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 ابراهیم صالحی عمران

 ایی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهزیربرنامهرئیس شورای 

 عطرو م ییدارو اهانیاز گ برداریو بهره دیتولسته رشته برنامه درسی دوره کاردانی ناپیو

، برنامه 11/11/1911جلسه تاریخ  نیو هشتم ستیبای در ریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهشورای برنامه

 رد:را به شرح زیر تصویب ک و معطر ییدارو اهانیاز گ برداریو بهره دیتولرشته  وستهیناپ یکاردان درسی دوره

آموزش عالی  هایموسسهو  هادانشگاهوارد  1044این برنامه درسی برای دانشجویانی که از مهرماه سال  (1ماده 

 جرا است.شوند قابل امی

نیمسال  از تولید وبهره برداری از گیاهان داروئی ومعطررشته کاردانی ناپیوسته این برنامه درسی دوره  (1ماده 

ن تولید وبهره برداری گیاهارشته  کاردانی ناپیوسته مه درسی دورهجایگزین برنا 1044-1041 اول سال تحصیلی

 .شودمی 16/7/1977عالی به تاریخ  ریزی آموزشبرنامهشورای  969مصوب جلسه شماره  داروئی ومعطر

این برنامه درسی در سه فصل: مشخصات کلی، عناوین دروس و سرفصل دروس تنظیم شده است و به  (9ماده 

 یزیربرنامهآموزش عالی کشور که مجوز پذیرش دانشجو از شورای گسترش و  هایموسسهو  اهدانشگاهتمامی 

 .ودشمیآموزش عالی و سایر ضوابط و مقررات مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را دارند، برای اجرا ابالغ 

است و پس از آن به  سال قابل اجرا 9مدت  به 1044-1041این برنامه درسی از شروع سال تحصیلی  (0ماده 

 بازنگری نیاز دارد.
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 مقدمه -۱-۱
، ت علومکند. با پیشرفکره خاکی برابري می يدرروی بشر تاریخی و قدمت با طول زندگ ازنظر شایداستفاده دارویی از گیاهان 

 هاسانساتولید انواع به  توانیمکه  ؛ناگون از گیاهان دارویی و معطر مطرح گردیده استگو يهااستفاده عالوه بر استفاده دارویی،

 اییدر صنایع غذ متعدد هاياکسیدانیآنت و استخراجدر بخش کشاورزي  هاکشآفتو تولید انواع  هاي صنعت درزمینهو عطرها 

 اشاره نمود.

 داشته آشنایی دارویی گیاهان با که است بشري هايتمدن ترینکهن هازجمل ایران که است واقعیت این گواهشواهد گوناگون  

 در جایگاه مناسبی قرار دارد. نیز پوشش گیاهی ازنظر دارویی است و گیاهان از استفاده درزمینه ارزشمند هايتجربه از سرشار و

 ،رویش گیاهان دارویی و معطر بومی است متنوع ایران و همچنین ذخایر ژنتیکی که از عوامل مهم وهوايآببا توجه به اقلیم و 

مصرف داخلی و صادرات آن گیاهان دارویی و معطر جهت  برداري ازو بهره تولید درزمینهبا استفاده از این نعمت الهی  توانمی

 و ایجاد انواع مشاغل وابسته اقدام نمود.

 

 تعریف -۱-2
که وده ب ياعالی فنی و حرفه آموزش يهایکی از رشته و معطر اروییاز گیاهان د يبردارو بهرهتولید کاردانی ناپیوسته  رشته

 یرپذان، امککه در این برنامه لحاظ شدهنظري و عملی  دروسآموزش طریق از  هاآندست یافتن به است که  هایییستگیشامل شا

 باشد.یم

 

 هدف -۱-3
و دانش متناسب، عوامل و شرایط مناسب براي تولید ضمن برخورداري از بینش هدف این دوره، تربیت نیروي انسانی است که 

پرورش و تولید گیاهان دارویی  يهاپروژه سازيیادهپدر طراحی، اجرا و  نماید. تأمین ش انواع گیاهان دارویی و معطر راو پرور

ه با توجی ...و یازموردن يهانهاده، تجهیزات و آالتینماش یريکارگبه تواناییداراي و  همکاري نمایدو معطر در ابعاد مختلف 

 اقتصادي باشد.

