
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 تخصصيجدول دروس ادامه 

 نام درس
 تعداد واحد

 نيازهم نيازپيش
 عملي نظري

   3  1کارورزی 

   3  2کارورزی 

  2 شیمی محیط زیست
اقتصاد منابع طبیعی 

 شیمی عمومی و
 

  بوم شناسی عمومی  2 بوم شناسی سیمای سرزمین

  2 تغییر اقلیم
هوا و هوا و  آلودگی

 اقلیم شناسی
 

  بوم شناسی عمومی  2 بوم شناسی تکاملی و رفتار

  آلودگی اب و خاک 1 1 آلودگی هوا

  آلودگی اب و خاک  2 مدیریت پسماند

    2 حقوق و سیاست گذاری محیط زیست

  آلودگی هوا 1 1 بهداشت ایمنی و محیط زیست

  مناطق حفاظت شده 1 1 اکوتوریسم

 واحد( 78 ) تخصصیجدول دروس 

 نام درس
 تعداد واحد

 نیازهم نیازپیش
 عملی نظری

   1 2 یعیمنابع طبشناخت 

    2 یعیمنابع طب اقتصاد

    2 حفاظت شده مناطق

  یعیشناخت منابع طب  2 مبانی علوم محیط زیست

  2 مشارکت مردمی محیط زیست
 طیعلوم مح یمبان

 ستیز
 

  کارتوگرافی 1 2 نقشه برداری منابع زمین

 1 1 حفاظت اب و خاک

مبانی علوم محیط 

زیست و خاکشناسی 

 عمومی

 

 1 1 درختان و درختچه های ایران
و رده  یشناس ختیر

 یاهیگ یبند
 

 1 1 گیاه شناسی میدانی
و رده  یشناس ختیر

 یاهیگ یبند
 

   1 2 مبانی سنجش از دور

   1 1 سامانه اطالعات جغرافیایی

  2 بوم شناسی حیات وحش

بوم شناسی عمومی و 

زیست شناسی حیات 

 وحش

 

  جانورشناسی 1 2 زیست شناسی حیات وحش

 1 2 مدیریت حیات وحش
 اتیح یبوم شناس

 وحش
 

   1 1 کارتوگرافی

   1 1 مدیریت و طرح ریزی مناطق حفاظت شده

 1 1 طراحی زون های مناطق حفاظت شده
 یزیو طرح ر تیریمد

 مناطق حفاظت شده
 

  2 زیست شناسی حفاظت
 اتیح یبوم شناس

 وحش
 

  یعموم یبوم شناس  2 بوم شناسی دریایی

  یعموم یبوم شناس  2 بوم شناسی تاالب ها ورودخانه ها

 1 1 ارزیابی توان سرزمین

سامانه اطالعات 

یی و اقتصاد ایجغراف

 منابع طبیعی

 

  ارزیابی توان سرزمین  2 مبانی ارزیابی اثرات توسعه

  شیمی محیط زیست 1 2 الودگی اب و خاک

 1 1 مهارت های میدانی

وحش مدیریت حیات 

و ارزیابی توان و 

 الودگی هوا

 

 واحد( 10جدول دروس اختياري )

 تعداد واحد نام درس
 نيازهم نيازپيش

 عملي نظري

 1 1 پرنده شناسی
زیست شناسی حیات 

 وحش
 

    2 زبان تخصصی

   1 1 میکروبیولوژی زیست محیطی

  اقتصاد منابع طبیعی  2 محیط زیست شهری

  اقتصاد منابع طبیعی  2 محیط زیستتوسعه پایدار و 

 جدول تعداد کل واحدها

 تعداد واحد نوع درس

 26 عمومي

 30 پايه

 78 تخصصي

 10 تخصصي انتخابي

 144 واحد هاي دورهجمع 

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد

 بعد( و96)ورودي علوم و مهندسي محيط زيست كارشناسي پيوسته وس رشتهدر ليست

 واحد( 30جدول دروس پايه )

 نام درس
 تعداد واحد

 نیازهم نیازپیش
 عملی نظری

   1 2 ریاضیات  عمومی

   1 2 شیمی عمومی

   1 2 مارآ

   1 2 جانور شناسی

   1 2 ژئومورفولوژی

   1 2 رده بندی گیاهی ریخت شناسیو

    2 بوم شناسی عمومی

    2 ژنتیک عمومی

   1 2 هوا و اقلیم شناسی

   1 2 خاک شناسی عمومی

  هوا و اقلیم شناسی 1 1 هیدرولوژی عمومی

 

 

 

  واحد( 26جدول دروس عمومي )

 تعداد واحد نام درس
 هم نياز پيشنياز

 عملي نظري

    3 فارسی عمومی

    2 انقالب اسالمی ایران

    1 1تربیت بدنی 

    2 دانش خانواده و جمعیت

    2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم

    2 ایین زندگی

    3 عمومی زبان

    2 (1اندیشه اسالمی)

    2 تفسیر موضوعی قران

    1 اندیشه ها و وصایای حضرت امام)ره(

  1تربیت بدنی   1 2تربیت بدنی

  (1اندیشه اسالمی)  2 (2اندیشه اسالمی)

    1 میقران کر یباقرائت و روخوان ییاشنا

    2 تفسیر موضوعی قران
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 واحد( 26جدول دروس عمومي )

 نام درس
 كه واحدي تعداد تعداد واحد

 شود بايد پاس
 نياز پيش

 عملي نظري

س
رو

د
 

ي
وم

عم
 

ف
ار

مع
 

ي
الم

س
ا

 

