
 دکتریهقطغ            داری گرایص جٌگل برًاهِ ثابت ارائِ درٍس رضتِ جٌگلذاری 

 ترم اول

 کد درس نام درس تؼداد واحد نوع درس پیشنیاز

 نظری ػملی جمغ

 22222222 در جٌگل داری ًوًَِ  ّای پیطرفتِ رٍش 1 1 2 الساهي ندارد

 22222222 لتحقیق در ػولیات هذیریت جٌگ 1 1 2 الساهي ندارد

 22222222 تؼییي تَاى اکَلَشیک جٌگل 1 1 2 اًتخابي ندارد

 22222222 اکَلَشی کوّي 2 - 2 اًتخابي ندارد

 هجوَع ٍاحذ ّا ٍاحذ 8

 

 ترم دوم

 کد درس نام درس تؼداد واحد نوع درس پیشنیاز

 نظری ػملی جمغ

 22222222 ّای جٌگلي هذیریت اکَسیستن 2 - 2 الساهي ندارد

 22222223 تَسؼِ پایذار هٌابغ طبیؼي 2 - 2 الساهي ندارد

 22222222 ریسی ٍاحذّای جٌگلي برًاهِ 1 1 2 اًتخابي ندارد

 22222222 (2پرٍشُ )   2 الساهي ندارد

 هجوَع ٍاحذ ّا ٍاحذ 2 

 
 ترم سَم ترم چْارم

 کذ درس ًام درس ًَع درس پیطٌیاز کذ درس ًام درس ًَع درس پیطٌیاز

 22222212 اهتحاى جاهغ الساهي   پایاى ًاهِ الساهي امتحان جامغ

 هجوَع ٍاحذ ّا  ٍاحذ 22

  

 پٌجنترم  ترم ضطن

 کذ درس ًام درس ًَع درس پیطٌیاز کذ درس ًام درس ًَع درس پیطٌیاز

 22222213 پایاى ًاهِ الساهي امتحان جامغ  پایاى ًاهِ الساهي امتحان جامغ
 هجوَع ٍاحذ ّا ٍاحذ 22 ٍاحذ 22

 

 ّفتنترم  ّطتنترم 

 کذ درس ًام درس ًَع درس پیطٌیاز کذ درس ًام درس ًَع درس پیطٌیاز

 22222213 پایاى ًاهِ الساهي امتحان جامغ  پایاى ًاهِ الساهي امتحان جامغ

 هجوَع ٍاحذ ّا ٍاحذ 22 ٍاحذ 22

 

 

 

 

 

 

 



 ستبرخي از درٍس اختیاری کِ در چارت ٍزارت ػلَم آهذُ ا

 

 کذ درس ًام درس تؼذاد ٍاحذ ًَع درس پیطٌیاز

 ًظری ػولي جوغ

  آهار در جٌگل زهیي 1 1 2 اًتخابي ندارد

  سازی ٍ پایص جٌگل هذل 2 - 2 اًتخابي ندارد

  آهایص سرزهیي تکویلي 2 - 2 اًتخابي ندارد

 22222229 ّای جٌگل ارزیابي طراحي ٍ اجرای پرٍشُ 1 1 2 اًتخابي ندارد

 22222212 گیری جٌگل افسارّای هٌاسب دراًذازُ ًرم 1 1 2 اًتخابي ندارد

  ّای جٌگلي هذیریت خاک 2 - 2 اًتخابي ندارد

  خطکبَمکاری در  جٌگل 2 - 2 اًتخابي ندارد

  پیطرفتِ در جٌگل GIS 1 1 2 اًتخابي ندارد

  در جٌگل سٌجص از دٍر پیطرفتِ 1 1 2 اًتخابي ندارد

 22222222 ضٌاسي پیطرفتِ جٌگل 1 1 2 تخابياً ندارد

  سیاست جٌگل پیطرفتِ 2 - 2 اًتخابي ندارد

 هجوَع ٍاحذ ّا 

 


