
                         ارشناسي رشته علوم و مهندسي آبكدوره درسي برنامه 
 (همنياز) پيشنياز شماره درس تعداد واحد نام درس نيمسال

 

 

 

 اول

 ندارد 12-12-101 2 عمومی شناسیزمين

 (زمين شناسی عمومی) 12-12-141 1 آز زمين شناسی عمومی

 ندارد 20-10-115 3 1فيزیک 

 ندارد 21-10-103 3 شيمی عمومی مهندسی

 ندارد 19-14-106 3 1ریاضی عمومی 

 ندارد 36-30-102 2 کشیرسم فنی و نقشه

  14 جمع به غير از دروس عمومی

 

 

 

 دوم

 (2، )ریاضی عمومی 1فيزیک  2010125 3 2فيزیک 

 شيمی عمومی مهندسی 36-20-223 2 شناسیمبانی خاک

 (مبانی خاک شناسی) 36-20-224 1 آزمایشگاه مبانی خاکشناسی

 1فيزیک  36-22-226 2 شناسیهوا و اقليم

 (هوا و اقليم شناسی) 36-22-227 1 آزمایشگاه هوا و اقليم شناسی

 1ریاضی عمومی  19-14-107 3 2ریاضی عمومی 

 1و فيزیک  1ریاضی عمومی  16-10-102 3 استاتيک

  15 جمع به غير از دروس عمومی

 

 

 

 سوم

 ندارد 36-22-122 3 اصول زراعت

 1ریاضی عمومی  36-22-107 3 آمار و احتماالت

 1ریاضی عمومی  36-12-203 3 مکانيک سياالت

 استاتيک 16-12-220 3 1مقاومت مصالح 

 2ریاضی عمومی  19-14-251 3 معادالت دیفرانسيل

 مبانی خاک شناسی  1ریاضی عمومی  36-12-225 2 اصول و روشهای آبياری

 (اصول و روش های آبياری) 36-12-226 1 آزمایشگاه اصول و روش های آبياری

  18 جمع به غير از دروس عمومی

 

 

 

 

 

 چهارم

 ندارد 36-14-223 2 علوم باغبانی

 (علوم باغبانی) 36-14-224 1 )اختياری(علوم باغبانی مایشگاهآز

 و آمار و احتماالت 1ریاضی عمومی  36-12-220 2 برداریمساحی و نقشه

 (مساحی و نقشه برداری) 36-12-222 1 آزمایشگاه مساحی و نقشه برداری

 اصول و روش های آبياری، مبانی خاک شناسی 36-20-432 2 رابطه آب و خاک و گياه

 )رابطه آب و خاک گياه( 36-20-434 1 آزمایشگاه رابطه آب و خاک و گياه

 هوا و اقليم شناسی و آمار و احتماالت 36-12-335 3 هيدرولوژی آب های سطحی

 آمار و احتماالت 36-22-320 2 )اختياری( 1های کشاورزی طرح آزمایش

 1های کشاورزی آزمایشگاه طرح آزمایش

 )اختياری(
 (1های کشاورزی )طرح آزمایش 321-22-36 1

 جمع به غير از دروس عمومی
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 پنجم

 1مقاومت مصالح  16-16-365 3 مبانی مکانيک خاک

 استاتيک و مکانيک سياالت 36-12-339 3 کيدروليه

 مساحی و نقشه برداری 36-12-345 3 یليتکم یبردارنقشه

 اصول و روش های آّبياریو زمين شناسی  36-12-349 3 ینيرزمیز یهاآب

  17-30-150 3 مبانی برنامه سازی کامپيوتر

 مساحی و نقشه برداری و اصول و روش های آبياری 36-12-341 2 اصول زهکشی

  17 جمع به غير از دروس عمومی

 دانشگاه صنعتي اصفهان

 دانشكده كشاورزي

 گروه مهندسي آب



 

 

 

 

 

 ششم

 واحد گذرانده 60حداقل   36-12-477 2 آب منابع تیریمد

 هيدروليک 36-12-347 2 هيدروليک انهار

 واحد گذرانده باشند 70حداقل  36-22-231 2 ی عمومی کشاورز اتيعمل

 هيدرولوژی آب های سطحی، مساحی و نقشه برداریو اصول زهکشی  36-12-342 3 یزهکش یستمهايس یطراح

 مکانيک سياالت 36-12-343 2 پمپاژ یهاستگاهیا و هاپمپ

 هيدروليکو های آبياری اصول و روش 36-12-452 2 تحت فشارهای آبياری طراحی سيستم

های آبياری آزمایشگاه طراحی سيستم

 تحت فشار
 )طراحی سيستم های آبياری تحت فشار( 453-12-36 1

  14 جمع به غير از دروس عمومی

تابستان 

سال 

 سوم

 واحد گذرانده 90حداقل  36-12-489 2 علوم و مهندسی آب کارآموزی

 

 

 

 

 

 

 هفتم

 مبانی مکانيک خاکو هيدروليک انهار  36-12-483 3 1ختمانهای انتقال آب طراحی سا

 هيدروليک انهار واصول و روشهای آبياری  36-12-450 2 های آبياری سطحیطراحی سيستم

 )طراحی سيستم های آبياری سطحی( 36-12-451 1 های آبياری سطحیآزمایشگاه طراحی سيستم

 پمپ ها و ایستگاههای پمپاژ 36-12-461 2 های آبرسانی )اختياری(شبکهطراحی 

 - 36-12-460 2 پروژه آب

 هيدرولوژی آب های سطحی 36-12-480 2 هيدرولوژی مهندسی )اختياری(

افزارهای تخصصی آبياری و آشنایی با نرم

 زهکشی )اختياری(

1 

 
332-12-36 

- 

 

  13 جمع به غير از دروس عمومی

 

 

 

 هشتم

 نقشه برداری تکميلی و هيدرولوژی آب های سطحی 36-20-437 2 خاک و آب حفاظت

 1، مقاومت مصالح 1فيزیک  16-10-200 2 یساختمان مصالح

 )مصالح ساختمانی( 16-10-300 1 یساختمان مصالح شگاهیآزما

 واحد گذرانده 100حداقل  36-18-465 2 ی کشاورزیمهندس اقتصاد

 1ختمانهای انتقال آب طراحی سا 36-12-486 3 )اختياری(2ختمانهای انتقال آب ساطراحی 

 معادالت دیفرانسيل و مبانی برنامه سازی کامپيوتر 19-14-271 2 محاسبات عددی

 واحد گذرانده  110حداقل  36-30-390 2 1 رورزیکا

  14 جمع به غير از دروس عمومی

 توجه:

 واحد دروس عمومی از ترم دوم به بعد بتدریج اخذ کنند. 20عالوه بر دروس فوق دانشجویان بایستی -1

واحد از بين این  10واحد آنها در جدول فوق ارائه شده است و دانشجویان بایستی حداقل  12که  دروس اختياری از بين دروس متعددی انتخاب شده است -2

 واحد انتخاب نمایند.  12

علوم باغبانی را اخذ نمایند که به عنوان یک واحد  مایشگاهآن با هم ارائه می شود دانشجویان مجبور خواهند بود آز مایشگاهو آزچون درس علوم باغبانی  -3

 اختياری برای آنها محسوب می شود. 