 اسالم نظري مباني گروه
 )شود گذرانده بايستي گروه اين از درس دو(

 0 2 )معاد و )مبدأ 1اسالمي  انديشه

4 

--- 

 )معاد و )مبدأ 1اسالمي  انديشه 0 2 )امامت و نبوت( 2اسالمي  انديشه

 --- 0 2 اسالم در انسان

 --- 0 2 اسالم در سياسي و اجتماعي حقوق

 اسالمي اخالق گروه
 )شود گذرانده بايستي گروه اين از درس يك(

 0 2 )تربيتي مباحث بر تكيه با( اخالق فلسفه

2 

--- 

 --- 0 2 )مفاهيم و مباني( اسالمي اخالق

 --- 0 2 )كاربردي اخالق( زندگي آئين

 --- 0 2 اسالم عملي عرفان

 اسالمي انقالب گروه
 شود( گذرانده بايستي گروه اين از درس يك(

 0 2 ايران اسالمي انقالب

2 

--- 

 --- 0 2 ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون با آشنايي

 --- 0 2 )ره( خميني امام سياسي انديشه

 اسالمي تمدن تاريخ گروه
 )شود گذرانده بايستي گروه اين از درس يك(

 0 2 اسالمي تمدن و فرهنگ تاريخ

2 

--- 

 --- 0 2 اسالم صدر تحليلي تاريخ

 --- 0 2 امامت تاريخ

 اسالمي منابع با آشنايي گروه
 شود گذرانده بايستي گروه اين از درس يك(

 0 2 قرآن موضوعي تفسير
2 

--- 

 ---- 0 2 البالغه نهج موضوعي تفسير

 --- 3 0 3 فارسي عمومي

 --- 3 0 3 زبان عمومي

 --- 1 5/0 5/0 تربيت بدني

 بدني تربيت 1 1 0 (1ورزش )

 --- 2 0 2 تاريخ فرهنگ و تمدن اسالم و ايران

 --- 2 0 2 دانش خانواده و جمعيت

 --- 1 0 1 ها و وصاياي حضرت امام )ره(انديشه

 باشد.مي 12 اين درس نمره قبولي 1 0 1 آشنايي با قرائت و روانخواني قرآن كريم

 واحد 26 جمع كل:

 
از  به بعد، در يك نيمسال تحصيلي فقط يكك ننكوان درسكي  دو وا كد      1388سازمان مركزي دانشگاه، دانشجويان ورودي  23/10/87مورخ  356474/36به استناد بخشنامه شماره   مهم:نكته 

 كنند. اخذتوانند وا د  مي 4درس   توانند انتخاب نمايند؛ و در صورت ضرورت و با نظر مساند گروه معارف اسالمي  داكثر دودروس معارف اسالمي را مي

 

 «نكات مهمي از آيين نامه آموزشي »
 توانند در هر ترمي مازاد بر تعداد وا د مجاز اخذ گردند.مي« ) ره امام  ضرت وصاياي و هاانديشه»و « قرائت و روانخواني قرآن كريم»دروس 

 نياز و همنياز دروس، الزامي است. رنايت پيش نامه آموزشي،آيين 14ماده  4و  3به استناد بندهاي 

 اخذ شود.  Bبايستي گذرانده شود و سپس درس  Aاست، يعني درس   Bپيش نياز درس  Aدرس  مثال براي پيش نياز:

 گرفته شود. Bقبالً گذرانده نشده، بايستي همراه با   A، چنانچه Bاست، يعني براي اخذ درس   Bهم نياز درس  Aدرس  نياز:مثال براي هم

هاي درس يا دروس پيشنياز شركت نمكوده  در صورتي كه دانشجو از يك يا چند درس پيش نياز نمره قبولي كسب ننمايد و يا برابر مقررات در كالس آيين نامه آموزشي، 23به استناد ماده 

هاي بعد انتخاب و بگذراند؛ چنانچه نتواند در درس يكا  درس يا دروس وابسته در يكي از نيمسال تواند با نظر گروه آموزشي مربوطه آن درس يا دروس را بااما سرانجام آنها را  ذف نموده باشد، مي
 گردد.نياز و همچنين نمره درس يا دروس وابسته  انم از قبولي يا ردي   ذف نميدروس پيشنياز نمره قبولي كسب كند و يا آن را  ذف نمايد، نمره درس يا دروس پيش

اخكذ نمايكد؛     Bرا در ترم بعد، همزمان با درس Aتواند درس الذكر، ميفوق  23را انتخاب وا د داشته ولي نگذرانده است؛ طبق ماده  Aاست، دانشجو درس   Bدرس  پيش نياز Aدرس  مثال:

 شود. ذف نمي Bرا نگذراند درس  Aوليكن اگر درس 

وا د درسي باقيمانده داشته باشد،  تي اگر در ترم قبل مشروط شكده باشكد بكا     24براي فراغت از تحصيل  داكثر در مواردي كه دانشجو  آيين نامه آموزشي، 19ماده  2به استناد تبصره 

 تواند تمام وا دهاي درسي باقيمانده را، ولو اينكه در بين آنها دروس پيشنياز وجود داشته باشد در يك نيمسال انتخاب و بگذراند.نظر گروه آموزشي مي

وا كد   2وا كد درسكي      14تواند اخكذ كنكد    وا د درسي ديگر مي 14نمايد، بغير از دو وا د كارآموزي فقط وقتي دانشجو كارآموزي را انتخاب مي  آيين نامه كارآموزي، 4-2به استناد بند 

 نمايد.وا د كارآموزي  اخذ  2وا د درسي  22وا د   24تواند مجموناً كارآموزي  در مورد دانشجويان ترم آخر، دانشجو مي

وا د درسكي انتخكاب    14باشد، مشروط به  ساب آمده و اجازه ندارد در ترم بعد بيشتر از  12دانشجويي كه ميانگين نمراتش در يك نيمسال كمتر از  آيين نامه آموزشي، 45به استناد ماده 

 نمايد.
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