
ترمی گروه گیاهپزشکی دانشگاه ارومیه 8برنامه   

 

 ترم اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نیازپیش نوع درس واحد نام درس  كد درس 

 ۵۵2۳2۰۸۵ - پایه 2 جانورشناسی

 ۵۵2۳2۰۸۶ - پایه 1 جانورشناسی عملی

1۸1۵۵2۳2 - پایه 2 آناتومی و فیزیولوژی گیاهی  

1۸2۵۵2۳2 - پایه 1 آناتومی و فیزیولوژی گیاهی  عملی  

1اندیشه اسالمی    12۴2 - عمومی 2 

 1221 - عمومی ۳ زبان فارسی

 ۵۵2۳21۴9 - پایه 2 شیمی عمومی

 ۵۵2۳21۵۰ - پایه 1 شیمی عمومی عملی

 1۸۰۵ - پایه ۳ ریاضی عمومی

    17 جمع واحد



 ترم دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نیازپیش نوع درس واحد نام درس  كد درس 

 ۵۵2۳2127 - پایه 2 ژنتیك

)عملی(ژنتیك   ۵۵2۳212۸ ژنتیك پایه 1 

 2 مورفولوژی و سیستماتیك گیاهی
آناتومی و  پایه

 فیزیولوژی گیاهی
۵۵2۳221۴۵ 

 1 مورفولوژی و سیستماتیك گیاهی  )عملی(
مورفولوژی و  پایه

 سیستماتیك گیاهی
۵۵2۳221۴۶ 

شناسیهوا و اقلیم  ۵۵2۳21۴7 - تخصصی 2 

شناسی عملیهوا و اقلیم  ۵۵2۳21۴۸ - تخصصی 1 

 ۵۵2۳2117 شیمی عمومی پایه 2 شیمی آلی

 ۵۵2۳211۸ شیمی آلی پایه 1 شیمی آلی )عملی(

 12۴۵ - عمومی 2 حقوق اجتماعی و سیاسی در اسالم

 ۳۳17 - عمومی ۳ زبان خارجی

    17 جمع واحد



 ترم سوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نیازپیش نوع درس واحد نام درس  كد درس 

 بیوشیمی
۳ 

شیمی  پایه

 ۵۵1۰2۰۰7 عمومی

 خاكشناسی عمومی

شیمی  تخصصی 2

 ۵۵2۳2۰91 عمومی

 خاكشناسی عمومی عملی
1 

شیمی  تخصصی

 ۵۵2۳2۰92 عمومی

 ۵۵2۳2۰۰۴ - پایه ۳ اكولوژی

 ۵۵2۳21۵1 - تخصصی 2 زراعت عمومی

 ۵۵2۳21۵2 - تخصصی 1 زراعت عمومی عملی

 12۵۰ - عمومی 2 انقالب اسالمی ایران

قرآنتفسیر موضوعی   ۳۳۳۴ - عمومی 2 

1ورزش    - عمومی 1 

    17 جمع واحد



 ترم چهارم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نیازپیش نوع درس واحد نام درس  كد درس 