 

 اهمیت و ضرورت -۱-4
 افزودهارزشفعلی کشور، تغییر الگوي کشت محصوالت زراعی آب بر به سمت گیاهان دارویی، حفظ منابع پایه و  شرایط در

م بازده ي کهازمین درلید و قابلیت تو سالیخشکباال را به همراه دارد. کاشت گیاهان دارویی به دلیل نیاز آبی کم در شرایط 

 اي، ضمنهاي کم بازده و حاشیهکاشت این گیاهان در عرصه مؤثر واقع شود. و خاک آباز منابع  وريبهرهتواند در افزایش می

نیازهاي اقتصادي روستاییان و صنایع مختلف غذایی و دارویی، حفاظت از منابع، بهبود کارایی مصرف آب و جلوگیري  تأمین

دارو در بین مردم در کشورهاي  عنوانبهاستفاده از گیاهان دارویی و معطر  امروزه ها را به دنبال دارد.نابودي این گونهاز خطر 

در حال حاضر ارزش جهانی تجارت گیاهان دارویی  است. پیداکردهمختلف رواج  هايشکلبه  توسعهدرحالو  یافتهتوسعه

ر این د آموزشو  ریزيبرنامهبا  تواندمیران با توجه شرایط اقلیمی و تنوع گیاهی صدها میلیارد دالر در سال است و کشور ای

قرار  هموردتوجباید  توسعه علمی روند کاشت، پرورش، برداشت، نگهداري و توزیع این نوع گیاهان. پیدا کند مؤثرحوزه ورود 

ود نیز تولید گیاهان دارویی خ ازنظرازهاي جامعه بخش تربیت شوند که بتوانند ضمن برطرف نمودن نیاین گیرد و افرادي براي 

 .دست آورنده اقتصادي جایگاه مناسبی ب ازنظر
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 التحصیالنفارغ و توانایینقش  -۱-5

 دروس مرتبط توانایی

و و هوا  آبشناخت اقلیم و حدس 

 مرتبط هاياکوسیستم
 عمومی اکولوژي –شناسیاقلیمهوا و 

 شیمی آلی –کشاورزي در شیمیکاربرد  انواع مواد آلی و معدنی شناخت

 2و  1شناخت گیاهان دارویی و معطر  شناخت دقیق گیاهان دارویی و معطر

 عمومی شناسیخاک و گیاه و خاک آبو روابط  درک بهتر مفاهیم

 تکثیر گیاهان دارویی و معطر هايروش تکثیر گیاهان دارویی

 و معطر گیاهان دارویی ايگلخانهکشت  -یاهان دارویی و معطرگ زراعت پرورش و تولید گیاهان دارویی و معطر

و سایر مواد درون گیاه و  مؤثرهمواد شناخت 

 هاآن وانتقالنقل

از گیاهان  برداريبهره -و فرآوري گیاهان دارویی و معطر سازيآماده

 مرتعی و جنگلی معطر ودارویی 

گیاهان دارویی و  هايبیماريآفات و شناخت 

 هاآنکنترل معطر و 

 هايعلفشناسایی و کنترل  -گیاهان دارویی و معطر هايبیماريآفات و 

 هرز

 آالتماشینشناخت و کاربرد تجهیزات و 

 فرآوري گیاهان دارویی

 و سازيآماده -مؤثرهو تجهیزات استحصال مواد  آالتماشینآشنایی با 

 معطر وفرآوري گیاهان دارویی 

ان دارویی و طبیعی گیاه هايعرصهت خشنا

 معطر
 اکولوژي عمومی –مرتعی و جنگلی معطر واز گیاهان دارویی  برداريبهره

 کوچک و کارآفرینی وکارهايکسب ایجاد
و فرآوري گیاهان  سازيآماده - 2 و 1شناخت گیاهان دارویی و معطر 

