
 (0011ماه بهمن) 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
 0۱ مجموع واحد

 

 نیمسال سوم

 نیازپیش  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
 

0۱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نیمسال دوم

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

 عیمنابع طبیفیزیک كشاورزی و  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

 0۱ 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 ۲0424۲۱ ۱ تخصصی دریاها بوم شناسی

   ۱ عمومی دروس عمومی

 0۱ مجموع واحد

 نیمسال ششم

تعدادواح نوع درس نام درس

 د

 پیش نیاز شماره درس
 عمومیهیدروبیولوژی  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
 منابع طبیعی و احتماالتآمار  24۲0272 ۲+۱ اصلی ات كشاورزیطرح آزمایش

 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
 -  ۱ عمومی دروس عمومی
 01 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
   ۱ عمومی دروس عمومی
 0۸ مجموع واحد

 نیمسال هفتم

تعدادواح نوع درس نام درس

 د

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

 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 تخصصی پرورش ماهیان تزئینیتکثیر و 
 تکثیر و پرورش آبزیان آب شیرین 24۲۱۲0۶ 2 تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان دریایی

 واحد درسی ۲00بعد از گذرانیدن  24۲۱7۱7 2 پروژه پروژه

 0۸ مجموع واحد
0۸ 

 نیمسال هشتم

 پیش نیاز درسشماره  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  +بیوشیمی عمومی 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
 0۱ مجموع واحد
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 چهارمنیمسال 
 پیش نیاز شماره درس تعدادواحد درس نوع نام درس

