
جمعساعت عملیساعت نظريجمععملینظريجمعساعت عملیساعت نظريجمععملینظري
نقشه کشی و ترسیم فنی123166480تخصصیاصول طراحی1-123166480تخصصیبیان تصویري1
آناتومی و  فیزیولوژي گیاهی213323264علوم پایهمورفولوژي و سیستماتیک گیاهی2-213323264علوم پایهآناتومی و  فیزیولوژي گیاهی2
ریاضی عمومی213323264علوم پایهآمار و احتماالت3-02206464تخصصینقشه کشی و ترسیم فنی در فضاي سبز3
شیمی عمومی213323264تخصصیخاکشناسی عمومی4-213323264علوم پایهشیمی عمومی4
-30348048علوم پایهاکولوژي عمومی5-30348048علوم پایهریاضی عمومی5
-20232032اختیاريآشنایی با هنر در تاریخ ایران6-30348048عمومیزبان خارجی6

-20232032عمومیاندیشه اسالمی 1///////173687

19384

جمعساعت عملیساعت نظريجمععملینظريجمعساعت عملیساعت نظريجمععملینظري
طراحی فضاي شهري123166480تخصصیطراحی پارك و پارکسازي1اصول طراحی123166480تخصصیطراحی فضاي شهري1
اکولوژي عمومی20232032تخصصیانسان و محیط زیست2مورفولوژي و سیستماتیک 213323264تخصصیدرختان و درختچه هاي زینتی2
-03308696تخصصی کاربرد کامپیوتر در فضاي سبز3خاکشناسی عمومی213323264تخصصیحاصلخیزي خاك و کود3
اصول و روشهاي ازدیاد گیاهان213323264تخصصیچمن کاري4آشنایی با تاریخ هنر در ایران30348048تخصصیتاریخ و سبک شناسی باغسازي4
آبیاري عمومی213323264تخصصیسیستم هاي آبیاري در فضاي سبز5خاکشناسی-ریاضی213323264تخصصیآبیاري عمومی5
-20232032عمومیاخالق7آناتومی و فیزیولوژي گیاهی213323264تخصصیاصول و روش هاي ازدیاد گیاهان6
-01103232عمومیتربیت بدنی 82-01103232عمومیتربیت بدنی71

1841617400

033192تخصصیکاراموزي 1 ( ارائه در  ترم تابستان) 

جمعساعت عملیساعت نظريجمععملینظريجمعساعت عملیساعت نظريجمععملینظري
اصول و روشهاي ازدیاد گیاهان20232032تخصصیگیاهان زینتی 12اصول و روشهاي ازدیاد گیاهان20232032تخصصیگیاهان زینتی 11

طراحی پارك و پارکسازي123166480تخصصی طراحی محوطه هاي ویژه///2ـ223323264تخصصیکنترل آفات و بیماریهاي مهم در فضاي سبز2
-20232032تخصصیمدیریت فضاي سبز3ریاضی عمومی213323264تخصصینقشه برداري( 1) 3
شیمی عمومی112163248تخصصیمصالح و روشهاي ساختمانی در فضاي سبز4نقشه برداري(1)213323264تخصصیکاربرد gis و عکسهاي هوایی4

مهارت هاي گلکاري 011032321تخصصیمهارت هاي گلکاري52ـ01103232تخصصیمهارت هاي گلکاري 51
-20232032عمومیتفسیر موضوعی قرآن6طراحی فضاي شهري112163248تخصصیآشنایی با سازه هاي فضاي سبز6
-20232032عمومیتاریخ تحلیلی7-20232032عمومیدانش خانواده ////////7

1633614288

033192تخصصیکاراموزي 2 ( ارائه در ترم تابستان) 

جمعساعت عملیساعت نظريجمععملینظريجمعساعت عملیساعت نظريجمععملینظري
گیاهان زینتی 1231632801تخصصیطراحی کاشت گیاهان رینتی1_213323264تخصصیهوا و اقلیم شناسی1
طراحی پارك و پارکسازي02206464تخصصیطراحی پارکهاي ویژه///2سازه هاي فضاي سبز112163248تخصصیمتره و براورد فضاي سبز2

-03309696تخصصیپروژه3مورفولوژي و سیستماتیک213323264اختیاريشناسایی و مدیریت علف هاي هرز3
طراحی کاشت- طراحی پارك و پارکسازي113163248اختیاريباغهاي صخره اي4درختان و درختچه هاي زینتی112163248اختیاريپارکهاي جنگلی4

_20232032عمومیانقالب اسالمی5آمار و احتماالت213323264اختیاريطرح وآزمایشات کشاورزي  51

-20232032عمومیاندیشه 62-30348048عمومیفارسی6

1633615352
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پیش نیازتعداد ساعتتعداد واحدنوع درسعنوان درس

دروس 8 ترم رشته مهندسی فضاي سبز دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادي ورودي 961 به بعد ( سرفصل بازنگري شده) 
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