
  
  بع طبیعی دانشکده کشاورزي و منا

  دروس عمومی اخذ گردد. ،واحد 20حداکثر  ها تا سقف گردد. در سایر ترم عیین میدانشجوي گرامی: در ترم اول واحد عمومی توسط گروه ت
  دروس عمومی که در طول چهار سال باید گذرانده شود شامل:  -
، تاریخ 99-99-125، انقالب اسالمی ایران 99-99-110، آیین زندگانی (اخالق کاربردي) 99-99-105) 2، اندیشه اسالمی (99-99-100) 1اندیشه اسالمی ( -

، بــرادران 99- 99- 165) (خـواهران 1، تربیت بــدنی (99- 99-145، فارسی عمومی 99-99- 135البالغه  ، تفسیر موضوعی نهج99-99-130تحلیلی صدر اسالم 
  باشد. می 99- 99- 185) و دانش خانواده و جمعیت 99-99-180، برادران 99-99-170) (خواهران 2)، تربیت بدنی (175-99-99

  الزامی است.که توسط گروه ارائه خواهد شد،  دار) واحد از دروس انتخابی (ستاره 9نتخاب ا -
  واحد می باشد. 137ترم  8جمع کل واحدها در طول  -

    /http://ardakan.ac.irسایت دانشگاه   
 96ماه  مهر  ArdakanUniEducation (telegram.me/ArdakanUniEducation)@کانال رسمی اخبار آموزشی و پژوهشی در تلگرام 

  )           (کد رشته: طبیعت مهندسی کارشناسی -ترم بندي دروس رشته مهندسی منابع طبیعی

  
  
  

   واحد) ١٩( دومنیمسال     واحد) ١٨نیمسال اول (

کد   تعداد واحد  (کد درس) نام درس  کد
کد   تعداد واحد  (کد درس) نام درس  کد    پیشنیاز

  پیشنیاز
  --  2+1  کشناسی عمومیخا  8    --  3  (              ) )1ریاضیات (  1
  1  3  (                ) )2ریاضیات (  9    --  2+  1  ریخت شناسی و رده بندي گیاهی  2
  2  1+  1  )1شناسایی گیاهان مرتعی (  10    --  2+  1  شناخت منابع طبیعی  3
  1  2+1  مساحی و نقشه برداري (                )  11    --  1+  1  *آشنایی با نرم افزار در منابع طبیعی  4
  --  2+1  *منابع و مسائل آب در ایران  12    --   درس عمومی  5
  --    درس عمومی  13    --  1+  1 زمین شناسی (                    )  6
  --  3  عمومی (                    )زبان   14    --  3  فارسی عمومی (                  )  7

   واحد) ١٨( چھارمنیمسال     واحد) ١٩( سومنیمسال 

کد   تعداد واحد  (کد درس) نام درس  کد
کد   تعداد واحد  (کد درس) نام درس  کد    پیشنیاز

  پیشنیاز
  --  1+  1  *سامانه هاي اطالعات جغرافیایی  23    1  1+  1  استاتیک (                     )  15
  --  1+  1  مبانی سنجش از دور  24    --  2  بوم شناسی عمومی (            )  16
  10  1+  1  )2شناسایی گیاهان مرتعی (  25    فیزیک   2+  1  لیم شناسیهوا و اق  17
  --  2  اقتصاد منابع طبیعی  26    1  2+  1  آمار  18
  16  2+1  مرتعداري  27    11  1+  1 کارتوگرافی  19
  16  2  اکولوژي مرتع  28    --  1+  1 استفاده چند منظوره از اکوسیستم  20
  9 - 1  2+1  هیدرولیک عمومی  29    8  2+  1  خاك هاي مناطق خشک و نیمه خشک  21
  --    درس عمومی  30    --    درس عمومی  22

   واحد) ١٧( ششمنیمسال     واحد) ١۶( پنجمنیمسال 

کد   تعداد واحد  (کد درس) نام درس  کد
کد   تعداد واحد  (کد درس) نام درس  کد    پیشنیاز

  پیشنیاز
  6 -8  2+1  فرسایش بادي )2( ژئومرفولوژي  38    6-19-23  2+1  فرسایش آبی )1ژئومرفولوژي (  31
  8 -31 -33  2+1  حفاظت آب و خاك  39    8 -24  2+1  اراضی خاکها و ارزیابی قابلیت  32
  15  1+  1  مقاومت مصالح  40    17  1+  1  هیدرولوژي عمومی  33
  --  2  حقوق و قوانین منابع طبیعی  41    26  1+  1  یمبانی ارزش گذاري اقتصادي کارکرد اکوسیستم  34
  8 -25  2+1  کشت و تکثیر گیاهان مرتعی  42    27 - 28  2+1 گیري و ارزیابی مراتع اندازه  35
  --    درس عمومی  43    --  2 بیابان و قابلیت هاي آن   36
  --  2  *زبان تخصصی  44    --    درس عمومی  37

   واحد) ١۵( ھشتمنیمسال     واحد) ١۵( ھفتمنیمسال 

کد   تعداد واحد  (کد درس) نام درس  کد
کد   تعداد واحد  (کد درس) نام درس  کد    ازپیشنی

  پیشنیاز
  18  1+  1  طرح آزمایشات منابع طبیعی  51    25 -27  2+1  اصالح مراتع  45
  --  2  جامعه، فرهنگ، طبیعت  52    33  2+1  هیدرولوژي کاربردي  46
  15 -39 -40  1+  1  سازه هاي مهندسی حفاظت آب و خاك  53    39  2+1  آبخیزداري  47
  --  0+3  )2مهارت ورزي (  54    --  1+  1  خاك و گیاه رابطه آب و  48
  --  2  شناخت بیابان هاي ایران  55    --  3 )1کارورزي (  49
  --    درس عمومی  56    --   درس عمومی  50
  --    درس عمومی  57          