 کارآفرینی -معطر ودارویی 

 

 قابل احرازمشاغل  -۱-6
 دروس مرتبط شغل

 از گیاهان دارویی و معطر برداريبهرهکاردان 
 واز گیاهان دارویی  برداريبهره - 2و  1شناخت گیاهان دارویی و معطر 

 عمومی اکولوژي –مرتعی و جنگلی معطر

 گیاهان دارویی و معطر ايگلخانهکشت  -گیاهان دارویی و معطر زراعت گیاهان دارویی و معطر تولیدکننده

 رویی و معطرگیاهان دا تکثیرکمک کارشناس 
و تجهیزات  آالتماشینآشنایی با  - 2و  1شناخت گیاهان دارویی و معطر 

 معطر وو فرآوري گیاهان دارویی  سازيآماده -مؤثرهاستحصال مواد 

طبیعی گیاهان دارویی و  هايعرصه برداربهره

 معطر

 واز گیاهان دارویی  برداريبهره - 2و  1شناخت گیاهان دارویی و معطر 

 اکولوژي عمومی –مرتعی و جنگلی رمعط

از گیاهان دارویی و  مؤثرهمواد  کنندهتهیه

 طرمع

و فرآوري گیاهان  سازيآماده - 2 و 1شناخت گیاهان دارویی و معطر 

 معطر ودارویی 

 فروشنده خرد گیاهان دارویی و معطر
و فرآوري گیاهان  سازيآماده - 2 و 1شناخت گیاهان دارویی و معطر 

 معطر و دارویی
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 طول دوره و شکل نظام -۱-7
تحصیلی  هرسالسال است و  2 دارویی و معطرگیاهان از  يبرداربهرهو تولید رشته  کاردانیدوره در  مدت مجاز تحصیلحداکثر 

و دو هفته امتحانات پایانی و دوره  آموزشهفته  16نیمسال تحصیلی و یک دوره تابستانی و هر نیمسال شامل  2مرکب از 

مقیاس واحد درسی است  بر اساسو یک هفته امتحانات پایان دوره است. دروس نظري و عملی  آموزشهفته  6ستانی شامل تاب

ساعت و حداکثر  32ساعت در نیمسال، هر واحد درس عملی و آزمایشگاهی حداقل معادل  16و هر واحد درس نظري معادل 

ساعت در نیمسال و هر واحد کارآموزي  64ساعت و حداکثر  48ل ساعت در نیمسال، هر واحد درس کارگاهی حداقل معاد 48

 .باشدیمساعت در نیمسال  121معادل 

 

 ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو -۱-8
 نظري ، کاردانش وياحرفهنی و ف يهاشاخه آموختگاندانش -

 ورودي آزمون درقبولی  -

 شرایط عمومی دارا بودن -

 

 ساعت( واحد و )برحسب سهم درصد دروس نظري و عملی -۱-9

 نوع درس
تعداد 

 واحد

 درصد

 (واحد برحسب)
 ساعت درصد مجاز

 درصد

 )برحسب ساعت(
 درصد مجاز

 45تا  25 33 656 65تا  25 57 41 نظري

 75تا  55 67 1344 75تا  35 43 31 عملی

 111 111 2111 111 111 72 جمع

 

 برحسب تعداد واحد()نوع درس  -۱-۱1

 نوع درس
 حدتعداد وا

 تعداد واحد برنامه درسی موردنظر
 حداکثر حداقل

 13 13 13 عمومی

 2 4 2 عمومی مهارت

 5 11 5 پایه

 46 47 42 تخصصی

 6 8 6 اختیاري

 72 72 68 جمع
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 دروس عناوین :فصل دوم
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 دارویی و معطر از گیاهان يبرداربهرهو  تولید رشتهدوره کاردانی ناپیوسته  جدول دروس عمومی -2-۱