1كارورزی  ۳۵۵۵2۳21 - تخصصی ۳   

 ۵۵2۳2119 ریاضی عمومی پایه 2 آمار و احتماالت

 ۵۵2۳212۰ آمار و احتماالت پایه 1 آمار و احتماالت )عملی(

شناسی گیاهیبیماریمبانی   ۵۵2۳21۵۴ - تخصصی 2 

1شناسی حشره  ۵۵2۳21۵۶ جانورشناسی تخصصی 2 

)عملی( 1شناسی حشره 1شناسی حشره تخصصی 1   ۵۵2۳21۵7 

 12۵۴ - عمومی 2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم

دانش خانواده و جمعیت )خانم 

 ها(
2 

 عمومی
- 

۳۳19 

 ۳۳19 - عمومی 2 دانش خانواده و جمعیت )آقایان(

    1۵ جمع واحد



 ترم پنجم

نیازپیش نوع درس واحد نام درس  كد درس 

 ۵۵2۳211۳ - تخصصی 2 آبیاری عمومی

 ۵۵2۳211۴ - تخصصی 1 آبیاری عمومی عملی

های كشاورزیماشین  ۵۵2۳211۵ - تخصصی 2 

های كشاورزی عملیماشین  ۵۵2۳211۶ - تخصصی 1 

2شناسی حشره 1شناسی حشره تخصصی 2   177۵۵2۳2  

عملی 2شناسی حشره 2شناسی حشره تخصصی 1   7۸۵۵2۳21  

شناسی مقدماتیقارچ شناسی گیاهیمبانی بیماری تخصصی 2   1۸۳۵۵2۳2  

شناسی مقدماتیعملیات قارچ شناسی مقدماتیقارچ تخصصی 1   1۸۴۵۵2۳2  

شناسی گیاهی مقدماتیویروس 179۵۵2۳2 - تخصصی 1   

شناسی گیاهی مقدماتیعملیات ویروس شناسی گیاهی مقدماتیویروس تخصصی 1   1۸۰۵۵2۳2  

شناسی گیاهی مقدماتیباكتری شناسی گیاهیمبانی بیماری تخصصی 1   1۵۸۵۵2۳2  

شناسی گیاهی مقدماتیعملیات باكتری شناسی گیاهی مقدماتیباكتری تخصصی 1   1۵9۵۵2۳2  

شناسی گیاهیمبانی بیماری -جانورشناسی عمومی تخصصی 1 دشناسی گیاهی مقدماتیونمات  1۸۵۵۵2۳2  

1۸۶۵۵2۳2 نماتدشناسی گیاهی مقدماتی تخصصی 1 دشناسی گیاهی مقدماتیوعملیات نمات  

    1۸ جمع واحد

 

 



 ترم ششم

نیازپیش نوع درس واحد نام درس  كد درس 

1شناسی حشره تخصصی 2 آفات مهم گیاهان زراعی  ۵۵2۳21۳1 

گیاهان زراعی )عملی(آفات مهم   ۵۵2۳21۳2 آفات مهم گیاهان زراعی تخصصی 1 

1شناسی حشره تخصصی 2 آفات مهم درختان میوه  ۵۵2۳21۳۵ 

 ۵۵2۳21۳۶ آفات مهم درختان میوه تخصصی 1 آفات مهم درختان میوه )عملی(

های مهم گیاهان زراعیبیماری شناسی گیاهیمبانی بیماری تخصصی 2   ۵۵2۳21۳۳ 

های مهم گیاهان زراعی )عملی(بیماری های مهم گیاهان زراعیبیماری تخصصی 1   ۵۵2۳21۳۴ 

های مهم درختان میوهبیماری شناسی گیاهیمبانی بیماری تخصصی 2   ۵۵2۳21۳7 

های مهم درختان میوه )عملی(بیماری های مهم درختان میوهبیماری تخصصی 1   ۵۵2۳21۳۸ 

شناسی گیاهیكنه 9۰۵۵2۳21 - تخصصی 1   

شناسی گیاهی )عملی(كنه شناسی گیاهیكنه تخصصی 1   91۵۵2۳21  

های فیزیولوژیك گیاهانبیماری  ۵۵2۳21۶۰ - تخصصی اختیاری 1 

های فیزیولوژیك گیاهان )عملی(بیماری های فیزیولوژیك گیاهانبیماری تخصصی اختیاری 1   ۵۵2۳21۶1 

