
 
 و کوریشناسی بع طبیعی منا ،دانشکده کشاورزی 

 حیط زیستگروه م 
 واحد، دروس عمومی اخذ گردد. 22ها تا سقف گردد. در سایر ترمدانشجوی گرامی: در ترم اول واحد عمومی توسط گروه تعیین می

 ود شامل: دروس عمومی که در طول چهار سال باید گذرانده ش -
، تاریخ تحلیلی 99-99-121، انقلاب اسلامی ایران 99-99-111)اخلاق کاربردی(  ، آیین زندگی99-99-111( 2لامی )، اندیشه اس99-99-111( 1اندیشه اسلامی ) -

-99-171، بــرادران 99-99-161ن ( )خـواهرا1، تربیت بــدنی )99-99-141 زبان فارسی، 99-99-131البلاغه ، تفسیر موضوعی نهج99-99-131صدر اسلام 
 باشد.می 99-99-181( و دانش خانواده و جمعیت 99-99-181، برادران 99-99-171( )خواهران 2(، تربیت بدنی )99

 الزامی است.که توسط گروه ارائه خواهد شد، دار( واحد از دروس انتخابی )ستاره 11انتخاب  -
شود. لذا تا حد امکان و جز در موارد بسیار خاص و استثنایی نیاز و سنگینی محتوای دروس ارائه میاحد و براساس رعایت پیشاین برنامه به منظور سهولت در انتخاب و -

 از تغییر آن خودداری نمایید.

  /http://ardakan.ac.irسایت دانشگاه  
 97ماه  مهر ArdakanUniEducation (telegram.me/ArdakanUniEducation)@کانال رسمی اخبار آموزشی و پژوهشی در تلگرام 

 (51-51)کد رشته:  حیط زیستم کارشناسی -ترم بندی دروس رشته علوم و مهندسی محیط زیست
 های عمومی+ واحد واحد( 45) دومنیمسال   های عمومی+ واحد واحد( 41نیمسال اول )

تعداد  )کد درس( نام درس کد
 واحد

کد 
 پیشنیاز

تعداد  )کد درس( نام درس کد 
 واحد

کد 
 پیشنیاز

 -- 2 (16-11-000)  اقتصاد منابع طبیعی 9  -- 2 (16-11-001) عمومیشناسی بوم 1
 0 2 (16-11-000) مبانی علوم محیط زیست 10  -- 2+1 (16-11-000ریاضیات عمومی ) 2
  -- 2 (16-11-000ژنتیک عمومی ) 11  -- 2+1 (16-90-001شیمی عمومی و آز شیمی  ) 0
 -- 2+  1 (16-11-001ژئومرفولوژی ) 12  -- 2+1 (16-11-002شناخت منابع طبیعی ) 0
 -- 2+  1 (16-11-000)   ریخت شناسی و رده بندی گیاهی و آز  10  -- 2+  1 (16-11-000) جانورشناسی 1
 -- 1+  1 (16-90-162کارتوگرافی  ) 10  -- 0 (99-99-111زبان انگلیسی ) 6
 -- - عمومی 11  -- 2 تاریخ اسلام 0
  - عمومی 16  -- 1 (1بدنی  )تربیت  عمومی 0

 
 + واحدهای عمومی واحد( 41) چهارمنیمسال   + واحدهای عمومی واحد( 45) سومنیمسال 

تعداد  )کد درس( نام درس کد
 واحد

کد 
 پیشنیاز

تعداد  )کد درس( نام درس کد 
 واحد

کد 
 پیشنیاز

 1 2+  1 (16-11-010)وحششناسی حیاتزیست 21  0 - 9 2 (16-11-000شیمی محیط زیست  ) 10
 10  2 (16-11-010زیست  )مردمی و محیط مشارکت 26  -- 2 (16-11-009مناطق حفاظت شده  ) 10
 -- 2+  1 (16-11-011مبانی سنجش از دور  ) 20  -- 2+1 (16-90-001خاکشناسی عمومی و آز   ) 19
 10 2 (16-11-016اکوتوریسم ) 20  10 1+1 (16-11-010شناسی میدانی )گیاه 20
 -- 2+  1 (16-90-102هوا و اقلیم شناسی ) 29  1 2 (16-11-011)هابوم شناسی تالاب و رودخانه 21
 10 2+  1 (16-11-010آلودگی آب و خاک ) 00  -- 2 (16-11-012زبان تخصصی* ) 22
 - - عمومی 01  -- 1+  1 (16-11-010) سامانه اطلاعات جغرافیایی 20
 --     - - عمومی 20

 
 + واحدهای عمومی واحد( 45) ششمنیمسال   + واحدهای عمومی واحد( 41) پنجمنیمسال 

تعداد  )کد درس( نام درس کد
 واحد

کد 
 پیشنیاز

تعداد  )کد درس( نام درس کد 
 واحد

کد 
 پیشنیاز

 00 1+1 (16-11-019آلودگی هوا ) 00  -- 2+1 (16-11-006آمار) 02
 1 2 (16-11-026) بوم شناسی سیمای سرزمین 01   10 1+1 (16-11-020) رانهای ایدرختان و درختچه 00
 29 1+1 (16-90-100هیدرولوژی عمومی ) 02  1-21 2 (16-11-021شناسی حیات وحش )بوم 00
  00 2+  1 (16-11-020مدیریت حیات وحش ) 00  9-20 1+1 (16-11-022ارزیابی توان سرزمین ) 01
 1  2 (16-11-020) *بهسازی محیط زیست  00  00  2 (16-11-020مدیریت پسماند ) 06
 - ع0 (16-11-000)1کارورزی 01  10 2+1 (16-11-020منابع زمین )نقشه برداری 00

 شده  ریزی  مناطق  حفاظتمدیریت و طرح 00
 (029-11-16) 

 21 1+  1 (16-11-000پرنده شناسی* ) 06  10 1+  1

 - - عمومی 00  - - عمومی 09
 

 + واحدهای عمومی واحد( 41م )هشتنیمسال   + واحدهای عمومی احد(و 45) هفتمنیمسال 

تعداد  )کد درس( نام درس کد
 واحد

کد 
 پیشنیاز

تعداد  )کد درس( نام درس کد 
 واحد

کد 
 پیشنیاز

 - 2 (16-11-000) محیط زیست یاستگذاریسحقوق و  16  01-00-00 1+1 (16-11-001) مهارت های میدانی 00
 1 2 (16-11-009شناسی دریا  )بو 10  1 2 (16-11-002)بوم شناسی تکاملی و رفتار 09
 29-00 2 (16-11-000) تغییر اقلیم 10  00 1+  1 (16-11-000های مناطق حفاظت شده )طراحی زون 10
 00 1+1 (16-11-000محیط زیست و کشاورزی پایدار*) 19  01 2 (16-11-001مبانی ارزیابی اثرات توسعه) 11
  1+  1 (16-11-021بهداشت، ایمنی و محیط زیست ) 60  10-19 1+1 (16-11-006)حفاظت آب و خاک 12
 - ع 0 (16-11-002)پروژه( )2کارورزی 61  00 2 (16-11-001زیست شناسی حفاظت) 10
 - - عمومی 62  9 2 (16-11-001توسعه پایدار و محیط زیست*) 10
      - -  عمومی 55
   

 


