
                         ارشناسي رشته علوم و مهندسي آبكدوره درسي برنامه 
 (ّوٌياس) پيطٌياس ضوارُ درس تعذاد ٍاحذ ًام درس ًيوسال

 

 

 

 اٍل

 ًذارد 12-12-101 2 عوَهی ضٌاسیسهيي

 (سهيي ضٌاسی عوَهی) 12-12-141 1 آس سهيي ضٌاسی عوَهی

 ًذارد 20-10-115 3 1فيشیک 

 ًذارد 21-10-103 3 ضيوی عوَهی هٌْذسی

 ًذارد 19-14-106 3 1ریاضی عوَهی 

 ًذارد 36-30-102 2 کطیرسن فٌی ٍ ًقطِ

  14 جوع بِ غيز اس درٍس عوَهی

 

 

 

 دٍم

 (2، )ریاضی عوَهی 1فيشیک  2010125 3 2فيشیک 

 ضيوی عوَهی هٌْذسی 36-20-223 2 ضٌاسیهباًی خاک

 (هباًی خاک ضٌاسی) 36-20-224 1 آسهایطگاُ هباًی خاکطٌاسی

 1فيشیک  36-22-226 2 ضٌاسیَّا ٍ اقلين

 (َّا ٍ اقلين ضٌاسی) 36-22-227 1 آسهایطگاُ َّا ٍ اقلين ضٌاسی

 1ریاضی عوَهی  19-14-107 3 2ریاضی عوَهی 

 1ٍ فيشیک  1ریاضی عوَهی  16-10-102 3 استاتيک

  15 جوع بِ غيز اس درٍس عوَهی

 

 

 

 سَم

 ًذارد 36-22-122 3 اصَل سراعت

 1ریاضی عوَهی  36-22-107 3 آهار ٍ احتواالت

 1ریاضی عوَهی  36-12-203 3 هکاًيک سياالت

 استاتيک 16-12-220 3 1هقاٍهت هصالح 

 2ریاضی عوَهی  19-14-251 3 هعادالت دیفزاًسيل

 هباًی خاک ضٌاسی  1ریاضی عوَهی  36-12-225 2 اصَل ٍ رٍضْای آبياری

 (اصَل ٍ رٍش ّای آبياری) 36-12-226 1 آسهایطگاُ اصَل ٍ رٍش ّای آبياری

  18 جوع بِ غيز اس درٍس عوَهی

 

 

 

 

 

 چْارم

 ًذارد 36-14-223 2 علَم باغباًی

 (علَم باغباًی) 36-14-224 1 )اختياری(علَم باغباًی هایطگاُآس

 ٍ آهار ٍ احتواالت 1ریاضی عوَهی  36-12-220 2 بزداریهساحی ٍ ًقطِ

 (هساحی ٍ ًقطِ بزداری) 36-12-222 1 آسهایطگاُ هساحی ٍ ًقطِ بزداری

 اصَل ٍ رٍش ّای آبياری، هباًی خاک ضٌاسی 36-20-432 2 رابطِ آب ٍ خاک ٍ گياُ

 )رابطِ آب ٍ خاک گياُ( 36-20-434 1 آسهایطگاُ رابطِ آب ٍ خاک ٍ گياُ

 َّا ٍ اقلين ضٌاسی ٍ آهار ٍ احتواالت 36-12-335 3 ّيذرٍلَصی آب ّای سطحی

 آهار ٍ احتواالت 36-22-320 2 )اختياری( 1ّای کطاٍرسی طزح آسهایص

 1ّای کطاٍرسی آسهایطگاُ طزح آسهایص

 )اختياری(
 (1ّای کطاٍرسی )طزح آسهایص 321-22-36 1

 جوع بِ غيز اس درٍس عوَهی

 
15  

 

 

 

 

 پٌجن

 1هقاٍهت هصالح  16-16-365 3 هباًی هکاًيک خاک

 استاتيک ٍ هکاًيک سياالت 36-12-339 3 کيذرٍليّ

 هساحی ٍ ًقطِ بزداری 36-12-345 3 یليتکو یبزدارًقطِ

 اصَل ٍ رٍش ّای آّبياریٍ سهيي ضٌاسی  36-12-349 3 یٌيزسهیس یّاآب

  17-30-150 3 هباًی بزًاهِ ساسی کاهپيَتز

 هساحی ٍ ًقطِ بزداری ٍ اصَل ٍ رٍش ّای آبياری 36-12-341 2 اصَل سّکطی

  17 جوع بِ غيز اس درٍس عوَهی

 دانشگاه صنعتي اصفهان

 دانشكده كشاورزي

 گروه مهندسي آب



 

