
 دانشکده کشاورزی
ي درس دانشكده درس

 توضيحات نام درس شماره و گروه درس گروه آموزش 

 97تروی    ج آبياري عمومي  01_2211013 تروي    ج و آموزش كشاورزي كشاورزي

 97تروي    ج  اكوتوريسم 01_2214351 تروي    ج و آموزش كشاورزي كشاورزي

 01_2218079 خاكشناشي  كشاورزي
مديريت خاك در كشاورزي 

 پايدار
 97 كارشناشي خاك

 (1كارورزي) 01_2218088 خاكشناشي  كشاورزي
و كارشناشي خاك  97كارشناشي خاك 

98 

 (1رورزي)كا 02_2218088 خاكشناشي  كشاورزي
و كارشناشي خاك  97كارشناشي خاك 

98 

 01_2218095 خاكشناشي  كشاورزي
خاكهاي مناطق خشك و 

 نيمه خشك
 97كارشناشي خاك 

 97كارشناشي خاك  توليد محصوالت ارگانيك 01_2218455 خاكشناشي  كشاورزي

ي خاكها و كودها 02_2218469 خاكشناشي  كشاورزي ز  97كارشناشي خاك  حاصلخي 

 97كارشناشي خاك  خاكهاي شور و سديمي  01_2218472 خاكشناشي  كشاورزي

 97گياهي   كارشناشي توليد و ژنتيك بيولوژي و تكنولوژي بذر 01_2219220 زراعت و اصالح نباتات كشاورزي

 97كارشناشي توليد و ژنتيك گياهي  بيولوژي و تكنولوژي بذر 02_2219220 زراعت و اصالح نباتات كشاورزي

 97كارشناشي توليد و ژنتيك گياهي  كشاورزي پايدار 01_2219226 زراعت و اصالح نباتات كشاورزي

ي  01_2219245 زراعت و اصالح نباتات كشاورزي
 97كارشناشي توليد و ژنتيك گياهي  كشاورزي حفاظت 

ي نشانگر هاي مولكولي  01_2219246 زراعت و اصالح نباتات كشاورزي
 97كارشناشي توليد و ژنتيك گياهي  مبانز

 97كارشناشي توليد و ژنتيك گياهي  مديريت آفات گياهان زراعي  01_2219294 زراعت و اصالح نباتات كشاورزي

