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 چهارمنيمسال 
 پیش نیاز شماره درس تعدادواحد درس نوع نام درس

ریخت شناسی  -بوم شناسی عمومی 3016273 2+1 اصلی مرتعداری

 و رده بندی گیاهی

های مناطق خشک و خاک

 نیمه خشک

 خاكشناسی عمومی 3016172 2+1 تخصصی

 هوا و اقلیم شناسی 3016130 1+1 اصلی هیدرولوژی عمومی

 شناخت منابع طبیعی 3017317 2 اصلی ابع طبیعیاقتصاد من

 ریخت شناسی و رده بندی گیاهی 3016276 1+1 تخصصی 1شناسایی گیاهان مرتعی 

 ریخت شناسی و رده بندی گیاهی 3016323 1+1 اختیاری درخت شناسی عمومی

 - 3016217 2+1 اصلی اصول سنجش از دور

   2 عمومی دروس عمومی

 13 مجموع واحد

 سوميمسال ن
 پیش نیاز شماره درس تعدادواحد درس نوع نام درس

 شناخت منابع طبیعی 3016171 2 تخصصی شناخت بیابان های ایران و جهان

مبانی سامانه های اطالعات 

 GISجغرافیایی 

 - 3011311 1+1 اصلی

مساحی و نقشه برداری  3016273 1+1 اصلی كارتوگرافی

 منابع طبیعی

 عمومی 1ریاضی  3017216 3 پایه ت منابع طبیعیآمار و احتماال

 عمومی 1ریاضی  1617211 3 پایه استاتیک و مقاومت مصالح

 - 3017162 2 پایه بوم شناسی عمومی

 شیمی عمومی مهندسی 3016277 2+1 پایه خاكشناسی عمومی

 10 مجموع واحد

 نيمسال دوم
 پیش نیاز شماره درس تعدادواحد درس نوع نام درس

 - 2717113 2 پایه فیزیک كشاورزی و منابع طبیعی

 عمومی 2ریاضی  1311171 3 پایه عمومی 2ریاضی 

 یفیزیک كشاورزی و منابع طبیع 3016277 1+2 اصلی هوا و اقلیم شناسی

مساحی و نقشه برداری منابع 

 طبیعی 

 عمومی 1ریاضی  3017217 1+2 اصلی

 - 2717111 3 عمومی زبان عمومی منابع طبیعی

   1 عمومی دروس عمومی

 13 مجموع واحد

 نيمسال اول
 نوع نام درس

 درس

 پیش نیاز شماره درس تعدادواحد

 - 1212171 2 پایه زمین شناسی

 - 2117173 3 هپای شیمی عمومی مهندسی

 - 1311173 3 پایه عمومی 1ریاضی 

 - 3016177 1+2 اصلی ریخت شناسی و رده بندی گیاهی

 - 3016177 2 اصلی شناخت منابع طبیعی

   3 عمومی دروس عمومی

 16 مجموع واحد

 ششمنيمسال 
 پیش نیاز شماره درس تعدادواحد درس نوع نام درس

 تخصصی حفاظت آب و خاک
1+2 

3016337 
خاكشناسی  -هیدرولوژی عمومی

 1ژئومورفولوژی  -عمومی

اندازه گیری و ارزیابی 

 مراتع
 تخصصی

1+2 
 اكولوژی مرتع -مرتعداری 3016333

 خاک شناسی عمومی -زمین شناسی 3016136 2+1 تخصصی 2ژئومورفولوژی 

 عمومی 2ریاضی  -عمومی 1ریاضی  3016171 3 تخصصی مکانیک سیاالت

د منظوره از استفاده چن

 اكوسیستم
 تخصصی

1+1 
 اكولوژی مرتع 3016173

 واحد درسی 37بعد از گذراندن  3016171  3 تخصصی مهندسی طبیعت كارورزی

   2 عمومی دروس عمومی

 13 مجموع واحد

 پنجمنيمسال 
شماره  تعدادواحد درس نوع نام درس

 درس

 پیش نیاز

 عمومیبوم شناسی  3016317 2 تخصصی اكولوژی مرتع

 تخصصی اصالح و توسعه مراتع
1+2 

3016311 