 

 

 

 

 ضطن

 ٍاحذ گذراًذُ 60حذاقل   36-12-477 2 آب هٌابع تیزیهذ

 ّيذرٍليک 36-12-347 2 ّيذرٍليک اًْار

 ٍاحذ گذراًذُ باضٌذ 70حذاقل  36-22-231 2 ی عوَهی کطاٍرس اتيعول

 ّيذرٍلَصی آب ّای سطحی، هساحی ٍ ًقطِ بزداریٍ اصَل سّکطی  36-12-342 3 یسّکط یستوْايس یطزاح

 هکاًيک سياالت 36-12-343 2 پوپاص یّاستگاُیا ٍ ّاپوپ

 ّيذرٍليکٍ ّای آبياری اصَل ٍ رٍش 36-12-452 2 تحت فطارّای آبياری طزاحی سيستن

ّای آبياری آسهایطگاُ طزاحی سيستن

 تحت فطار
 )طزاحی سيستن ّای آبياری تحت فطار( 453-12-36 1

  14 جوع بِ غيز اس درٍس عوَهی

تابستاى 

سال 

 سَم

 ٍاحذ گذراًذُ 90حذاقل  36-12-489 2 علَم ٍ هٌْذسی آب کارآهَسی

 

 

 

 

 

 

 ّفتن

 هباًی هکاًيک خاکٍ ّيذرٍليک اًْار  36-12-483 3 1ختواًْای اًتقال آب طزاحی سا

 ّيذرٍليک اًْار ٍاصَل ٍ رٍضْای آبياری  36-12-450 2 ّای آبياری سطحیطزاحی سيستن

 )طزاحی سيستن ّای آبياری سطحی( 36-12-451 1 ّای آبياری سطحیآسهایطگاُ طزاحی سيستن

 پوپ ّا ٍ ایستگاّْای پوپاص 36-12-461 2 ّای آبزساًی )اختياری(ضبکِطزاحی 

 - 36-12-460 2 پزٍصُ آب

 ّيذرٍلَصی آب ّای سطحی 36-12-480 2 ّيذرٍلَصی هٌْذسی )اختياری(

افشارّای تخصصی آبياری ٍ آضٌایی با ًزم

 سّکطی )اختياری(

1 

 
332-12-36 

- 

 

  13 جوع بِ غيز اس درٍس عوَهی

 

 

 

 ّطتن

 ًقطِ بزداری تکويلی ٍ ّيذرٍلَصی آب ّای سطحی 36-20-437 2 خاک ٍ آب حفاظت

 1، هقاٍهت هصالح 1فيشیک  16-10-200 2 یساختواً هصالح

 )هصالح ساختواًی( 16-10-300 1 یساختواً هصالح طگاُیآسها

 ٍاحذ گذراًذُ 100حذاقل  36-18-465 2 ی کطاٍرسیهٌْذس اقتصاد

 1ختواًْای اًتقال آب طزاحی سا 36-12-486 3 )اختياری(2ختواًْای اًتقال آب ساطزاحی 

 هعادالت دیفزاًسيل ٍ هباًی بزًاهِ ساسی کاهپيَتز 19-14-271 2 هحاسبات عذدی

 ٍاحذ گذراًذُ  110حذاقل  36-30-390 2 1 رٍرسیکا

  14 جوع بِ غيز اس درٍس عوَهی

 تَجِ:

 ٍاحذ درٍس عوَهی اس تزم دٍم بِ بعذ بتذریج اخذ کٌٌذ. 20عالٍُ بز درٍس فَق داًطجَیاى بایستی -1

ٍاحذ اس بيي ایي  10ٍاحذ آًْا در جذٍل فَق ارائِ ضذُ است ٍ داًطجَیاى بایستی حذاقل  12کِ  درٍس اختياری اس بيي درٍس هتعذدی اًتخاب ضذُ است -2

 ٍاحذ اًتخاب ًوایٌذ.  12

علَم باغباًی را اخذ ًوایٌذ کِ بِ عٌَاى یک ٍاحذ  هایطگاُآى با ّن ارائِ هی ضَد داًطجَیاى هجبَر خَاٌّذ بَد آس هایطگاٍُ آسچَى درس علَم باغباًی  -3

 اختياری بزای آًْا هحسَب هی ضَد. 


