
 دانشكده كشاورزي

 درختان میوه گرایش، باغبانيعلوم  -رشته مهندسي كشاورزي

 
 مالحظات ترم اول

  ترم ارائه تعداد واحد نام درس شماره درس

 واحد ترم اول  
 عملي نظري

 اول 1 2 تغذیه گیاهان در باغباني 3614546

 اول 1 2 هاي رشد گیاهيتنظیم كننده 3614524

 اول - 2 یت گلخانه و خزانهمدیر 3614543

 اول - 1 سمینار 3614902

3622320  اول 1 2 1طرح آزمایشهاي كشاورزي 

3622321  اول 1  1طرح آزمایشهاي كشاورزي آز 

 )شامل دانشجویاني که در مقطع کارشناسي این دروس را اخذ نکرده اند(دروس جبراني*

 ذ درس کارگاه ایمنی و بهداشت در ترم اول می باشند.دانشجویان عالوه بر دروس فوق  ملزم به اخ

 

 

 

 مالحظات  ترم دوم

  ترم ارائه تعداد واحد نام درس شماره درس

 

 واحد ترم دوم  

 عملي نظري

 دوم 1 2 فیزیولوژي تنش در گیاهان باغباني 3614525

 دوم - 2 پیشرفتهفیریولوژي پس از برداشت  3614560

 دوم 1 2 ي كشت بافت گیاهيتكنولوژ 3616540

 دوم - 3 فیزیولوژي درختان میوه 3614542

 

 
 مالحظات ترم سوم

  ترم ارائه تعداد واحد نام درس شماره درس
 عملي نظري

 سوم - 2 ریزمیوه هاي تكمیلي  3614555

 سوم - 2 اصالح درختان میوه 3614562

 سوم - 2 هاي خشک تكمیليمیوه 3614550

  

 

 

 

   واحد  6  پایان نامه  



 

 گرایش گیاهان زینتي، باغبانيعلوم  -رشته مهندسي كشاورزي

 
 مالحظات ترم اول

  ترم ارائه تعداد واحد نام درس شماره درس
 عملي نظري

 اول 1 2 تغذیه گیاهان در باغباني 3614546

 اول 1 2 هاي رشد گیاهيتنظیم كننده 3614524

 اول - 2 یت گلخانه و خزانهمدیر 3614543

 اول - 1 سمینار 3614902

3622320  اول - 2 1طرح آزمایشهاي كشاورزي 

  اول 1  1 یکشاورز یشهایآز طرح آزما* 3622321

 دروس جبراني)شامل دانشجویاني که در مقطع کارشناسي این دروس را اخذ نکرده اند(*

 ذ درس کارگاه ایمنی و بهداشت در ترم اول می باشند.دانشجویان عالوه بر دروس فوق  ملزم به اخ

 

 

 مالحظات ترم دوم

  ترم ارائه تعداد واحد نام درس شماره درس

 عملي نظري

 دوم 1 2 فیزیولوژي تنش در گیاهان باغباني 3614525

 دوم - 2 پیشرفتهفیریولوژي پس از برداشت  3614560

 دوم 1 2 تكنولوژي كشت بافت گیاهي 3616540

 دوم - 3 فیزیولوژی گل و گیاهان زینتي 3614547

 
 مالحظات   ترم سوم

  ترم ارائه تعداد واحد نام درس شماره درس

 

 

 

 عملي نظري

 سوم - 2  اصالح گیاهان زینتي 3614566

3614565  

 

طراحي و مدیریت پوشش گیاهي در فضاي سبز 

  شهري

 سوم 1 1

 سوم 1 1   زینتي در گلخانه پرورش گیاهان 3614556

 

 واحد   6 پایان نامه  

 



 

 گرایش تولید محصوالت گلخانه ايعلوم باغباني،  -رشته مهندسي كشاورزي

 
 مالحظات ترم اول

  ترم ارائه تعداد واحد نام درس شماره درس

 

 
  
 

 عملي نظري

 اول 1 2 گیاهان در باغبانيتغذیه  3614546

 اول 1 2 هاي رشد گیاهينندهتنظیم ك 3614524

 اول - 2 مدیریت گلخانه و خزانه 3614543

3622320  اول - 2 1طرح آزمایشهاي كشاورزي 

  اول 1  1 یکشاورز یشهایآز طرح آزما* 3622321

 دروس جبراني)شامل دانشجویاني که در مقطع کارشناسي این دروس را اخذ نکرده اند(*

 فوق  ملزم به اخذ درس کارگاه ایمنی و بهداشت در ترم اول می باشند. دانشجویان عالوه بر دروس

 

 

 

 مالحظات ترم دوم 

  ترم ارائه تعداد واحد نام درس شماره درس
 عملي نظري

 دوم 1 2 فیزیولوژي تنش در گیاهان باغباني 3614525

 دوم - 2 فیریولوژي پس از برداشت پیشرفته  3614560

 دوم 1 2 ژي كشت بافت گیاهيتكنولو 3616540

 دوم - 2 فیزیولوژي گیاهان در شرایط گلخانه اي 3614561

 دوم 1 1 پرورش سبزي در گلخانه 3614557

 

 
 مالحظات ترم سوم 

  ترم ارائه تعداد واحد نام درس شماره درس

 
 

 عملي نظري

اصول تولید محصوالت سالم و ارگانیک در  3614558

 گلخانه
2 

 

- 

 

 سوم

طراحي سازه، سامانه هاي گلخانه و اتوماسیون  3614564

 در گلخانه
2 - 

 سوم

 سوم 1 1 پرورش گیاهان زینتي در گلخانه 3614556

 

 

 واحد  6 پایان نامه 



 


