
 (1401فروردين ) شیالت علوم و مهندسیبرنامه زمان بندی دروس رشته 

 نيمسال اول

 پیش نیاز شماره درس تعدادواحد درس نوع نام درس
 - 37۱0۲4۲ ۲+۱ پایه میکروبیولوژی عمومی

 - 37۱۶۱0۵ ۲ اصلی شناخت منابع طبیعی

 - 37۱۶4۵0 ۲+۱ اصلی بندی گیاهیشناسی و ردهریخت

 - 37۱0۱40 ۲+۱ پایه منابع طبیعی ژنتیک عمومی

 - ۱9۱4۱03 3 پایه عمومی ۱ریاضی

   ۲ عمومی دروس عمومی
 ۱۶ مجموع واحد
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 مجموع  واحدهای دوره
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 نيمسال دوم

 پیش نیاز شماره درس تعدادواحد نوع درس نام درس
 - ۲0۱0۱۱8 ۲ پایه فیزیک کشاورزی و منابع طبیعی

 منابع طبیعیفیزیک کشاورزی و  37۱۶۲00 ۱+۲ اصلی هوا و اقلیم شناسی

 - 37۱۲۱0۱ ۱+۲ اصلی جانورشناسی

 عمومی ۱ریاضی 37۱0۲4۵ ۱+۲ اصلی مساحی و نقشه برداری منابع طبیعی

 - ۲۱۱0۱03 3 پایه مهندسی شیمی عمومی

 - ۲۵۱0۱۱4 3 عمومی زبان عمومی منابع طبیعی

 ۱7 مجموع واحد

 نيمسال چهارم

 نیازپیش  شماره درس تعدادواحد نوع درس نام درس
 شیمی آلی کشاورزی 37۱۲۱0۵ ۱+۲ اصلی بیوشیمی عمومی

 جانورشناسی 37۱۲4۶3 ۱+۱ تخصصی هیدروبیولوژی عمومی

 ژنتیک عمومی 3۶۱۶۲00 ۲ اصلی سلولی و ملکولی بیولوژی

 - 37۱۶۲۱0 ۱+۲ اصلی اصول سنجش از دور

 جانورشناسی 37۱۲۲03 ۲+۱ تخصصی ماهی شناسی عمومی

 عمومی شناسیبوم 37۱۲۱07 ۲ تخصصی بوم شناسی دریاها

   ۲ عمومی دروس عمومی

 ۱7 مجموع واحد

 نيمسال سوم

 پیش نیاز شماره درس تعدادواحد نوع درس نام درس

 جانورشناسی 37۱۲340 ۱+۱ تخصصی فیزیولوژی جانوری

 - 37۱04۶۲ ۲ پایه عمومی شناسیبوم

 عمومی ۱ریاضی 37۱0۲4۶ 3 پایه واحتماالت منابع طبیعیآمار

 مهندسی شیمی عمومی 37۱۶۲0۵ ۲+۱ پایه خاکشناسی عمومی

 مهندسی شیمی عمومی ۲۱۱۲۲۲9 3 پایه شیمی آلی کشاورزی

   4 عمومی دروس عمومی
 ۱7 مجموع واحد

 نيمسال پنجم

 پیش نیاز شماره درس تعدادواحد نوع درس نام درس
 بیوشیمی عمومی 37۱۲303 ۲+۱ تخصصی اصول تغذیه آبزیان

 شناسی عمومیماهی 37۱۲۱03 ۱+۱ تخصصی اصول تکثیر و پرورش آبزیان

 های اطالعاتمبانی سامانه

 GISجغرافیایی 

 - 37۱43۱۱ ۱+۱ اصلی
 مهندسی شیمی عمومی 37۱۲۲04 ۱+۱ اصلی هیدروشیمی
 شناسی عمومیماهی 37۱۲449 ۲+۱ تخصصی های صید آبزیاناصول روش

شناسی عمومی+اصول تکثیر و ماهی 37۱۲4۱۵ ۲ تخصصی جنین شناسی

 پرورش آبزیان

 - ۲4۱00۲۲ ۲ اختیاری عملیات کارگاهی کشاورزی
و احتماالت منابع آمار  37۱0348 ۲+۱ اصلی طرح آزمایشات کشاورزی

 ۱9 مجموع واحد طبیعی

 

 نيمسال ششم

تعدادواح نوع درس نام درس

 د

 پیش نیاز شماره درس
 هیدروبیولوژی عمومی 37۱۲4۵0 ۱+۲ تخصصی لیمنولوژی

 اصول تکثیروپرورش آبزیان 37۱۲4۶۶ ۱+۲ تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان آب شیرین

 بندی گیاهیشناسی و ردهریخت 37۱4400 ۱+۱ اختیاری گیاهان آبزی

 مساحی و نقشه برداری منابع طبیعی 37۱۲30۵ ۱+۱ تخصصی هیدروتکنیک و طراحی استخرها
 های صید آبزیانروشاصول  37۱۲400 ۲ تخصصی آبزیانارزیابی ذخایر 

 یواحد درس 80 دنیبعد از گذران 37۱۲4۶7 3 تخصصی کارورزی شیالت
 -  4 عمومی دروس عمومی
 ۱9 مجموع واحد

 نيمسال هفتم

تعدادواح نوع درس نام درس

 د

 پیش نیاز شماره درس

 آبزیاناصول تغذیه  37۱۲434 ۱+۱ تخصصی جیره نویسی آبزیان

 شناسی عمومی+بوملیمنولوژی 37۱۲۱0۲ ۲ تخصصی های جاریشناسی آببوم

 شناسی عمومیماهی 37۱۲40۶ ۲+۱ تخصصی ماهی شناسی سیستماتیک

 شناسی عمومی+میکروبیولوژی عمومیماهی 37۱۲43۱ ۲+۱ تخصصی آبزیان هایبیماریبهداشت و 

 اصول تکثیروپرورش آبزیان 37۱۲437 ۱+۱ اختیاری تکثیر و پرورش ماهیان تزئینی
 تکثیر و پرورش آبزیان آب شیرین 37۱۲۱0۶ 3 تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان دریایی

 واحد درسی ۱00بعد از گذرانیدن  37۱۲4۲4 3 پروژه پروژه

 ۱8 مجموع واحد
18 

 نيمسال هشتم

 پیش نیاز شماره درس تعدادواحد نوع درس نام درس
 واحد درسی ۱۰۰بعد از گذرانیدن  شناخت منابع طبیعی+ 37۱۲4۵۶ ۲ اصلی شیالتقوانین و مدیریت 

 واحد درسی ۱۰۰بعد از گذرانیدن  ژنتیک عمومی+ 37۱۲439 ۲ تخصصی مبانی اصالح نژاد آبزیان

 واحد درسی ۱۰۰بعد از گذرانیدن  بیوشیمی عمومی+ 37۱۲4۶9 ۱+۱ تخصصی اصول فراوری محصوالت شیالتی

 ۱۰۰بعد از گذرانیدن  +تکثیر و پرورش آبزيان آب شیرين 37۱۲4۶8 ۲ اختیاری پروریمهندسی آبزیاصول 

واحد  ۱۰۰بعد از گذرانیدن  زبان عمومی منابع طبیعی+ ۲۵۱03۲۲ ۲ تخصصی زبان تخصصی شیالت واحد درسی

 درسی
 درسیواحد  ۱۰۰بعد از گذرانیدن  37۱۲۱04 ۲ اختیاری اقتصاد و بازاریابی شیالت

   ۵ عمومی دروس عمومی
 ۱7 مجموع واحد