شكي  كشاورزي ز  01_2220217 گياهي 
بيماري هاي گياهان 
ي ز ز و سي  ،جالي  ي

 زينت 
 97كارشناشي گياه 

شكي  كشاورزي ز  01_2220218 گياهي 
عمليات بيماري هاي 

ي ز ز و سي  ،جالي  ي
 گياهان زينت 

 97كارشناشي گياه 

شكي  كشاورزي ز  97كارشناشي گياه  فناوري كاربرد آفت كش ها 02_2220221 گياهي 

شكي  كشاورزي ز  01_2220316 گياهي 
ز و  ،جالي  ي

آفات گياهان زينت 
ي ز  سي 

 97كارشناشي گياه 

شكي  كشاورزي ز  01_2220317 گياهي 
ي 
عمليات آفات گياهان زينت 

ي ز و سي  ز  ،جالي 
 97كارشناشي گياه 

شكي  كشاورزي ز  1كارورزي  01_2220322 گياهي 
و كارشناشي گياه  97كارشناشي گياه 

98 

شكي  كشاورزي ز  1كارورزي  02_2220322 گياهي 
و كارشناشي گياه  97كارشناشي گياه 

98 

شكي  كشاورزي ز  01_2220329 گياهي 
آفات گياهان جنگلي و 

 مرتعي 
 97كارشناشي گياه 

شكي  كشاورزي ز  97كارشناشي گياه  اصول قرنطينه گياهي  01_2220330 گياهي 

 97كارشناشي علوم دامي  پرورش گوسفند 01_2221045 علوم دامي  كشاورزي

ي 01_2221054 دامي علوم  كشاورزي  97كارشناشي علوم دامي  تغذيه گاو شي 

 01_2221056 علوم دامي  كشاورزي
ي و 

پرورش دامهاي گوشت 
 پروار بندي

 97كارشناشي علوم دامي 

 97كارشناشي علوم دامي  4كارورزي  01_2221266 علوم دامي  كشاورزي

 01_2221362 علوم دامي  كشاورزي
ساختمان و تاسيسات دام و 

 طيور
 علوم دامي  97كارشناشي 

 بيوسيستم/صنایع غذاني  97ك  محاسبات عددي 01_2222127 مهندشي بيوسيستم كشاورزي

ي كشاورزي دقيق 01_2222182 مهندشي بيوسيستم كشاورزي
 مكانيك بيوسيستم 97ك  مبانز



 01_2222192 مهندشي بيوسيستم كشاورزي
رابطه انسان و 

ز هاي  )طراحي ماشي  ز ماشي 
 كشاورزي(

 بيوسيستم 97ك 

 01_2222481 مهندشي بيوسيستم كشاورزي
ات بسته  ز ز ها و تجهي  ماشي 

ي   بندي مواد غذاني
 ص 97ك 

 01_2222502 مهندشي بيوسيستم كشاورزي
آزمايشگاه مهندشي در 

ي   صنايع غذاني
 ص 97ك 

 01_2222507 مهندشي بيوسيستم كشاورزي
اصول طراحي كارخانه هاي 

ي   صنايع غذاني
 ص 97ك 

ي  كشاورزي
يكاري گلخانه اي 01_2223038 علوم باغبانز ز ي  سي 

 97كارشناشي باغبانز

ي  كشاورزي
يكاري گلخانه اي 02_2223038 علوم باغبانز ز ي  سي 

 97كارشناشي باغبانز

ي  كشاورزي
يكاري ) 01_2223152 علوم باغبانز ز ي  (2مهارت هاي سي 

 97كارشناشي باغبانز

ي  كشاورزي
يكاري ) 02_2223152 علوم باغبانز ز ي  (2مهارت هاي سي 

 97كارشناشي باغبانز

ي  كشاورزي
ي  خشك ميوه ها 01_2223161 علوم باغبانز

 97كارشناشي باغبانز

ي  كشاورزي
 01_2223167 علوم باغبانز

درختان و درختچه هاي 
ي 
 زينت 

ي 
 97كارشناشي باغبانز

ي  كشاورزي
 02_2223167 علوم باغبانز

درختان و درختچه هاي 
ي 
 زينت 

ي كارشناشي 
 97باغبانز

ي  كشاورزي
 01_2223170 علوم باغبانز

ي بيوتكنولوژي و كشت 
مبانز

 بافت گياهي 
ي 
 97كارشناشي باغبانز

 97كارشناشي آب  مهندشي رودخانه 01_2224053 مهندشي آبياري كشاورزي

 01_2224099 مهندشي آبياري كشاورزي
طراحي سامانه هاي 

) ي
)آبياري و زهكش  ي

 زهكش 
 98و  97كارشناشي اب 

 01_2224101 مهندشي آبياري كشاورزي
ي با نرم افزارهاي  آشناني
تخصصي آبياري و 

) ي
)آبياري و زهكش  ي

 زهكش 
 97كارشناشي آب 

 98و  97كارشناشي آب  هيدرولوژي مهندشي  01_2224103 مهندشي آبياري كشاورزي

 01_2224113 مهندشي آبياري كشاورزي
طراحي شبكه هاي 

) ي )سازه هاي آن  ي
 آبرسانز

 97كارشناشي آب 

 01_2224133 مهندشي آبياري كشاورزي
مديريت شبكه هاي آبياري 

ي 
 و زهكش 

 97كارشناشي آب 

ي  01_2224138 مهندشي آبياري كشاورزي  97كارشناشي آب  چاه پيماني

 97كارشناشي آب  1كارورزي  01_2224388 مهندشي آبياري كشاورزي

 


