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 ترم دوم ترم اول

تعداد  کد درس نام درس

 واحد

تعداد  کد درس نام درس نوع واحد

 واحد

 نوع واحد

جنگلشناسی مناطق خشک و 

 نیمه خشک  

 اجباری 4 442-42-42 اقتصاد جنگل تکمیلی  اجباری 4 42-42-401

 آماری در جنگلروشهای 

 

 اجباری 4 022-42-42 مدیریت پایدار جنگل اجباری 4 42-42-002

 اختیاری  4 070-42-42 جنگل شناسی تکمیلی  4 404-42-42 اصالح نژاد درختان جنگلی

برنامه ریزی شبکه جاده های 

 جنگلی

تنوع زیستی بوم سازگان  اجباری 4 42-42-002

 های جنگلی 

 اختیاری  4 42-42-001

 اختیاری  4 000-42-42 زراعت چوب    اجباری 4 000-42-42 روش تحقیق در علوم جنگل 

های تکثیر و پرورش گونه

 چوبی زینتی

اکولوژی و تکنولوژی بذور  اختیاری  4 42-42-440

 درختان جنگلی

 اختیاری  4 42-42-400

 اختیاری  4 444-42-42 زیست سنجی جنگل    

        

  

  42 جمع کل واحد  44 جمع کل واحد

 

 ترم چهارم ترم سوم

تعداد  کد درس نام درس

 واحد

نوع  تعداد واحد کد درس نام درس نوع واحد

 واحد

  0 000-42-42 پایان نامه  0 000-42-42 پایان نامه

        

        

  

  0 جمع کل واحد  40 جمع کل واحد

 
 
 

 

 

 

 

 



 رشته علوم زیستی جنگل  1931جدول تعیین دروس نیمسال اول دانشجویان ورودی 
 

 الف:دروس اجباری
 مالحظات شماره درس نام درس ردیف

 دکتر کیانی 42-42-002 های آماری در جنگلروش 4

 دکتر کیانی 42-42-002 های جنگلیریزی شبکه جادهبرنامه 4

 دکتر کیانی 42-42-000 روش تحقیق در علوم جنگل 0

 

 ب: دروس اختیاری

 واحد را انتخاب نمایید.   0از بین دروس زیر 

 مالحظات شماره درس نام درس ردیف

 دکتر تابنده 42-42-404 اصالح نژاد درختان جنگلی 4

های چوبی تکثیر و پرورش گونه 4

 زینتی

 دکتر تابنده 440-42-42

جنگلشناسی مناطق خشک و نیمه  0

 خشک

 دکتر امتحانی 401-42-42

 
 رشته علوم زیستی جنگل  1931جدول تعیین دروس نیمسال دوم دانشجویان ورودی 

 

 الف:دروس اجباری

 مالحظات شماره درس نام درس ردیف

 دکتر مرادی 51-11-512 اقتصاد جنگل تکمیلی 1

 دکتر مرادی 51-11-512 مدیریت پایدار جنگل 5

 

 ب: دروس اختیاری

 واحد را انتخاب نمایید.   15از بین دروس زیر  

 رشته علوم زیستی جنگل  1931جدول تعیین دروس نیمسال سوم دانشجویان ورودی 
 

 الف:دروس اجباری

 مالحظات شماره درس نام درس ردیف

 اساتید گروه 51-11-535 نامهپایان 1
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 مالحظات شماره درس نام درس ردیف

 دکتر تابنده 51-11-570 جنگلشناسی تکمیلی 1

 دکتر کیانی 51-11-531 های جنگلیسازگانتنوع زیستی بوم 5

 دکتر تابنده 51-11-533 زراعت چوب  9

 دکتر تابنده 51-11-153 اکولوژی و تکنولوژی بذور درختان جنگلی 1

 دکتر کیانی 51-11-515 سنجی جنگلزیست 2



 ترم دوم ترم اول

تعداد  کد درس درس نام

 واحد

تعداد  کد درس نام درس نوع واحد

 واحد

 نوع واحد

تکثیر و پرورش گونه های 

 چوبی زینتی

برنامه ریزی شبکه جاده   4 42-42-440

 های جنگلی

 اجباری 4 42-42-002

 روشهای آماری در جنگل

 

 اجباری 4 022-42-42 مدیریت پایدار جنگل اجباری 4 42-42-002

سیستم و اندیشه مهندسی 

 سیستمی

 اجباری 4 442-42-42 اقتصاد جنگل تکمیلی  اجباری 4 42-42-440

اصالح نژاد درختان   4 024-42-42 محصول دهی جنگل

 جنگلی

 اختیاری  4 42-42-404

مدیریت جنگل های  اجباری 4 000-42-42 روش تحقیق در علوم جنگل 

 دست کاشت

42-42-442 4  

اکولوژی و تکنولوژی بذور  اختیاری  4 070-42-42 جنگل شناسی تکمیلی

 درختان جنگلی

 اختیاری  4 42-42-400

 اختیاری  4 444-42-42 زیست سنجی جنگل    

        

  

  42 جمع کل واحد  44 جمع کل واحد

 

 ترم چهارم ترم سوم

تعداد  کد درس نام درس

 واحد

نوع  تعداد واحد کد درس نام درس نوع واحد

 واحد

  0 000-42-42 پایان نامه  0 000-42-42 پایان نامه

        

        

  

  0 جمع کل واحد  40 جمع کل واحد

 

 


