
       

 واحد 57تعداد کل واحد:                                     پیوستهناکاردانی  مقطع:                    تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر: نام رشته       

 اول ترم:

 واحد 18

 دوم ترم:

 واحد 18

 سوم ترم:

 واحد 20

 چهارم ترم:

 واحد19
 زبان خارجه نام درس:

 واحد 3 تعداد واحد:

 عمومینوع درس:

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 معارف اسالمی نام درس:

 واحد 2تعداد واحد: 

 عمومی نوع درس:

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 اخالق اسالمی نام درس:

 واحد 2تعداد واحد: 

 عمومی نوع درس:

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 دارویی و معطرنام درس: روش های تکثير و پرورش گياهان 

 واحد 3تعداد واحد: 

 تخصصی نوع درس:

 اصول زراعت گياهان دارویی و معطر -1پيشنياز:

 (2شناخت گياهان دارویی و معطر) :2

  همنياز:
 فارسی نام درس:

 واحد 3تعداد واحد:

 عمومی نوع درس:

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 اصول آمار  نام درس:

 واحد 2تعداد واحد: 

 پایه نوع درس:

 -پيشنياز: 

 - همنياز:

 اکولوژی گياهان دارویی و معطر نام درس:

 واحد 3تعداد واحد: 

 اصلی نوع درس:

 مبانی اکولوژیپيشنياز: 

 -همنياز:

 زراعت خصوصی گياهان دارویی و معطر نام درس:

 واحد 3تعداد واحد: 

 تخصصی نوع درس:

 اصول زراعت گياهان دارویی و معطر : پيشنياز:

 -همنياز:
 شيمی عمومی  درس: نام

 واحد 3تعداد واحد: 

 پایهنوع درس:

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 شيمی آلی نام درس:

 واحد 3تعداد واحد:

 اصلی نوع درس:

 شيمی عمومیپيشنياز:

 -همنياز: 

 (2شناخت گياهان دارویی و معطر) نام درس:

 واحد 3تعداد واحد: 

 تخصصی نوع درس:

 (1معطر)شناخت گياهان دارویی و پيشنياز: 

 -همنياز:

روش های بهره برداری از گياهان دارویی معطر  و  نام درس:

 مرتع

 واحد 2تعداد واحد: 

 تخصصی نوع درس:

 (2شناخت گياهان دارویی و معطر)پيشنياز: 

 - همنياز:
 : مبانی گياه شناسینام درس

 واحد 3تعداد واحد: 

 پایه نوع درس:

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 زراعت گياهان دارویی و معطراصول  نام درس:

 واحد 3تعداد واحد: 

 نوع درس:اصلی

 -پيشنياز: 

 -همنياز:

 مبانی فيزیولوژی گياهی نام درس:

 واحد 3تعداد واحد: 

 اصلی نوع درس:

 : مبانی گياه شناسیپيشنياز

 -همنياز:

روش های بهره برداری از گياهان دارویی و معطر  نام درس:

 جنگلی

 واحد 2تعداد واحد: 

 تخصصی نوع درس:

 (2شناخت گياهان دارویی و معطر)پيشنياز: 

 - همنياز:
 مبانی اکولوژی  نام درس:

 واحد 2تعداد واحد: 

 اصلی نوع درس:

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 (1شناخت گياهان دارویی و معطر) نام درس:

 واحد 3تعداد واحد: 

 تخصصی نوع درس:

 مبانی گياه شناسیپيشنياز: 

 -همنياز:

 حفاظت و حمایت از گياهان دارویی معطر درس:نام 

 واحد 3تعداد واحد: 

 اصلینوع درس:

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 درختان و درخچه های دارویی و معطر  نام درس:

 واحد 2تعداد واحد: 

 تخصصی نوع درس:

 روش های تکثير و پرورش گياهان دارویی و معطرپيشنياز: 

 -همنياز:
 دانش خانواده نام درس:

 واحد 1تعداد واحد: 

 عمومینوع درس:

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 رابطه آب، خاک و گياه نام درس:

 واحد 3تعداد واحد: 

 اصلی نوع درس:

 خاک شناسی عمومیپيشنياز: 

 -همنياز:

آشنایی با ماشين آالت و تجهيزات استحصال مواد  نام درس:

 هموثر

 واحد2تعداد واحد: 

 تخصصی نوع درس:

 شيمی آلی پيشنياز:

 - همنياز:

 آماده سازی و عمل آوری گياهان دارویی معطر نام درس:

 واحد 3تعداد واحد: 

 تخصصی نوع درس:

آشنایی با ماشين آالت و تجهيزات استحصال مواد پيشنياز: 

 موثره

 -همنياز:
 خاک شناسی عمومی نام درس:

 واحد 3تعداد واحد: 

 اصلی نوع درس:

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 کارتو گرافی گياهی درس:نام 

 واحد 2تعداد واحد: 

 اصلی نوع درس:

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 اقتصاد گياهان دارویی و معطر نام درس:

 واحد2تعداد واحد: 

 تخصصی نوع درس:

 -پيشنياز:

 - همنياز:

 تربيت بدنی نام درس:

 واحد 1تعداد واحد: 

 عمومی نوع درس:

 -پيشنياز:

 -همنياز:
 کارآموزی نام درس:  

 واحد 2تعداد واحد: 

 تخصصی نوع درس:

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 هوا و اقليم شناسی نام درس:

 واحد 3تعداد واحد: 

 اصلی نوع درس:

 -پيشنياز: 

 -همنياز: 
 

 دروس برعهده دانشجو است. نیاز و هم سئولیت رعایت پیش نیازم   

 61/05/8139تاريخ ويرايش:                                                                                                                                                                            


