
 

 
میه اه ارونشگدا   مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی دانشجویان  

علوم باغبانی کارشناسی رشته  )کهاد( یدوره فرع  
 

 

 جدول دروس پیشنهادی 

 درسی:  سبد هر از واحد تعداد  حداقل و حداکثر  خالصه جدول  -1
 توضیحات  واحد  تعداد درسی   سبد عنوان

  - دروس اجباری 

  33 اختیاری دروس 

  33 جمع کل واحدها

 (:مورد درخواست)جدول کامل دروس  -2

 عنوان درس  سبد درسی 
 تعداد واحد 

 هم نیاز پیش نیاز
 عملی نظری
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  - - 3 های معتدلهمیوه

  مبانی سبزی کاری - 3 تولید و پرورش سبزی

  مبانی گیاهان داروئی  1 2 تولید و بهره وری گیاهان داروئی 

  -  2 1گیاهان زینتی 

  - 1 2 مبانی تغذیه گیاهان باغبانی

  - 1 2 فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت

  - 1 2 های دانه ریز میوه

  - - 2 مدیریت گلخانه

  - 1 2 اصول و روشهای ازدیاد گیاهان 

  - - 2 سبزی کاریمبانی 

  - - 2 مبانی گیاهان دارویی 

  1گیاهان زینتی  - 2 2گیاهان زینتی  

    2 مبانی بیوتکنولوژی و کشت بافت گیاهی 

 

 

 



 

 برنامه هفتگی رشته علوم و مهندسی باغبانی مقطع کارشناسی 

 18  -16 16  -14 13  -  11/ 30 11/ 30 - 10 10  -8/ 30 روز 

 شنبه
  /معتدلههای میوه

 معراج
  

  /تولید و پرورش سبزی

 معراج
 

 یک شنبه 
مبانی تغذیه  

گیاهان باغبانی/  

 معراج

مبانی بیوتکنولوژی و  

کشت بافت گیاهی/  

 ساختمان معراج

 
اصول و روشهای ازدیاد  

 گیاهان/ حججی 
 

تولید و بهره وری  

گیاهان  

 داروئی/حججی

عملیات تولید و بهره  

داروئی/  وری گیاهان 

 باغبانی

 بهندوش
  /های دانه ریزمیوه

 معراج

مبانی تغذیه گیاهان 

 باغبانی

های دانه عملیات میوه

 باغبانی /ریز

عملیات اصول و روشهای 

 باغبانی/ازدیاد گیاهان

تولید و بهره وری گیاهان 

 معراج /داروئی

 سه شنبه 
گیاهان زینتی  

 معراج/2
    

 چهارشنبه 
تولید و بهره وری  

 /گیاهان داروئی

 باغبانی

    

 دروس اختیاری 

 

 
کارشناسی برنامه امتحانی گروه باغبانی   

امتحان  خ یتار ساعت امتحان   درس تاریخ امتحان  ساعت امتحان  درس 

00:11  10/40/1402 2گیاهان زینتی     00:9  05/04/1402  
مبانی تغذیه گیاهان 

 باغبانی

00:9  12/04/1402  
اصول و روشهای 

 ازدیاد گیاهان
00:11  03/04/1402 های معتدله  میوه   

00:11  92/30/1402  
مبانی بیوتکنولوژی و  

 کشت بافت گیاهی 
00:11  12/04/1402 های دانه ریز  میوه   

00:11  06/04/1402  
تولید و پرورش  

 سبزی
00:9  07/04/1402  

تولید و بهره وری  

 گیاهان داروئی

 

 