 نام درس ردیف
 تعداد

 واحد

 ساعتتعداد 
 نیاز هم نیازیشپ

 جمع عملی نظري

   48 1 48 3 زبان فارسی 1

   48 1 48 3 زبان خارجی 2

3 
  درسییک درس از گروه 

 «مبانی نظري اسالم»
2 32 1 32   

4 
 ی یک درس از گروه درس

 «اسالمیاخالق »
2 32 1 32   

   32 32 1 1 بدنییتترب 5

   32 1 32 2 و جمعیت دانش خانواده 6

   224 32 192 13 جمع

 

 

گیاهان دارویی  از يبرداربهرهتولید و  رشتهاپیوسته ندوره کاردانی  عمومی مهارتجدول دروس  -2-2

 و معطر

 نام درس ردیف
 تعداد

 واحد

 ساعتتعداد 
 نیاز هم نیازیشپ

 جمع عملی رينظ

   32 1 32 2 زیستبهداشت و صیانت از محیط 1

   32 1 32 2 جمع

 

 

 دارویی و معطر از گیاهان يبرداربهرهتولید و رشته دوره کاردانی ناپیوسته  پایه جدول دروس -2-3

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیاز هم نیازپیش

 جمع عملی نظري

   64 32 32 3 کشاورزير دشیمی کاربرد  1

 48 32 16 2 شیمی آلی 2
 شیمی کاربرد

 در کشاورزي
 

   112 64 48 5 جمع
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 دارویی و از گیاهان يبرداربهرهتولید و  رشتهدوره کاردانی ناپیوسته  تخصصیجدول دروس  -2-4

 معطر

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیاز هم نیازپیش

 جمع عملی نظري

   48 32 16 2 عمومی شناسیگیاه 1

   64 48 16 2 آبیاري عمومی 2

 64 48 16 2 خاکشناسی عمومی 3
کاربرد شیمی در 

 کشاورزي
 

 48 32 16 2 هاي هرزشناسایی و کنترل علف 4
 شناسیگیاه

 عمومی
 

   48 32 16 2 شناسیهوا و اقلیم 5

   64 48 16 2 برداريمساحی و نقشه 6

   32 1 32 2 ياکولوژ 7

  زبان خارجی 32 1 32 2 زبان فنی 8

   64 48 16 2 1شناخت گیاهان دارویی و معطر  9

 64 48 16 2 2شناخت گیاهان دارویی و معطر  11

شناخت گیاهان 

دارویی و معطر 

1 

 

   81 64 16 3 1 گیاهان دارویی و معطر پرورش 11

12 
دارویی و  هايدرختچهدرختان و 

 معطر
3 16 64 81   

13 
اي گیاهان دارویی و کشت گلخانه

 معطر
3 16 64 81   

   64 48 16 2 تکثیر گیاهان دارویی و معطر 14

15 
گیاهان دارویی  هايبیماريآفات و 

 و معطر
2 16 32 48   

16 
برداري از گیاهان دارویی و بهره

 معطر مرتعی و جنگلی
3 16 64 81 

شناخت گیاهان 

دارویی و معطر 

2 

 

17 
آالت و تجهیزات آشنایی با ماشین

 استحصال مواد مؤثره
2 16 48 64   

18 
آوري گیاهان سازي و عملآماده

 معطر دارویی و
  شیمی آلی 64 48 16 2

19 
ي گیاهان بندبستهي و بنددرجه

 دارویی و معطر
2 1 64 64   
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   48 32 16 2 کارآفرینی 21

 241 241 1 2 کارآموزي 21
 51 گذراندن

 واحد
 

   1441 1114 336 46 جمع

 
 

 عطردارویی و م از گیاهان يبرداربهرهتولید و  رشتهدوره کاردانی ناپیوسته  اختیاري جدول دروس -2-5

