
جمعساعت عملیساعت نظريجمععملینظريجمعساعت عملیساعت نظريجمععملینظري

ریاضی عمومی213323264علوم پایهآمار و احتماالت1-213323264علوم پایهآناتومی و  فیزیولوژي گیاهی1
آناتومی و  فیزیولوژي گیاهی213323264علوم پایهمورفولوژي و سیستماتیک گیاهی2-30348048علوم پایهریاضی عمومی2
شیمی عمومی30348048علوم پایهبیوشیمی3-213323264علوم پایهشیمی عمومی3

شیمی عمومی213323264تخصصیخاکشناسی عمومی4-30348048عمومیزبان خارجی4
-30348048علوم پایهاکولوژي عمومی5-213323264علوم پایهفیزیک عمومی5
-20232032عمومیانقالب اسالمی6-01103232عمومیتربیت بدنی 61
17320-20232032عمومیتفسیر موضوعی قرآن7

18352

جمعساعت عملیساعت نظريجمععملینظريجمعساعت عملیساعت نظريجمععملینظري

طرح وآزمایشات کشاورزي  2133232641تخصصیطرح وآزمایشات کشاورزي  12آمار و احتماالت213323264تخصصیطرح وآزمایشات کشاورزي  11

خاکشناسی-ریاضی213323264تخصصیآبیاري عمومی2-213323264علوم پایهفیزیولوژي گیاهی3
آناتومی و  فیزیولوژي گیاهی213323264تخصصیبیماري هاي مهم گیاهان باغبانی3-20232032تخصصیمبانی گیاهان داروئی4
-213323264علوم پایهژنتیک4آناتومی و فیزیولوژي گیاهی213323264تخصصیاصول و روش هاي ازدیاد گیاهان5

اصول و روشهاي ازدیاد 213323264انتخابیچمن کاري وگیاهان پوششی5-213323264تخصصیهوا و اقلیم شناسی6
گیاهان -20232032عمومیتاریخ تحلیلی صدر اسالم6-20232032عمومیدانش خانواده و جمعیت7

1632017352

جمعساعت عملیساعت نظريجمععملینظريجمعساعت عملیساعت نظريجمععملینظري

-01103232عمومیتربیت بدنی 12-20232032تخصصیمبانی سبزي کاري1
ژنتیک عمومی213323264تخصصیمبانی اصالح گیاهان باغبانی2-223323264تخصصیآفات مهم گیاهان باغبانی2

-20232032انتخابیمبانی تولید محصوالت ارگانیک3اصول و روشهاي ازدیاد گیاهان20232032تخصصیگیاهان زینتی (1)3

مبانی سبزي کاري30348048تخصصیتولید و پرورش سبزي4-20232032تخصصیمدیریت گلخانه4

-01103232تخصصیمهارت هاي سبزي کاري (1)5آناتومی و  فیزیولوژي گیاهی213323264تخصصیمبانی تغذیه گیاهان باغبانی5

اصول و روشهاي ازدیاد گیاهان20232032تخصصیگیاهان زینتی (2)6ـ01103232تخصصیمهارت هاي گلکاري(1)6
مهارت هاي گلکاري 011032321تخصصیمهارت هاي گلکاري( 2)7-213323264تخصصیماشین هاي کشاورزي عمومی7
-01103232تخصصی مهارت هاي میوه  کاري( 1)8-20232032عمومیاندیشه 81

-20232032عمومیاخالق و تربیت اسالمی183209
16240

جمعساعت عملیساعت نظريجمععملینظريجمعساعت عملیساعت نظريجمععملینظري
-20232032عمومیاندیشه 12آناتومی و  فیزیولوژي گیاهی213323264تخصصیفیزیولوژي و فناوري  پس از برداشت1
-213323264انتخابیدرختان و درختچه هاي زینتی3اصول و روش هاي ازدیاد گیاهان30348048تخصصیمیوه هاي گرمسیري و نیمه گرمسیري2

ژنتیک عمومی20232032انتخابیمبانی کشت بافت گیاهی و بیوتکنولوژي4مهارت هاي میوه کاري(1)01103232تخصصیمهارت هاي میوه کاري(2)3
-213323264انتخابیپرورش قارچ هاي خوراکی5مبانی اصالح گیاهان باغبانی213323264تخصصیاصالح و فناوري بذر گیاهان باغبانی4
-30348048تخصصیمیوه هاي معتدله6مورفولوژي و سیستماتیک213323264تخصصیشناسایی و مدیریت علف هاي هرز5
مهارت هاي سبزي کاري (1)01103232تخصصیمهارت هاي سبزي کاري (2)7-30348048عمومیفارسی6
14272-213323264تخصصیتولید و بهره برداري  گیاهان داروئی7

19384
03396تخصصیکارآموزي1 تابستان ترم ششم

03396تخصصیکارآموزي2 تابستان ترم هشتم3022
7613141 جمع کل واحدهاي دوره در 8 ترم
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