
 44تؼذاد کل ياحذ:                                                                بٍ بؼذ  33وبپیًستٍ کبرضىبسیوبم رضتٍ/ممطغ:                       

 ترم:ايل

 ياحذ 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ديم ترم:

 ياحذ 18

 سًم ترم: 

 ياحذ 13

 

 

 

 

 چُبرم ترم:

 ياحذ 13
 درامذی بر ضُرضىبسیوبم درس:

 2تؼذاد ياحذ:

 پبیٍوًع درس:

 -پیطىیبز:

 -َمىیبز:

 1وبم درس:کبرگبٌ بروبمٍ ي طرح

 4تؼذاد ياحذ:

 تخصصیوًع درس:

 کبربرد ومطٍ برداری در ضُرسبزی،پیطىیبز:

 مببوی بروبمٍ ریسی مىطمٍ ای

 -َمىیبز:

  2وبم درس: کبرگبٌ بروبمٍ ي طرح

 4تؼذاد ياحذ:

 وًع درس : تخصصی

 1کبرگبٌ بروبمٍ ي طرحپیطىیبز:

 -َمىیبز :

 3: کبرگبٌ بروبمٍ ي طرح وبم درس

 4تؼذاد ياحذ: 

 وًع درس : تخصصی

 2کبرگبٌ بروبمٍ ي طرحپیطىیبز: 

 -َمىیبز:

    

 وبم درس: بیبن مؼمبری

 3تؼذاد ياحذ:

 پبیٍ وًع درس:

 -پیطىیبز:

 -َمىیبز:

 َىذسٍ احجبم ي پرسپكتیً : وبم درس :

 2تؼذاد ياحذ:

 پبیٍ وًع درس:

 بیبن مؼمبریپیطىیبز: 

 -َمىیبز:

 بروبمٍ ریسی حمل ي ومل ضُری وبم درس:

 2تؼذاد ياحذ:

 تخصصی وًع درس:

 -پیطىیبز: 

 -َمىیبز:

 مىظر سبزی وبم درس:

 2تؼذاد ياحذ:

 تخصصی وًع درس:

 -پیطىیبز:

 -َمىیبز:

    

 دیفراوسیلوبم درس: ریبضیبت ي آمبر ،مؼبدالت 

 3 تؼذاد ياحذ:

 پبیٍ وًع درس:

 -پیطىیبز:

 -َمىیبز:

 GISوظبم اطالػبت جغرافیبیی وبم درس:

 2 تؼذاد ياحذ:

 پبیٍوًع درس:

 -پیطىیبز:

 -َمىیبز:

 بروبمٍ ریسی مسكه وبم درس:

 2 تؼذاد ياحذ:

 تخصصی وًع درس:

 مببوی ي ريضُبی بروبمٍ ریسی ضُریپیطىیبز: 

 -َمىیبز:

 طراحی ضبكٍ حمل ي ومل ضُری وبم درس:

 2تؼذاد ياحذ: 

 تخصصی وًع درس:

 -پیطىیبز:

 -َمىیبز:

    

 کبربرد ومطٍ برداری در ضُرسبزی وبم درس:

 2تؼذاد ياحذ: 

 پبیٍوًع درس:

 -پیطىیبز:

 -َمىیبز:

 2وبم درس: زببن تخصصی

 2 تؼذاد ياحذ:

 پبیٍوًع درس:

 -پیطىیبز:

 -َمىیبز:

 در ضُرسبزیريش تحمیك  وبم درس:

 2تؼذاد ياحذ: 

 اصلیوًع درس:

 مذل َب ي ريضُبی کمی در ضُرسبزیپیطىیبز:

 -َمىیبز :

 

 پريشٌ وُبیی وبم درس:

 4 تؼذاد ياحذ:

 تخصصیوًع درس:

 3کبرگبٌ بروبمٍ ي طرحپیطىیبز:

 -َمىیبز :

 

 

    

 مببوی بروبمٍ ریسی مىطمٍ ای  وبم درس:

 2 تؼذاد ياحذ:

 اصلیوًع درس:

 -پیطىیبز:

 -:َمىیبز

 

 وبم درس:مببوی ي ريضُبی بروبمٍ ریسی ضُری

 2 تؼذاد ياحذ:

 اصلیوًع درس:

 -پیطىیبز:

 -َمىیبز:

 مببوی ي ريضُبی طراحی ضُری وبم درس:

 2 تؼذاد ياحذ:

 اصلیوًع درس:

 -پیطىیبز:

 -َمىیبز:

 ببفتُبی فرسًدٌ ي تبریخی وبم درس: 

 2تؼذاد ياحذ: 

 اختیبریوًع درس:

 -پیطىیبز:

 -َمىیبز:

    

 تبریخ ضُرسبزی جُبن وبم درس:

 2تؼذاد ياحذ:

 اصلی وًع درس:

 -پیطىیبز:

 -َمىیبز:

 مذل َب ي ريضُبی کمی در ضُرسبزی وبم درس:

 2 تؼذاد ياحذ:

 اصلیوًع درس:

 پیطىیبز:ریبضیبت ي آمبر،مؼبدالت دیفراوسیل

 -َمىیبز :

 ضىبخت فضبی ضُری وبم درس:

 3ياحذ :تؼذاد 

 وًع درس: اصلی

 -پیطىیبز:

 -َمىیبز:

 حمًق ي لًاویه ضُری وبم درس:

 2تؼذاد ياحذ: 

 اختیبری وًع درس:

مببوی ي ريضُبی بروبمٍ ریسی پیطىیبز:

 ضُری ، مببوی ي ريضُبی طراحی ضُری

 -َمىیبز:

    

 وبم درس: تبریخ تحلیلی صذر اسالم

 2تؼذاد ياحذ:

 وًع درس:ػمًمی

 -پیطىیبز:

 -َمىیبز:

 

 تبریخ ضُر ي ضُرسبزی ایران وبم درس:

 2تؼذاد ياحذ:

 اصلیوًع درس:

 -پیطىیبز:

 -َمىیبز:

 مذیریت ضُری وبم درس:

 2 تؼذاد ياحذ:

 وًع درس :اختیبری

 -پیطىیبز:

 -َمىیبز:

 2اوذیطٍ اسالمی وبم درس:

 2تؼذاد ياحذ:

 ػمًمی وًع درس:

 -پیطىیبز:

 -َمىیبز:

    

 درس:کبربرد رایبوٍ در ضُرسبزیوبم 

 2تؼذاد ياحذ:

 وًع درس:اختیبری

 -پیطىیبز:

 1َمىیبز:

 

 اومالة اسالمی ایران وبم درس:

 2تؼذاد ياحذ:

 ػمًمیوًع درس:

 -پیطىیبز:

 -َمىیبز:

 

 تفسیر مًضًػی لرآن)متًن اسالمی( وبم درس:

 2تؼذاد ياحذ:

 ػمًمی وًع درس:

 -پیطىیبز:

 -َمىیبز:

 2تربیت بذوی وبم درس:

 1تؼذاد ياحذ: 

 ػمًمی وًع درس:

 -پیطىیبز:

 -َمىیبز:

 

 *مسئًلیت رػبیت پیص ویبز دريس برػُذٌ داوطجً است.

 03/1/1031تاریخ ویرایش: 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