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیاز هم نیازپیش

 جمع عملی نظري

   64 48 16 2 ايمنطقهگیاهان دارویی و معطر  1

   64 48 16 2 جات دارویی و معطرکشت سبزی 2

   32 1 32 2 کشاورزي ارگانیک 3

   48 32 16 2 کاربرد رایانه 4

5 
دارویی  هايقارچکشت و پرورش 

 گانودراما()
2 16 48 64   

   32 1 32 2 کشاورزي پایدار 6

   - - - 6 جمع

 فوق الزامی است. از دروسواحد  6* گذراندن  
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یاهان گ از يبرداربهرهتولید و رشته دوره کاردانی ناپیوسته  ترم بندي پیشنهادي دروس جدول -2-6

 دارویی و معطر
 نیمسال اول -2-6-۱

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملی نظري

  32 1 32 2 اکولوژي 1

  64 32 32 3 کاربرد شیمی در کشاورزي 2

  48 32 16 2 عمومی شناسیگیاه 3

  32 1 32 2 «اخالق اسالمی» درسییک درس از گروه  4

  64 48 16 2 آبیاري عمومی 5

  64 48 16 2 1شناخت گیاهان دارویی و معطر  6

  32 32 1 1 بدنیتربیت 7

  48 32 16 2 شناسیهوا و اقلیم 8

  - - - 16 جمع

 

 

 دومنیمسال  -2-6-2

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملی نظري

 عمومی شناسیگیاه 48 32 16 2 هرز هايعلفشناسایی و کنترل  1

 کاربرد شیمی در کشاورزي 64 48 16 2 عمومی شناسیخاک 2

 64 48 16 2 2شناخت گیاهان دارویی و معطر  3
شناخت گیاهان دارویی و 

 1معطر 

  32 1 32 2 دانش خانواده و جمعیت 4

 کاربرد شیمی در کشاورزي 48 32 16 2 شیمی آلی 5

  81 64 16 3 1 گیاهان دارویی و معطرپرورش  6

  48 1 48 3 زبان خارجی 7

  48 32 16 2 گیاهان دارویی و معطر هايبیماريآفات و  8

  32 1 32 2 زیستبهداشت و صیانت از محیط 9

  - - - 21 جمع
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 سومنیمسال  -2-6-3

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملی نظري

1 
 ی یک درس از گروه درس

 «مبانی نظري اسالم»
2 32 1 32  

 زبان خارجی 32 1 32 2 زبان فنی 2

3 
و تجهیزات  آالتماشینآشنایی با 

 مؤثرهاستحصال مواد 
2 16 48 64  

  64 48 16 2 تکثیر گیاهان دارویی و معطر 4

  81 64 16 3 دارویی و معطر هايدرختچهرختان و د 5

  - - - 2 درس اختیاري 6

  - - - 2 درس اختیاري 7

  64 48 16 2 برداريمساحی و نقشه 8

9 
 آوري گیاهان دارویی وسازي و عملآماده

 معطر
 شیمی آلی  64 48 16 2

  - - - 19 جمع

 

 

 چهارمنیمسال  -2-6-4

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملی نظري

  48 32 16 2 کارآفرینی 1

2 
 و معطر از گیاهان دارویی برداريبهره

 مرتعی و جنگلی
3 16 64 81 

شناخت گیاهان دارویی و 

 2معطر 

3 
گیاهان دارویی و  بنديبستهو  بنديدرجه

 معطر
2 1 64 64  

  48 1 48 3 زبان فارسی 4

  - - - 2 درس اختیاري 5

  81 64 16 3 گیاهان دارویی و معطر ايگلخانهکشت  6

 واحد 51 گذراندن 241 241 1 2 کارآموزي 7

  - - - 17 جمع

 

 

 

 

 



 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم: سرفصل دروس
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 (Chemistry usage in agricultur) يکشاورزدر شیمی کاربرد درس  -3-۱
 نوع درس: پایه

 - :نیازیشپ

 - هم نیاز:

طبیعی  منابع در هاآن کاربرد وشیمیایی  هايمحلول ومواد  هايواکنشاصول اولیه علم شیمی،  شناخت هدف کلی درس:

 کشاورزي

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 - 2 علم شیمی در کشاورزي پایدار فهد وتعریف  1

 - 4 ها اتمالکترونی آرایش واتم  ساختار و انرژي وانواع ماده  2

3 
 اختمانس مولکولی، ساختمان مولکولی، وزن ،اتمی عددشیمیایی )وزن اتمی،  پیوند وقوانین 

 انرژي( سطوح اتمی الکترون، قانون جدول مندلیف، انرژي یونی،
4 - 

4 
احیا،  ،اکسیداسیون ،کاتالیزورها یی، معادالت شیمیایی، انرژي اکتیواسیون،واکنش شیمیا

 در انواع پیوندها مولکولیبیننیروهاي جاذبه 
6 - 

5 

الکترولیت،  غیر والکترولیت  هايمحلولمواللیته،  شامل نرمالیته، موالریته و هامحلول آشنایی با

اسیدي  هايمحلول ،کلوئیدياشباع  هايحلولم ها،تامپون، ppm ،ppbآشنایی با مفاهیم غلظت 

 هامحلول ECو  pH، بازي و

6 - 

6 
عناصر غذایی در محیط کشت گیاه، آشنایی با  ترکیب خیزي خاک، حاصل وعناصر غذایی 

 محلول هیدروپونیک
4 - 

7 
، هاکشقارچ، هاکشآفت، هاکشعلفانواع مواد شیمیایی در کشاورزي شامل سموم شیمیایی، 

 هاآناز  موردبیاستفاده  معایب وها مزایا  کشکتريبا
6 - 

 2 - شیمی آزمایشگاهدر  کار وبا ابزارها  آشنایی وایمنی  8

 6 - ...نرمالیته، موالریته وها محلولطرز تهیه  9

 6 - مایعات ومحلول سازي جامدات  11

 4 - باز ورنگی اسید  شناساگرهاي، غیرآبی وآبی  هايمحلول در باز عیارسنجی اسید و 11

 4 - هامحلول pH ورنگ سنجی  12

 8 - محلول هیدروپونیک ساخت وعناصر غذایی  13

 2 - تعیین چگالی مواد 14

 32 32 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

را در توسعه  هاآنن نموده و را در علوم کشاورزي بیا هاآنو کاربرد  خواص مواد شیمیاییتواند بدانشجو  رودیمانتظار 

 بکار بندد. محیطییستز مسائلکشاورزي با رعایت 

 عملی نظري 

 1 2 احدوتعداد 

 32 32 ساعتتعداد 
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 انتشارسال  ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 چارلز مورتیمر شیمی عمومی
و  يپورجوادعلی 

 همکاران
 1386 دانشگاه تهران

 شیمی با نگرش کاربردي
یچارد اسمیت و ر

 همکاران

منصور عابدینی و 

 همکاران
 1391 نشر فاطمی

 1386 مرکز نشر دانشگاهی رضا حیدري گینیار .ال ژي. گیاهی شیمییستزسیري در 

شیمی خاک با نگرش 

 محیطییستز
 1389 دانشگاه تبریز شاهین اوستان دونالد ال. اسپارکس

 1391 ت امیرکبیرانتشارا  محمود رزمجو آزمایشگاه شیمی عمومی

Elements of 

Agricultural Chemistry Thomas Anderson  
EBook-No.  24931  

Public domain in 

the USA 
2118 

 کشتی(هیدروپونیک )آب

-پرورشراهنماي عملی براي 

 کست بدون خاک دهندگان

J.B.Jones.Jr 

عبدالمجید 

منوچهر  -رونقی

 مفتون

 1385 دانشگاه شیراز

 بیرون از خاککشت گیاهان 

 )کشت هیدروپونیک(
Philippe moraad 1388 جهاد دانشگاهی تهران علی روستایی 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 شیمی هايیشاز رشته گرا یکیکارشناس ارشد و باالتر در

 

