
 (1041نسخه فروردين  ،همراه با جدول دروس اختیاري) شیالت علوم و مهندسیکارشناسی رشته  دروسچارت 

 نیمسال اول

 پیش نیاز شماره درس تعدادواحد درس نوع نام درس
 - 24۲0۱7۱ ۱+۲ پایه میکروبیولوژی عمومی

 - 24۲۶۲0۳ ۱ اصلی شناخت منابع طبیعی

 - 24۲۶7۳0 ۱+۲ اصلی بندی گیاهیشناسی و ردهریخت

 - 24۲0۲70 ۱+۲ پایه منابع طبیعی ژنتیک عمومی

 - ۲0۲7۲02 2 پایه عمومی ۲ریاضی

   ۱ عمومی دروس عمومی
 1۱ مجموع واحد

 

 نیمسال سوم

 پیش نیاز شماره درس تعدادواحد نوع درس نام درس
 جانورشناسی 24۲۱270 ۲+۲ تخصصی فیزیولوژی جانوری

 - 24۲07۶۱ ۱ پایه عمومی شناسیبوم

 عمومی ۲ریاضی 24۲0۱7۶ 2 پایه واحتماالت منابع طبیعیآمار

 مهندسی شیمی عمومی 24۲۶۱0۳ ۱+۲ پایه خاكشناسی عمومی

 مهندسی شیمی عمومی ۱۲۲۱۱۱0 2 پایه شیمی آلی كشاورزی

   7 عمومی دروس عمومی
 

 مجموع واحد
 

1۱ 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 نیمسال دوم

 پیش نیاز شماره درس تعدادواحد نوع درس نام درس
 - ۱0۲0۲۲2 ۱ پایه فیزیک كشاورزی و منابع طبیعی

 فیزیک كشاورزی و منابع طبیعی 24۲۶۱00 ۲+۱ اصلی هوا و اقلیم شناسی

 - 24۲۱۲0۲ ۲+۱ اصلی جانورشناسی

 عمومی ۲ریاضی 24۲0۱7۳ ۲+۱ اصلی مساحی و نقشه برداری منابع طبیعی

 - ۱۲۲0۲02 2 پایه مهندسی شیمی عمومی

 - ۱۳۲0۲۲7 2 عمومی زبان عمومی منابع طبیعی

 1۱ مجموع واحد

 نیمسال چهارم

 پیش نیاز شماره درس تعدادواحد نوع درس نام درس
 شیمی آلی كشاورزی 24۲۱۲0۳ ۲+۱ اصلی بیوشیمی عمومی

 جانورشناسی 24۲۱7۶2 ۲+۲ تخصصی هیدروبیولوژی عمومی

 ژنتیک عمومی 2۶۲۶۱00 ۱ اصلی سلولی و ملکولی بیولوژی

 - 24۲۶۱۲0 ۲+۱ اصلی اصول سنجش از دور

 جانورشناسی 24۲۱۱02 ۱+۲ تخصصی ماهی شناسی عمومی

 عمومی شناسیبوم 24۲۱۲04 ۱ تخصصی دریاها بوم شناسی

   ۱ عمومی دروس عمومی

 1۱ مجموع واحد

 نیمسال ششم

تعدادواح نوع درس نام درس

 د

 پیش نیاز شماره درس
 هیدروبیولوژی عمومی 24۲۱7۳0 ۲+۱ تخصصی لیمنولوژی

 اصول تکثیروپرورش آبزیان 24۲۱7۶۶ ۲+۱ تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان آب شیرین

 بندی گیاهیشناسی و ردهریخت 24۲7700 ۲+۲ اختیاری گیاهان آبزی

 مساحی و نقشه برداری منابع طبیعی 24۲۱20۳ ۲+۲ تخصصی هیدروتکنیک و طراحی استخرها
 های صید آبزیانروشاصول  24۲۱700 ۱ تخصصی ارزیابی ذخایر آبزیان

 یواحد درس 20 دنیبعد از گذران 24۲۱7۶4 2 تخصصی كارورزی شیالت
 -  7 عمومی دروس عمومی
 11 مجموع واحد

 نیمسال پنجم

 پیش نیاز شماره درس تعدادواحد نوع درس نام درس
 بیوشیمی عمومی 24۲۱202 ۱+۲ تخصصی اصول تغذیه آبزیان

 شناسی عمومیماهی 24۲۱۲02 ۲+۲ تخصصی اصول تکثیر و پرورش آبزیان

 های اطالعاتمبانی سامانه

 GISجغرافیایی 

 - 24۲72۲۲ ۲+۲ اصلی
 مهندسی شیمی عمومی 24۲۱۱07 ۲+۲ اصلی هیدروشیمی
 شناسی عمومیماهی 24۲۱770 ۱+۲ تخصصی های صید آبزیاناصول روش

