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 ترم اول ترم دوم ترم سوم ترم چهارم

 1ریاضیات  1 اسالمی اندیشه مبانی و روش های آبیاری مکانیک سیاالت
 پایه-واحد 3 عمومی-واحد 2 تخصصی-واحد 3 تخصصی-واحد 3

 -: معادالت دیفرانسیلنیازپیش

 ایستایی

-: هوا و اقلیم شناسینیازپیش

 خاکشناسی عمومی
 -نیاز/همنیاز:پیش 1اندیشه نیاز: پیش

1313003 1313010 90131907 1311001 

 زبان فارسی 2 ریاضیات مقاومت مصالح 2نقشه برداری
 عمومی-واحد 3 پایه -واحد 3 تخصصی-واحد 3 تخصصی -واحد 3

 -نیاز/همنیاز:پیش 1 اتریاضينیاز: پیش ایستایی: نیازپیش 1نقشه برداری نیاز: پیش

1313006 1313017 1311002 90131909 

 شیمی عمومی هوا و اقلیم شناسی معادالت دیفرانسیل مبانی زهکشی
 پایه -واحد 3 تخصصی-واحد 3 پایه -واحد 3 تخصصی -واحد 2

مبانی و روش های نیاز: پیش

 1نقشه برداری -آبیاری
 -نیاز/همنیاز:پیش 1 فيزیکنیاز: پیش 2ات : ریاضينیازپیش

1313011 1311003 1313001 1311009 

 1گیاه شناسی  ایستایی 2اندیشه اسالمی  مهندسی آمار
 تخصصی -واحد  2 تخصصی - واحد 3 عمومی - واحد 2 پایه -واحد  2

 -نیاز/همنیاز:پیش 1فيزیک -1ریاضی نیاز:پیش 1اندیشه اسالمی  نیاز:پیش 1ریاضيات  نیاز:پیش

1311006 90131908 1313002 1313025 

 رسم فنی و نقشه کشی 1نقشه برداری مبانی کشاورزی مکانیک خاک

 تخصصی-واحد 2 تخصصی -واحد 3 تخصصی -واحد 3 تخصصی -واحد 3

 -هم نیاز:/پیشنیاز  1ریاضی عمومینیاز: هم -هم نیاز:/پیشنیاز مقاومت مصالح نیاز:پیش

1313018 1313008 1313005 1313004 

 1فیزیک خاکشناسی عمومی  زراعت عمومی زبان انگلیسی عمومی
 پایه-واحد 3 تخصصی-واحد 3 تخصصی -واحد 2 عمومی -واحد 3

 -نیاز/همنیاز:پیش عمومیشيمی نیاز: پیش -نیاز/همنیاز:پیش -نیاز/همنیاز:پیش

90131910 1313026 1313007 1311007 

 1تربیت بدنی زمین شناسی خاک های شور و سدیمی باغبانی عمومی
 عمومی-واحد 1 پایه -واحد 2 اختياری  -واحد  3 تخصصی –واحد  2

 -نیاز/همنیاز:پیش -نیاز/همنیاز:پیش خاکشناسی عمومینياز: پيش 1گياه شناسی نياز: پيش

1313027 1314002 1311008 90131901 

 مهارتهای زندگی دانشجویی   (1)ورزش2تربیت بدنی 
 واحد 2   عمومی -واحد 1

 -نیاز/همنیاز:پیش   1: تربیت بدنی نیازپیش

90131925   90131928 

 واحد 19 واحد 19 واحد 19 واحد 19
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 پنجمترم  ششم ترم هفتمترم  هشتمترم 

 هیدرولیک مجاری روباز آب های زیرزمینی تاریخ تحلیلی صدر اسالم پروژه تخصصی
 تخصصی-واحد 2 تخصصی-واحد3 عمومی-واحد 2 تخصصی- واحد 2

بعد از سال سوم و در موضوع  نياز:پيش

دانشجو اخذ تخصصی خوشه انتخابی 

 .شود

 -نياز/همنياز:پيش
مکانيک -نياز: زمين شناسیپيش

 سياالت
 نياز: مکانيک سياالتپيش

1313024 90131903 1313013 1313015 

 هیدرولوژی آبهای سطحی هیدرولیک لوله ها و مجاری بسته 1طراحی سازه های آبی  آزمایشگاه هیدرولیک
 تخصصی -واحد 2 تخصصی -واحد 2 تخصصی -واحد 3 تخصصی-واحد  1

هيدروليک لوله ها و مجاری پيش نياز: 

