع ٍاحد 18

 ًیوسال پٌجن تعداد ٍاحد ًیوسال ششن تعداد ٍاحد

3 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

 1کارٍرسی .1

 اًباریآفات  .2

 آفات اًباریعولیات  .3

 بیواری ّای هْن گیاّاى سراعی .4

 بیواری ّای هْن گیاّاى سراعیعولیات  .5

 آفات هْن درختاى هیَُ .6

 آفات هْن درختاى هیَُعولیات  .7

 2درس اختیاری .8

 بیواری ّای هْن درختاى هیَُ .9

 بیواری ّای هْن درختاى هیَُعولیات  .11

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

 سراعت عوَهی .1

 هقدهاتی شٌاسیقارچ  .2

 عولیات قارچ شٌاسی هقدهاتی .3

 هقدهاتی گیاّی ٍیزٍس شٌاسی .4

 ٍیزٍس شٌاسی گیاّی هقدهاتیعولیات  .5

 باکتزی شٌاسی گیاّاى هقدهاتی .6

 باکتزی شٌاسی گیاّاى هقدهاتیعولیات  .7

 سن شٌاسی .8

 عولیات سن شٌاسی .9

 1 درس اختیاری .11

 فزٌّگ تودى اسالهی ٍتاریخ  .11

 جوع ٍاحد 17 جوع ٍاحد 16

 ًیوسال ّفتن تعداد ٍاحد ًیوسال ّشتن ٍاحدتعداد 

3 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

 2سی ٍرکار .1

 عوَهی کشاٍرسیاقتصاد  .2

 عوَهی هاشیي ّای کشاٍرسی .3

 ّا کاربزد آفت کشٍری افٌ .4

 گیاّاى سیٌتی ، جالیش ٍ سبشیآفات  .5

 آفات گیاّاى سیٌتی ، جالیش ٍ سبشیعولیات   .6

 سیٌتی ، جالیش ٍ سبشیبیواری ّای گیاّاى  .7

 عولیات بیواری ّای گیاّاى سیٌتی، جالیش ٍ سبشی .8

 5 اختیاریدرس  .9

2 

2 

2 

3 

3 

2 

2 

2 

 آفات گیاّی هدیزیتاصَل  .1

 بیواری ّای گیاّی هدیزیتاصَل  .2

 3درس اختیاری  .3

 باغباًی عوَهی .4

 آبیاری عوَهی .5

 4 درس اختیاری .6

 آشٌایی با هٌابع اسالهی .7

 خاًَادُ ٍ جوعیتداًش  .8

 جوع ٍاحد 18 جوع ٍاحد 16

 

 د.ًاخذ ٍ گذراًدُ هی شَ اًتْای دٍرُ کارشٌاسی تابستاى  دٍ در 2ٍ  1ٍرسی کاررس ٍ دد *