    1۶ جمع واحد



 ترم هفتم

نیازپیش نوع درس واحد نام درس  كد درس 

1شناسی حشره تخصصی 2 اصول مدیریت آفات گیاهی  1۸7۵۵2۳2  

شناسی گیاهیمبانی بیماری تخصصی 2 اصول مدیریت بیماری های گیاهی  1۸۸۵۵2۳2  

1شناسی حشره تخصصی 1 آفات گیاهان زینتی، جالیز و سبزی  9۳۵۵2۳21  

9۴۵۵2۳21 آفات گیاهان زینتی، جالیز و سبزی تخصصی 1 عملیات آفات گیاهان زینتی، جالیز و سبزی  

های گیاهان زینتی، جالیز و سبزیبیماری شناسی گیاهیمبانی بیماری تخصصی 1   19۵۵۵2۳21  

های گیاهان زینتی، جالیز و عملیات بیماری

 سبزی
1 

های گیاهان زینتی، جالیز و بیماری تخصصی

 سبزی
9۶۵۵2۳21  

شیمی آلیشیمی عمومی،  تخصصی 2 سمّ شناسی  ۵۵۵2۳21۰  

۶۵۵2۳21۰ سمّ شناسی تخصصی 1 عملیات سمّ شناسی  

1شناسی حشره تخصصی 1 آفات انباری  ۳۵۵2۳21۰  

۴۵۵2۳21۰ آفات انباری تخصصی 1 عملیات آفات انباری  

های گیاهان جنگلی و مرتعیبیماری اختیاری تخصصی 1  شناسی گیاهیمبانی بیماری   ۶۳۵۵2۳21  

گیاهان جنگلی و مرتعی هایعملیات بیماری اختیاری تخصصی 1  های گیاهان جنگلی و مرتعیبیماری   1۶۴۵۵2۳21  

