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  چهارمنیمسال 
  پیش نیاز  شماره درس  تعدادواحد  درس نوع  نام درس
ریخت شناسی  - بوم شناسی عمومی  3716203  2+1  اصلی  مرتعداري

  و رده بندي گیاهی
هاي مناطق خشک و خاك

  نیمه خشک
  خاکشناسی عمومی  3716452  2+1  تخصصی

  هوا و اقلیم شناسی  3716437  1+1  اصلی  هیدرولوژي عمومی
  شناخت منابع طبیعی  3710345  2  اصلی  ابع طبیعیاقتصاد من

  ریخت شناسی و رده بندي گیاهی  3716206  1+1  تخصصی  1شناسایی گیاهان مرتعی 
  ریخت شناسی و رده بندي گیاهی  3716329  1+1  اختیاري  درخت شناسی عمومی
  -   3716210  2+1  اصلی  اصول سنجش از دور
      2  عمومی  دروس عمومی
  19  مجموع واحد

  سومیمسال ن
  پیش نیاز  شماره درس  تعدادواحد  درس نوع  نام درس

  شناخت منابع طبیعی  3716451  2  تخصصی  شناخت بیابان هاي ایران و جهان
مبانی سامانه هاي اطالعات 

  GISجغرافیایی 
  -   3714311  1+1  اصلی

مساحی و نقشه برداري   3716208  1+1  اصلی  کارتوگرافی
  منابع طبیعی

  عمومی 1ریاضی   3710246  3  پایه  ت منابع طبیعیآمار و احتماال
  عمومی 1ریاضی   1610214  3  پایه  استاتیک و مقاومت مصالح
  -   3710462  2  پایه  بوم شناسی عمومی
  شیمی عمومی مهندسی  3716205  2+1 پایه  خاکشناسی عمومی

  17  مجموع واحد

  نیمسال دوم
  پیش نیاز  شماره درس  تعدادواحد  درس نوع  نام درس

  -   2010118  2  پایه فیزیک کشاورزي و منابع طبیعی
  عمومی 2ریاضی   1914104  3  پایه  عمومی 2ریاضی 

  فیزیک کشاورزي و منابع طبیعی  3716200  1+2  اصلی  هوا و اقلیم شناسی
مساحی و نقشه برداري منابع 

 طبیعی 
  عمومی 1ریاضی   3710245  1+2  اصلی

  -   2510114  3  عمومی  زبان عمومی منابع طبیعی
     4  عمومی  دروس عمومی
  18  مجموع واحد

  نیمسال اول
 نوع  نام درس

  درس
  پیش نیاز  شماره درس  تعدادواحد

  -   1212101  2  پایه  زمین شناسی
  -   2110103  3  پایه شیمی عمومی مهندسی

  -   1914103  3 پایه  عمومی 1ریاضی 
  -   3716450  1+2  اصلی  ریخت شناسی و رده بندي گیاهی

 -  3716105  2  اصلی شناخت منابع طبیعی

     3  عمومی  دروس عمومی
  16  مجموع واحد

  ششمنیمسال 
  پیش نیاز  شماره درس  تعدادواحد  درس نوع  نام درس

  تخصصی  حفاظت آب و خاك
1+2  

خاکشناسی  - هیدرولوژي عمومی  3716330
  1مورفولوژي ژئو - عمومی

اندازه گیري و ارزیابی 
  تخصصی  مراتع

1+2  
  اکولوژي مرتع - مرتعداري  3716333

  خاك شناسی عمومی - زمین شناسی  3716436  2+1  تخصصی  2ژئومورفولوژي 
  عمومی 2ریاضی   3716401  3  تخصصی  مکانیک سیاالت

استفاده چند منظوره از 
  اکولوژي مرتع  3716453  1+1  تخصصی  اکوسیستم

  واحد درسی 80بعد از گذراندن   3716454   3  تخصصی  مهندسی طبیعت کارورزي
      2  عمومی  دروس عمومی
  19  مجموع واحد

  پنجمنیمسال 
شماره   تعدادواحد  درس نوع  نام درس

  درس
  پیش نیاز

  بوم شناسی عمومی  3716310  2  تخصصی  اکولوژي مرتع

شناسایی گیاهان  - مرتعداري  3716311  2+1  تخصصی  اصالح و توسعه مراتع
  1مرتعی 

  1شناسایی گیاهان مرتعی   3716306  1+1  تخصصی  2شناسایی گیاهان مرتعی  

 - کارتوگرافی - زمین شناسی  3716305  2+1  تخصصی   1ژئومورفولوژي 
  اصول سنجش از دور

آمار و احتماالت منابع   3710348  2+1  اصلی  ات کشاورزيطرح آزمایش
  طبیعی

اصول  - خاکشناسی عمومی  3716106  2+1  تخصصی  و اراضی ارزیابی قابلیت خاك ها
  سنجش از دور

      4  عمومی  دروس عمومی

  20  مجموع واحد

  هفتمنیمسال 
  پیش نیاز  شماره درس  تعدادواحد  درس نوع  نام درس

  هیدرولوژي عمومی  3716405  2  تخصصی  هیدرولوژي کاربردي
کشت و تکثیر گیاهان 

  تخصصی  مرتعی
1+2  

 - 1ایی گیاهان مرتعی شناس  3716110
  خاکشناسی عمومی

  حفاظت آب و خاك  3716408  2+1  تخصصی  آبخیزداري
  شناخت منابع طبیعی  3716108  2  اختیاري  جامعه فرهنگ و طبیعت
سازه ها ي مهندسی 
استاتیک و  - حفاظت آب و خاك  3716420  2  تخصصی  حفاظت آب و خاك

  مقاومت مصالح
احیا بیولوژیک مناطق 

  درخت شناسی عمومی  3716432  2  اختیاري  خشک خشک و نیمه 

  -   3716411  3  پروژه  پروژه مرتع و آبخیزداري
  17  مجموع واحد

  هشتمنیمسال 
  پیش نیاز  شماره درس  تعدادواحد  درس نوع  نام درس

  واحد درسی 90بعد از گذراندن   3716430  2  اصلی  سیاست و قوانین منابع طبیعی
  واحد درسی 80بعد از گذراندن   3716449  2  تخصصی  گیاه و خاك ،رابطه آب

مبانی ارزش گذاري اقتصادي کارکرد 
  مرتعداري - اقتصاد منابع طبیعی  3716111  2  تخصصی  اکوسیستم

شناخت بیابان  - شناخت منابع طبیعی  3716455  2  تخصصی  بیابان و قابلیت هاي آن
  هاي ایران و جهان

  مرتعداري - 2شناسایی گیاهان مرتعی  3716425  1+1  اختیاري  بهره برداري از محصوالت فرعی مراتع
  شناخت منابع طبیعی  3714422  2  اختیاري  بوم گردي

      2  عمومی  دروس عمومی
  14  مجموع واحد