ريخت شناسي  -بوم شناسي عمومي 3006023 0+0 اصلي مرتعداري

 و رده بندي گیاهي

هاي مناطق خشک و خاک

 نیمه خشک

 خاكشناسي عمومي 3006250 0+0 تخصصي

 هوا و اقلیم شناسي 3006230 0+0 اصلي هیدرولوژي عمومي

 شناخت منابع طبیعي 3002325 0 اصلي ابع طبیعياقتصاد من

 ريخت شناسي و رده بندي گیاهي 3006026 0+0 تخصصي 0شناسايي گیاهان مرتعي 

 ريخت شناسي و رده بندي گیاهي 3006302 0+0 اختیاري درخت شناسي عمومي

 - 3006002 0+0 اصلي اصول سنجش از دور

   0 عمومي دروس عمومي

 02 مجموع واحد

 سومیمسال ن
 پیش نیاز شماره درس تعدادواحد درس نوع نام درس

 شناخت منابع طبیعي 3006250 0 تخصصي شناخت بیابان هاي ايران و جهان

مباني سامانه هاي اطالعات 

 GISجغرافیايي 

 - 3002300 0+0 اصلي

مساحي و نقشه برداري  3006023 0+0 اصلي كارتوگرافي

 منابع طبیعي

 عمومي 0رياضي  3002026 3 پايه ت منابع طبیعيآمار و احتماال

 عمومي 0رياضي  0602002 3 پايه استاتیک و مقاومت مصالح

 - 3002260 0 پايه بوم شناسي عمومي

 شیمي عمومي مهندسي 3006025 0+0 پايه خاكشناسي عمومي

 00 مجموع واحد

 نیمسال دوم
 پیش نیاز شماره درس تعدادواحد درس نوع نام درس

 - 0202003 0 پايه فیزيک كشاورزي و منابع طبیعي

 عمومي 0رياضي  0202022 3 پايه عمومي 0رياضي 

 فیزيک كشاورزي و منابع طبیعي 3006022 0+0 اصلي هوا و اقلیم شناسي

مساحي و نقشه برداري منابع 

 طبیعي 

 عمومي 0رياضي  3002025 0+0 اصلي

 - 0502002 3 عمومي زبان عمومي منابع طبیعي

   2 عمومي دروس عمومي

 03 مجموع واحد

 نیمسال اول
 نوع نام درس

 درس

 پیش نیاز شماره درس تعدادواحد

 - 0000020 0 پايه زمین شناسي

 - 0002023 3 پايه شیمي عمومي مهندسي

 - 0202023 3 پايه عمومي 0رياضي 

 - 3006252 0+0 اصلي ريخت شناسي و رده بندي گیاهي

 - 3006025 0 اصلي شناخت منابع طبیعي

   3 عمومي دروس عمومي

 06 مجموع واحد

 ششمنیمسال 
 پیش نیاز شماره درس تعدادواحد درس نوع نام درس

 تخصصي حفاظت آب و خاک
0+0 

3006332 
خاكشناسي  -هیدرولوژي عمومي

 0مورفولوژي ژئو -عمومي

اندازه گیري و ارزيابي 

 مراتع
 تخصصي

0+0 
 اكولوژي مرتع -مرتعداري 3006330

 خاک شناسي عمومي -زمین شناسي 3006236 0+0 تخصصي 0ژئومورفولوژي 

 عمومي 0رياضي  -عمومي 0رياضي  3006220 3 تخصصي مکانیک سیاالت

استفاده چند منظوره از 

 اكوسیستم
 تخصصي

0+0 
 اكولوژي مرتع 3006253

 واحد درسي 32بعد از گذراندن  3006252  3 تخصصي مهندسي طبیعت كارورزي

   0 عمومي دروس عمومي

 02 مجموع واحد

 پنجمنیمسال 
شماره  تعدادواحد درس نوع نام درس

 درس

 پیش نیاز

 بوم شناسي عمومي 3006302 0 تخصصي اكولوژي مرتع

 تخصصي اصالح و توسعه مراتع
0+0 

3006300 
شناسايي گیاهان  -مرتعداري

 0مرتعي 

 0شناسايي گیاهان مرتعي  3006326 0+0 تخصصي 0شناسايي گیاهان مرتعي  

 تخصصي  0ژئومورفولوژي 
0+0 

3006325 
 -كارتوگرافي -زمین شناسي

 اصول سنجش از دور

 اصلي ات كشاورزيطرح آزمايش
0+0 

3002323 
آمار و احتماالت منابع 

 طبیعي

 تخصصي قابلیت خاک ها و اراضي ارزيابي
0+0 

3006026 
اصول  -خاكشناسي عمومي

 سنجش از دور
   2 عمومي دروس عمومي

 02 مجموع واحد

 هفتمنیمسال 
 پیش نیاز شماره درس تعدادواحد درس نوع نام درس

 هیدرولوژي عمومي 3006225 0 تخصصي هیدرولوژي كاربردي

كشت و تکثیر گیاهان 

 مرتعي
 تخصصي

0+0 
3006002 

 -0شناسايي گیاهان مرتعي 

 خاكشناسي عمومي

 حفاظت آب و خاک 3006223 0+0 تخصصي آبخیزداري

 شناخت منابع طبیعي 3006023 0 اختیاري جامعه فرهنگ و طبیعت

سازه ها ي مهندسي 

 حفاظت آب و خاک
 3006202 0 تخصصي

استاتیک و  -حفاظت آب و خاک

 مقاومت مصالح

طق احیا بیولوژيک منا

 خشک و نیمه خشک 
 درخت شناسي عمومي 3006230 0 اختیاري

 - 3006200 3 پروژه پروژه مرتع و آبخیزداري

 00 مجموع واحد

 هشتمنیمسال 
 پیش نیاز شماره درس تعدادواحد درس نوع نام درس

 واحد درسي 22بعد از گذراندن  3006232 0 اصلي سیاست و قوانین منابع طبیعي

 واحد درسي 32بعد از گذراندن  3006222 0 تخصصي گیاه و خاک ،رابطه آب

مباني ارزش گذاري اقتصادي كاركرد 

 اكوسیستم
 تخصصي

0 
 مرتعداري -اقتصاد منابع طبیعي 3006000

 3006255 0 تخصصي بیابان و قابلیت هاي آن
شناخت بیابان  -شناخت منابع طبیعي

 هاي ايران و جهان

 مرتعداري -0شناسايي گیاهان مرتعي 3006205 0+0 اختیاري مراتع بهره برداري از محصوالت فرعي

 شناخت منابع طبیعي 3002200 0 اختیاري بوم گري

   0 عمومي دروس عمومي

 02 مجموع واحد
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 نيمسال اول
 پيش نياز شماره درس واحد درس نوع نام درس

 عملی کل

 - 1014193 - 3 پایه عمومی 1ریاضی 

 - 3016193 - 2 اصلی شناخت منابع طبيعی

 - 3016439 1 2 اصلی یگياهریخت شناسی و رده بندي 

 - 2119193 - 3 پایه عمومی مهندسیشيمی  

 - 3019149 1 2 پایه منابع طبيعی ژنتيك عمومی

   - 2 عمومی دروس عمومی

 16 مجموع واحد

 نيمسال دوم
 پيش نياز شماره درس واحد درس نوع نام درس

 عملی کل

 - 3012191 1 2 اصلی جانورشناسی

 شناخت منابع طبيعی 3014192 1 2 اصلی شناخت محيط زیست

 شيمی عمومی مهندسی 3016293 1 2 پایه خاك شناسی عمومی

 - 2919112 - 2 پایه فيزیك كشاورزي و منابع طبيعی

 فيزیك كشاورزي و منابع طبيعی 3016299 1 2 اصلی هوا و اقليم شناسی

 عمومی 1ریاضی  3014432 1 2 اصلی نقشه برداري منابع زمين

 - 2319114 - 3 عمومی طبيعیزبان عمومی منابع 

 29 مجموع واحد

 نيمسال سوم
 پيش نياز شماره درس واحد درس نوع نام درس

 عملی کل

 - 3014431 1 2 پایه ژئومورفولوژي

نقشه برداري منابع  3016292 1 1 اصلی كارتوگرافی

 زمين

 عمومی 1ریاضی  3019246 - 3 پایه آمار و احتماالت منابع طبيعی

 جانور شناسی 3014439 1 2 تخصصی زیست شناسی حيات وحش

 - 3019462 - 2 پایه بوم شناسی عمومی

ریخت شناسی و رده  3014399 1 1 اصلی درخت ها و درختچه هاي ایران

 یبندي گياه

   - 4 عمومی دروس عمومی

 10 مجموع واحد



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نيمسال چهارم
 پيش نياز درسشماره  واحد درس نوع نام درس