شناسایی گیاهان  -مرتعداری

 1مرتعی 

 1شناسایی گیاهان مرتعی  3016376 1+1 تخصصی 2شناسایی گیاهان مرتعی  

 تخصصی  1ژئومورفولوژی 
1+2 

3016377 
 -كارتوگرافی -زمین شناسی

 اصول سنجش از دور

 اصلی ات كشاورزیطرح آزمایش
1+2 

3017313 
آمار و احتماالت منابع 

 طبیعی

 تخصصی ارزیابی قابلیت خاک ها و اراضی
1+2 

3016176 
اصول  -خاكشناسی عمومی

 سنجش از دور
   1 عمومی دروس عمومی

 27 مجموع واحد

 هفتمنيمسال 
 پیش نیاز شماره درس تعدادواحد درس نوع نام درس

 مومیهیدرولوژی ع 3016177 2 تخصصی هیدرولوژی كاربردی

كشت و تکثیر گیاهان 

 مرتعی
 تخصصی

1+2 
3016117 

 -1شناسایی گیاهان مرتعی 

 خاكشناسی عمومی

 حفاظت آب و خاک 3016173 2+1 تخصصی آبخیزداری

 شناخت منابع طبیعی 3016173 2 اختیاری جامعه فرهنگ و طبیعت

سازه ها ی مهندسی 

 حفاظت آب و خاک
 3016127 2 تخصصی

تاتیک و اس -حفاظت آب و خاک

 مقاومت مصالح

احیا بیولوژیک مناطق 

 خشک و نیمه خشک 
 درخت شناسی عمومی 3016132 2 اختیاری

 واحد درسی 37اخذ  3016111 3 پروژه پروژه مرتع و آبخیزداری

 10 مجموع واحد

 هشتمنيمسال 
 پیش نیاز شماره درس تعدادواحد درس نوع نام درس

 واحد درسی 37بعد از گذراندن  3016137 2 یاصل سیاست و قوانین منابع طبیعی

 واحد درسی 37بعد از گذراندن  3016113 2 تخصصی گیاه و خاک ،رابطه آب

مبانی ارزش گذاری اقتصادی كاركرد 

 اكوسیستم
 تخصصی

2 
 مرتعداری -اقتصاد منابع طبیعی 3016111

 3016177 2 تخصصی بیابان و قابلیت های آن
ت بیابان شناخ -شناخت منابع طبیعی

 های ایران و جهان

 مرتعداری -2شناسایی گیاهان مرتعی 3016127 1+1 اختیاری بهره برداری از محصوالت فرعی مراتع

 شناخت منابع طبیعی 3011122 2 اختیاری بوم گری

   2 عمومی دروس عمومی

 11 مجموع واحد



 طبيعتچارچوب کلي رشته مهندسي 
 نوع درس
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27 21 23 71 17 3 117 

 جدول دروس اختياري

درسشماره رديف  نام درس 
 واحد

 توضيحات پيشنياز )همنياز(
 عملي کل

ناسی عمومیشدرخت 3016323 1 بندی گیاهیشناسی و ردهریخت 1 2    

برداری از محصوالت فرعی مراتعبهره 3016127 2 2داری، شناسایی گیاهان مرتعی مرتع 1 2    

واحد درسی 37بعد از گذراندن  - 2 اگروفارستری 3016321 3   

  شناخت منابع طبیعی - 2 جامعه، فرهنگ و طبیعت 3016173 1

دیبوم گر 3011122 7   شناخت منابع طبیعی - 2 

کاحیای بیولوژیک مناطق خشک و نیمه خش 3016132 6   درخت شناسی عمومی - 2 
  17 جمع واحدهاي انتخابي از اين جدول*

    ای دیگر اخذ شود.ههای آموزشی دانشکده یا دانشکدهتواند از سایر گروهحداكثر دو درس از دروس اختیاری با نظر گروه و معاونت آموزشی دانشکده می 

 

 

 

 

 جهت دسترسی به اطالعات كامل جدول دروس رشته مهندسی طبیعت كلیک نمایید.
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