
برنامه هفت/هشت ترمي رشته         مهندسي كشاورزي-بيوتكنولوژي          گروه       بيوتكنولوژي         دانشكده  كشاورزي         

عملينظريعملينظري
21پايهزيست شناسيميكروبيولوژي عمومي21پايهگياهشناسي 1

-3پايهشيمي عمومي مهندسيشيمي آلي كشاورزي-2پايهفيزيك كشاورزي و منابع طبيعي
21اصليشيمي عمومي مهندسيمباني خاكشناسي1-پايهآز فيزيك كشاورزي و منابع طبيعي

-3پايهرياضي 1 عمومي-3پايهشيمي عمومي مهندسي
21پايهزيست شناسيجانور شناسي-2پايهزيست-شناسي

-2عمومياخالق و تربيت اسالمي-3عموميزبان عمومي كشاورزي
-3عموميفارسي عمومي-2عموميتفسير موضوعي قرآن

1-عموميتربيت بدني 1

17320جمع14317جمع

عملينظريعملينظري
21اصليعلوم باغباني21پايهزيست شناسيژنتيك عمومي
-3پايهزيست شناسياكولوژي-3پايهشيمي آلي كشاورزيبيوشيمي عمومي

21اصليگياهشناسي 1بيماريهاي گياهي21اصليتوليد گياهان زراعي
-3اصليگياهشناسي 1فيزيولوژي گياهي21پايهرياضي 1 عموميآمار و احتماالت

21اصليآمار و احتماالتطرح آزمايشهاي كشاورزي 211اصليحشره شناسي و دفع آفات
-2الزاميبيوشيمي عموميبيولوژي سلولي و مولكولي-2عموميانديشه اسالمي 1
-2عموميانديشه اسالمي 12-عموميتربيت بدني 2

16319جمع13518جمع

نام درس

نوع درس

برنامه ترم چهارم

توضيحات:

تعداد واحد نوع درسنوع درس پيش نياز

برنامه ترم اول

پيش نيازنام درس

برنامه ترم سوم

برنامه ترم دوم

تعداد واحدپيش نيازنام درس تعداد واحدنوع درسپيش نيازنام درس

توضيحات:

تعداد واحد
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عملينظريعملينظري
21الزاميژنتيك مولكولي مقدماتيمباني نشانگرهاي مولكولي21اصليژنتيك عمومياصول اصالح نباتات

21الزاميژنتيك مولكولي مقدماتياصول مهندسي ژنتيك-2اصليژنتيك عموميژنتيك مولكولي مقدماتي
-3اصليجانور شناسيمباني فيزيولوژي دام21الزاميگياهشناسي 1اصول كشت بافت گياهي

-3اصلياقتصاد كشاورزي21اصليبيوشيمي عمومياصول و روش كار دستگاه ها در 
21الزامي انتخابيژنتيك عمومياصول سيتوژنتيك-2الزامي انتخابيزبان عمومي كشاورزيزبان تخصصي

-2انتخابياصالح نباتات- فيزيولوژي گياهيبه نژادي و فيزيولوژي گياهان در 21عموميبيماريهاي گياهيويروسها و پروكاريوتهاي 
-2عموميانقالب اسالمي

14317جمع14418جمع

عملينظريعملينظري
21الزاميمهندسي ژنتيك- نشانگرهاي مباني بيوانفورماتيك21الزاميمهندسي ژنتيك- كشت بافت مباني انتقال ژن

-2الزامياخالق و ايمني زيستي-2الزاميبيوشيمي -ميكروبيولوژيمباني بيوتكنولوژي ميكروبي
-2الزاميبيوشيمي عموميمباني بيوتكنولوژي جانوري11الزاميميكروبيولوژي عمومياصول ايمني شناسي

-2الزاميگياهشناسي1- بيوشيميبيوتكنولوژي گياهان دارويي-2اصليبيوشيمي- ميكروبيولوژيمباني بيولوژي سيستم ها

-3انتخابيبيماريهاي گياهيبيماريشناسي مولكولي گياهي2-الزاميپروژه بيوتكنولوژي
-3انتخابيبيولوژي سلولي و مولكوليژنوميكس عملياتي-3انتخابياصول اصالح نباتاتاصالح نباتات مولكولي

-2عموميتنظيم خانواده-2عموميعموميفرهنگ و تمدن اسالم و ايران

16117جمع12416جمع

توضيحات:

برنامه ترم هشتم

نام درس

تعداد واحدنوع درس

142جمع كل

توضيحات:

تعداد واحدنام درس پيش نيازپيش نيازنام درس

برنامه ترم هفتم

نوع درس نام درس

برنامه ترم ششم

پيش نياز

نوع درس

تعداد واحد تعداد واحدنوع درسپيش نياز

برنامه ترم پنجم
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