 هيدروليک مجاری روباز -بسته

-هيدروليک مجاری روباز: نیازپیش

 مکانيک خاک
  مکانيک سياالت نیاز:پیش

هوا و اقليم -آمار مهندسی نیاز:پیش

 شناسی

1313016 1313020 1313014 1313012 

 رابطه آب و خاک و گیاه حفاظت آب و خاک منابع آب مهندسی تفسیر موضوعی قران 
 تخصصی -واحد 3 تخصصی -واحد 2 تخصصی -واحد  2 عمومی -واحد  2

 -نیاز/همنیاز:پیش
 -هيدرولوژی آب های سطحینياز: پيش

 آب های زیرزمينی

هيدرولوژی -2نقشه بردارینياز: پيش

 آب های سطحی

-ابياریمبانی و روش های  نياز:پيش

 خاکشناسی عمومی

90131922 1313022 1313021 1313028 

 برنامه نویسی رایانه ای محاسبات عددی پمپ و پمپاژ اقتصاد مهندسی
 پایه-واحد3 پایه -واحد 2 تخصصی - واحد2 تخصصی-واحد  2

از نيمسال ششم به بعد اخذ نياز: پيش

 شود

هيدروليک لوله ها و مجاری : نيازپيش

 بسته

برنامه -معادالت دیفرانسيلنياز: پيش

 نویسی رایانه ای
 -نیاز/همنیاز:پیش

1313034 1313023 1311005 
1311004 

 

 انقالب اسالمی اخالق اسالمی مبانی محیط زیست طرح آزمایشگاه کشاورزی
 عمومی -واحد 2 عمومی -واحد 2 تخصصی-واحد 2 اختياری -واحد 3

 -نیاز/همنیاز:پیش -نیاز/همنیاز:پیش -نیاز/همنیاز:پیش آمار و احتماالتنياز:  پيش

1314001 1313009 90131924 90131905 

 دانش خانواده و جمعیت طراحی سامانه های آبیاری سطحی طراحی سامانه های زهکشی زبان تخصصی

 عمومی -واحد 2 تخصصی -واحد3 تخصصی -واحد  3 اختياری -واحد 2

 -نیاز/همنیاز:پیش
هيدرولوژی اب -مبانی زهکشینياز: پيش

 2نقشه برداری-های سطحی

-مبانی و روش های آبيارینياز: هم

 هيدروليک مجاری روباز
 -نیاز: نیاز/همپیش

1314013 1313031 1313029 90131914 

 کیفیت آب طراحی سامانه های آبیاری تحت فشار  آشنایی با نرم افزار های تخصصی کارورزی

 تخصصی -واحد2 تخصصی-واحد3 تخصصی -واحد 2 تخصصی-واحد 6

 -نیاز/همنیاز:پیش

پيش نياز: طراحی سامانه های ابياری 

طراحی سامانه -سطحی و تحت فشار

 های زهکشی

-مبانی و روش های آبيارینياز: پيش

  بسته مجاری و هيدروليک لوله ها
 شيمی عمومی نياز:پيش

1316001 1313033 1313030 1313032 

 مصالح و روش های ساختمانی   

 تخصصی –واحد 2   

 مقاومت مصالح-1نياز: فيزیکپيش   

   1313019 

 واحد18 واحد 17 واحد 16 واحد 18
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 . دروس عمومی1

 واحد( 22دروس عمومی )

 تعداد واحد عنوان درس گرایش ردیف

 مبانی نظری اسالم 1

 2 )مبدأ و معاد( 1اندیشه اسالمی 

 2 )نبوت و امامت( 2اندیشه اسالمی 

 2 انسان در اسالم 

 2 حقوق اجتماعی و سياسی در اسالم 

 اخالق اسالمی 2

 2 فلسفه اخالق 

 2 اخالق اسالمی 

 2 آیين زندگی )اخالق کاربردی(

 2 عرفان عملی اسالم

 انقالب اسالمی ایران 3

 2 انقالب اسالمی ایران 

قانون اساسی جمهوری  آشنایی با

 اسالمی ایران
2 

 2 اندیشه سياسی امام خمينی )ره( 

 تاریخ و تمدن اسالمی 4

 2 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی 

 2 تاریخ تحليلی صدر اسالم 

 2 تاریخ امامت

 آشنایی با منابع اسالمی 5
 2 تفسير موضوعی قرآن 

 2 تفسير موضوعی نهج البالغه

 3 زبان فارسی  زبان فارسی  6

 3 زبان انگليسی  زبان انگليسی  7

 1 بدنی تربيت بدنی تربيت 8

 1 ورزش ورزش 9

 2 دانش خانواده و جمعيت  دانش خانواده و جمعيت  11

  دو درس اخذ شود 1از ردیف ،. 

  یک درس اخذ شود. 5و 4و 3و  2از هر کدام از ردیف های  ، 

  الزامی می باشد. 11تا  6اخذ تمام دروس ردیف های 

 

 

 

 

 

 