افشانحشرات گرده  ۵۵2۳21۶7 - تخصصی اختیاری 1 

عملی-افشانحشرات گرده  ۵۵2۳21۶۸ - تخصصی اختیاری 1 

 12۴۸ - عمومی 2 آیین زندگی

1تربیت بدنی   12۰9 - عمومی 1 

    2۰ جمع واحد



 ترم هشتم

نیازپیش نوع درس واحد نام درس  كد درس 

های كشاورزیطرح آزمایش  ۵۵222121 آمار و احتماالت تخصصی 2 

های كشاورزی )عملی(طرح آزمایش های كشاورزیطرح آزمایش تخصصی 1   ۵۵222122 

192۵۵2۳2 - تخصصی ۳ اقتصاد كشاورزی عمومی  

هاكشفناوری كاربرد آفت شناسیسمّ تخصصی 1   1۸9۵۵2۳2  

های هرز و كنترل آنهاعلف  ۵۵2۳21۳9 مورفولوژی و سیستماتیك گیاهی تخصصی 2 

های هرز و كنترل آنها )عملی(علف های هرز و كنترل آنهاعلف تخصصی 1   ۵۵2۳21۴۰ 

 ۵۵2۳212۳ آناتومی و فیزیولوژی گیاهی تخصصی 2 باغبانی عمومی

 ۵۵2۳212۴ باغبانی عمومی تخصصی 1 باغبانی عمومی )عملی(

های پس از برداشت گیاهانبیماری شناسی گیاهیمبانی بیماری تخصصی اختیاری 1   ۵۵2۳217۵ 

-های پس از برداشت گیاهانبیماری

 عملی
1 

 تخصصی اختیاری
های پس از برداشت گیاهانبیماری  ۵۵2۳217۶ 

بندی حشراتاصول رده 1شناسی حشره تخصصی اختیاری 1   ۵۵2۳21۶9 

بندی حشراتاصول رده تخصصی اختیاری 1 اصول ردهبندی حشرات-عملی  ۵۵2۳217۰ 

    17 جمع واحد



)اختیاری تخصصی( دروس انتخابی  
نیازپیش واحد نام درس  كد درس 

های فیزیولوژیك گیاهانبیماری  1 - ۵۵2۳21۶۰ 

عملی-های فیزیولوژیك گیاهانبیماری های فیزیولوژیك گیاهانبیماری 1   ۵۵2۳21۶1 

های گیاهان جنگلی و مرتعیبیماری شناسی گیاهیمبانی بیماری 1   ۵۵2۳21۶۳ 

عملی-های گیاهان جنگلی و مرتعیبیماری های گیاهان جنگلی و مرتعیبیماری 1   ۵۵2۳21۶۴ 

1شناسی حشره 1 آفات گیاهان جنگلی و مرتعی  ۵۵2۳21۶۵ 

عملی-آفات گیاهان جنگلی و مرتعی مرتعیآفات گیاهان جنگلی و  1   ۵۵2۳21۶۶ 

افشانحشرات گرده  1 - ۵۵2۳21۶7 

عملی-افشانحشرات گرده  1 - ۵۵2۳21۶۸ 

بندی حشراتاصول رده 1شناسی حشره 1   ۵۵2۳21۶9 

بندی حشراتاصول رده 1 اصول ردهبندی حشرات-عملی  ۵۵2۳217۰ 

آور كشاورزیهای زیانكنه شناسی گیاهیكنه 1   ۵۵2۳2171 

عملی-كشاورزیآور های زیانكنه آور كشاورزیهای زیانكنه 1   ۵۵2۳2172 

هاهای آنهای خوراكی و آفات و بیماریقارچ شناسی مقدماتیقارچ-1شناسی حشره 1   ۵۵2۳217۳ 

عملی-هاهای آنهای خوراكی و آفات و بیماریقارچ هاهای آنهای خوراكی و آفات و بیماریقارچ 1   ۵۵2۳217۴ 

برداشت گیاهانهای پس از بیماری شناسی گیاهیمبانی بیماری 1   ۵۵2۳217۵ 

عملی-های پس از برداشت گیاهانبیماری های پس از برداشت گیاهانبیماری 1   ۵۵2۳217۶ 

 



 دانشجویان گیاهپزشکی مجموعا  1۴۰ واحد باید بگذرانند كه 1۰ واحد آن بایستی از دروس انتخابی انتخاب شود.

باشد كه ( می2۳21۶2۵۵)كد درس   2واحد نیز كاروزی  ۳نوشته شده است و  2و  1های سالر نیمواحد د 1۳7البته در مجموع 

ها نیامده است.شود و در این جدولانتخاب می ۶در ترم تابستان ترم   

توجه ***  

( و 1291واحد )كد درس  2زبان تركی آذری به ارزش ، (129۰واحد )كد درس  2شناخت محیط زیست به ارزش سه تا درس 

یکی از تواند باشند. دانشجو میجزء دروس عمومی اختیاری می (12۶۳واحد )كد درس  2درس آشنایی با دفاع مقدس به ارزش 

در واحد انتخاب نماید.  2به جای یکی از دروس تخصصی اختیاری گیاهپزشکی به ارزش  واحد 2این سه درس را به ارزش 

 1۰واحد دروس عمومی اختیاری كال به ارزش  2صی اختیاری گیاهپزشکی و واحد دروس تخص ۸ توانداینصورت دانشجو می

 واحد انتخاب نماید.

 دروس اختیاری دروس تخصصی دروس پایه دروس عمومی جمع کل واحدها

140 22 30 78 10 

 

 

 



 .جدول را انتخاب نماینددانشجویانی که دروس عمومی سمت چپ جدول را گذرانیده باشند بدلیل هم ارز بودن نباید دروس سمت راست 

 

 کد درس نام درس کد درس نام درس

 1250 انقالب اسالمی ایران 1265 آشنایی با قانون اساسی

 1248 آیین زندگی 1249 عرفان عملی اسالم

 1242 (1اندیشه اسالمی) 1244 انسان در اسالم

 1243 (2اندیشه اسالمی) 1245 حقوق اجتماعی و سیاسی در اسالم

 1254 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 1253 فرهنگ و تمدن اسالمیتاریخ 

. 

 