شناسی عمومی+اصول تکثیر و ماهی 24۲۱7۲۳ ۱ تخصصی جنین شناسی

 پرورش آبزیان

 جانورشناسی 24۲۱7۲۲ ۱ اختیاری پستانداران دریایی
و احتماالت منابع آمار  24۲0272 ۱+۲ اصلی طرح آزمایشات كشاورزی

 11 مجموع واحد طبیعی

 نیمسال هفتم

 پیش نیاز شماره درس تعدادواحد نوع درس نام درس
 اصول تغذیه آبزیان 24۲۱727 ۲+۲ تخصصی نویسی آبزیانجیره 

 شناسی عمومی+بوملیمنولوژی 24۲۱۲0۱ ۱ تخصصی های جاریشناسی آببوم

 شناسی عمومیماهی 24۲۱70۶ ۱+۲ تخصصی ماهی شناسی سیستماتیک

 عمومیومی+میکروبیولوژی شناسی عمماهی 24۲۱72۲ ۱+۲ تخصصی آبزیان هایبیماریبهداشت و 

 اصول تکثیروپرورش آبزیان 24۲۱724 ۲+۲ اختیاری تکثیر و پرورش ماهیان تزئینی
 تکثیر و پرورش آبزیان آب شیرین 24۲۱۲0۶ 2 تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان دریایی

 واحد درسی ۲00بعد از گذرانیدن  24۲۱7۱7 2 پروژه پروژه

 1۱ مجموع واحد
1۱ 

 نیمسال هشتم

 پیش نیاز شماره درس تعدادواحد نوع درس نام درس
 واحد درسی ۰۱۱بعد از گذرانیدن  +شناخت منابع طبیعی 24۲۱7۳۶ ۱ اصلی قوانین و مدیریت شیالت

 واحد درسی ۰۱۱بعد از گذرانیدن  +ژنتیک عمومی 24۲۱720 ۱ تخصصی مبانی اصالح نژاد آبزیان

 واحد درسی ۰۱۱بعد از گذرانیدن  +عمومیبیوشیمی  24۲۱7۶0 ۲+۲ تخصصی اصول فراوری محصوالت شیالتی

 ۰۱۱بعد از گذرانیدن  +تکثیر و پرورش آبزیان آب شیرین 24۲۱7۶2 ۱ اختیاری پروریاصول مهندسی آبزی

واحد  ۰۱۱بعد از گذرانیدن  +زبان عمومی منابع طبیعی ۱۳۲02۱۱ ۱ تخصصی شیالتزبان تخصصی  واحد درسی

 درسی
 واحد درسی ۰۱۱بعد از گذرانیدن  24۲۱۲07 ۱ اختیاری اقتصاد و بازاریابی شیالت

   ۳ عمومی دروس عمومی
 1۱ مجموع واحد



 علوم و مهندسي شيالت را در صفحه بعد ببينيدچارچوب كلي رشته 

 نوع درس

 مجموع  واحدهاي دوره

ي
وم

عم
 

یه
پا

ي 
صل

ا
ي 

ص
ص

تخ
ي 

یار
خت

ا
 

ژه
رو

پ
 

02 02 13 23 32 1 302 

 

اختياريجدول دروس   

درسشماره ردیف  نام درس 
 واحد

 توضیحات پیشنیاز )همنیاز(
 عملي كل

پرورياصول مهندسي آبزي 1630073 3   تکثیر و پرورش آبزیان آب شیرین 2 0 

بندي گیاهيشناسي و ردهریخت 3 0 گیاهان آبزي 1630022 1   

  جانورشناسي 2 0 پستانداران دریایي 1630033 0

 - 2 0 اقتصاد و بازاریابي شیالت 1630320 2
مصوب كمیته بررسي 

20/20/3022  

  اصول تکثیر و پرورش آبزیان 3 0 تکثیر و پرورش ماهیان تزییني 1630016 7

  - 2 1 كارآفریني 3132026 6

  شناخت منابع طبیعي 2 1 ترویج و آموزش منابع طبیعي 1637123 3

الزامي است(واحد درس اختیاري  32)اخذ جمع واحدها   32 0  

  تواند خارج از دانشکده یا خارج از گروه اخذ شود.واحد درس اختیاري با نظر گروه و معاونت آموزشي، مي 32حداكثر دو درس از 

 

 
 

 
 :جهت كسب اطالعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید

 

https://epo.iut.ac.ir/sites/epo/files/EPO/EPO_CHART_B.Sc_Shilat_14001110_01.pdf 
 

 

 