 درس یازموردنمساحت، تجهیزات و وسایل 

 : ویدئو پروژکتور،یآموزشکمکاستاندارد همراه با تجهیزات سرمایشی، گرمایشی، نور، تهویه و ...، امکانات  کالس درس

 يهامکنمواد و انواع سیستم رایانه، پرده نمایش، بورد هوشمند، میز استاد، صندلی استاد و دانشجو، روپوش آزمایشگاهی، 

کاتور، مزور، دسی بورت، انواع پیپت، هی مانند بشر، انواع ارلن، انواع بالن،آزمایشگا آالتیشهش ،انواع کاغذ صافی ،یازموردن

پیست، چراغ بونزن، هات پلیت، حمام بخار، انواع شیکر، هود، کوره الکتریکی، آون، سانتریفیوژ و فضاي آزمایشگاهی حداقل 

 مترمربع 51

 

 روش تدریس و ارائه درس

 ياهپروژتمرین،  تکرار و، يامباحثه، توضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 حین انجام و بررسی نتایج هایشآزمایشگاهی، ارزیابی آزما هايیتگزارش فعال شفاهی و کتبی، يهاپرسش
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 (Organic Chemistry) درس شیمی آلی -3-2
 پایه نوع درس:

 زيشاورکاربرد شیمی در ک :نیازپیش

 - :نیاز هم

 مواد آلی کاربرد وشیمیایی آن  ساختمان وآشنایی با ترکیبات آلی  :هدف کلی درس

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 - 1 در شیمی آلی اصطالحات وتاریخچه، تعریف  1

 - 2 ...و هاواکنش و گذارينام هانا، سیکلوالکهاناآلک 2

 - 2 ...و هاواکنشتهیه  هايروش، گذارينام مشتقات وها  کینآلو هالکنآ 3

 - 2 ...و شناسایی و گذارينامبنزن  مشتقات وها وماتیکآر 4

5 
 شناسایی و تجزیه ، تهیه،گذارينام)ها ، کتونآلدئیدهاها، ها، اترشامل الکلدار اکسیژنترکیبات 

 ها(و واکنش
3 - 

6 
ا، ه، صابونشدنصابونی واکنش ،هاموم، هایچرب ها،کسیلیک استرها، آمیناسیدهاي کربو

 غیراشباعی وهیدروژنه شده  هايروغن ،هاکنندهپاک
2 - 

 - 2 (فیزیکی و، خواص شیمیایی گذارينامهاي آلی، آلکیل هالیدها، آریل هالیدها )هالید 7

 - 1 د آن در صنعت داروییو کاربر خشک وتازه  گیاهان درشناسایی ترکیبات آلی  8

9 
 و شیمیایی ترکیباتی از خواص فیزیک برخی واسانسی در زندگی گیاه  هايروغننقش 

 اسانسی
1 - 

 3 - نقطه ذوب در ترکیبات آلی اختالف ونقطه ذوب در مواد آلی  11

 4 - در ترکیبات آلی جوشنقطه اختالف و جوشنقطه 11

 4 - کاربرد آن در گیاهان داروییمجدد و  تبلور وگیري کریستال 12

 2 - تشخیص مواد آلی از مواد معدنی 13

 2 - سیرشدهاز مواد آلی  سیرنشدهتشخیص مواد آلی  14

 3 - تشخیص کیفی عناصر آلی کربن، هیدروژن، اکسیژن در گیاهان 15

16 
)کلر،  هاوژنهال و گوگرد نیتروژن، شناسایی وتجزیه کیفی ترکیبات آلی به روش یون سازي 

 (برم، ید
- 4 

 2 - گیاهان ودر مواد آلی  فسفر و آرسنیکتشخیص  17

 4 - سوم نوع ونوع اول، دوم  هايالکلشناسایی  18

 4 - قندها ساختمان و هاکربوهیدراتشناسایی  19

 32 16 جمع

 

 

 عملی نظري 

 1 1 واحدتعداد 

 32 16 ساعتتعداد 
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 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