 عملی کل

 شناخت محيط زیست 3014433 - 2 تخصصی مشاركت مردمی و محيط زیست

 هوا و اقليم شناسی 3016430 1 1 اصلی هيدرولوژي عمومی

 - 3016219 1 2 اصلی اصول سنجش از دور

 ژنتيك عمومی -بوم شناسی عمومی 3014420 - 2 اختياري مبانی بوم شناسی مولكولی

 طبيعیمنابع 

 بندي گياهیرده شناسی وریخت 3014433 1 1 تخصصی گياه شناسی ميدانی

 شناخت منابع طبيعی 3019343 - 2 اصلی اقتصاد منابع طبيعی

 شناخت محيط زیست 3014436 - 2 تخصصی مناطق حفاظت شده

   - 3 عمومی دروس عمومی

 12 مجموع واحد

 نيمسال پنجم
 پيش نياز شماره درس واحد درس نوع نام درس

 عملی کل

 شيمی عمومی مهندسی 3014316 1 2 تخصصی آلودگی آب و خاك

 - 3014311 1 1 یاصل GIS ییاياطالعات جغراف يسامانه ها یمبان

 تخصصی بوم شناسی حيات وحش

2 - 

3014196 

شناسی عمومی و بوم

شناسی حيات زیست

 وحش

 اقتصاد منابع طبيعی  3014193 - 2 اختياري محيط زیست شهري

 بوم شناسی عمومی 3014190 - 2 یتخصص بوم شناسی تاالب ها و رودخانه ها

 شناخت محيط زیست 3014193 - 2 اختياري  محيط زیست و رسانه

 مناطق حفاظت شده 3014194 1 1 یتخصص مدیریت و طرح ریزي مناطق حفاظت شده

   - 4 عمومی دروس عمومی

 10 مجموع واحد



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نيمسال ششم
 پيش نياز شماره درس واحد درس نوع نام درس

 عملی کل

 آلودگی آب و خاك 3014314 1 1 تخصصی آلودگی هوا

نی مبا -اقتصاد منابع طبيعی 3014396 1 1 تخصصی ارزیابی محيط زیست

سامانه اطالعات جغرافيایی 
GIS 

 بوم شناسی حيات وحش 3014430 1 2 تخصصی مدیریت حيات وحش

 بوم شناسی حيات وحش 3014313 - 2 تخصصی زیست شناسی حفاظت

 زیست شناسی حيات وحش 3014493 1 1 اختياري پرنده شناسی

 آلودگی آب و خاك 3014490 - 2 اختياري محيط زیست و كشاورزي

 -مدیریت حيات وحش 3014432 1 1 تخصصی مهارت هاي ميدانی

 آلودگی هوا

 واحد 29بعد از گذراندن  3014430 3 9 تخصصی كارورزي

   - 2 عمومی دروس عمومی

 29 مجموع واحد

 نيمسال هفتم
شماره  واحد درس نوع نام درس

 درس

 پيش نياز

 عملی کل

 آلودگی هوا -هوا و اقليم شناسی 3014190 - 2 تخصصی مياقل رييتغ

 مدیریت پسماند

 
 آلودگی آب و خاك 3014119 - 2 تخصصی

 بوم شناسی عمومی 3014192 - 2 تخصصی نيسرزم يمايس یبوم شناس

 بوم شناسی عمومی 3014422 - 2 تخصصی اكولوژي دریاها و دریاچه ها

 یعيد منابع طبااقتص 3014213 - 2 یتخصص حقوق و مدیریت محيط زیست

  3014492 3 9 پروژه پروژه محيط زیست

   - 2 عمومی دروس عمومی

 13 مجموع واحد
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 نيمسال هشتم
شماره  واحد درس نوع نام درس

 درس

 پيش نياز

 عملی کل

 مدیریت و طرح ریزي 3014441 1 1 تخصصی طراحی زونهاي مناطق حفاظت شده

 مناطق حفاظت شده

 ارزیابی محيط زیست 3014449 - 2 تخصصی مبانی ارزیابی اثرات توسعه

 مناطق حفاظت شده 3014422 - 2 تخصصی بوم گردي

 بوم شناسی عمومی 3014442 - 2 تخصصی بوم شناسی تكاملی و رفتار

 -خاك شناسی عمومی 3016339 1 2 اصلی حفاظت آب و خاك

 شناخت محيط زیست

 آلودگی هوا 3014443 1 1 تخصصی بهداشت، ایمنی و محيط زیست

 13 مجموع واحد