را در  هاآن ورا بیان نموده  هاآن کاربرد ورا شناسایی  آلی مواددرس بتواند  دانشجو پس از گذراندن این رودمیانتظار 

 بکار بندد. محیطیزیست مسائلرعایت  با وتوسعه کشاورزي 

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1377 نشر علوم دانشگاهی هروي فایزر .لوئیس اف یک دوره کوتاه در شیمی آلی

صنعتی  یهو تهشیمی آلی 

 اسانس هايروغن
 1386 نشر زاوش - فاطمه سفید کن

 شیمی آلی
ون نیلس -ترونتون موریسون

 بوید
 1384 مرکز نشر دانشگاهی عیسی یاوري

 شیمی آلی
 ارضعلیبخشعلی معصومی، 

 بنایی
 1386 دانشگاه پیام نور -

 

 ي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس(استانداردها -د

 هاي مدرسویژگی

 شیمی هايیشگرا از رشته یکیکارشناس ارشد و باالتر در

 

 درس یازموردنمساحت، تجهیزات و وسایل 

 : ویدئو پروژکتور،یآموزشکمککالس درس استاندارد همراه با تجهیزات سرمایشی، گرمایشی، نور، تهویه و ...، امکانات 

 يهامکنو انواع  مواد سیستم رایانه، پرده نمایش، بورد هوشمند، میز استاد، صندلی استاد و دانشجو، روپوش آزمایشگاهی،

آزمایشگاهی مانند بشر، انواع ارلن، انواع بالن، بورت، انواع پیپت، مزور، دسیکاتور،  آالتیشهش ،انواع کاغذ صافی ،یازموردن

حمام بخار، انواع شیکر، هود، کوره الکتریکی، آون، سانتریفیوژ و فضاي آزمایشگاهی حداقل پیست، چراغ بونزن، هات پلیت، 

 مترمربع 51
 

 روش تدریس و ارائه درس

 تمرین تکرار و، يامباحثه، توضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 و بررسی نتایج حین انجام هایشآزمایشگاهی، ارزیابی آزما هايیتشفاهی و کتبی، گزارش فعال يهاپرسش
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 (General Botany) عمومی شناسیگیاه درس -3-3
 تخصصی نوع درس:

 -: نیازیشپ

 -هم نیاز: 

 هاآن يگذارناممختلف گیاهان و  يهاردههدف کلی درس: شناخت عالم گیاهی و آشنایی با اعمال حیاتی گیاهان، شناخت 

 سرفصل آموزشی -لفا

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 - 1 بر سلول گیاهی تأکیدساختار، انواع، عملکرد( با سلول )مقدمه،  1

 - 2 تعریف، ساختار، انواع، نقش و عملکرد() یاهیگ هايبافت 2

3 
، هاسازشتغییرات و  منشأانواع، تشریح ویژگی ظاهري، )رویا در گیاهان زراعی  هاياندام

 نقش و وظایف(
2 - 

4 
، هاسازشتغییرات و  منشأانواع، تشریح ویژگی ظاهري، )زایا در گیاهان زراعی  هاياندام

 نقش و وظایف(
2 - 

 - 2 ذایی، فتوسنتز، تنفس، متابولیسم(جذب و انتقال آب و مواد غ) یاتیحاعمال  5

 - 2 زنده و سیر تغییرات و تکاملودات موج يبندطبقه دربارهمقدمه و کلیات  6

 - 1 راعیبر گیاهان ز تأکیدگیاهان، اصول، انواع با  يبندرده 7

 - 1 علمی و مصادیق در گیاهان زراعی يگذارناماساس  8

 - 1 هرز زراعی يهاعلفمختلف گیاهان زراعی رایج و  يهاگونهو  هایرهتاختصاصات  9

 4 1 کلید شناسایی گیاهان زراعی 11

 4 1 یاعمهم و رایج گیاهان زر يهاگونه، جنس و هایرهتبررسی اساس تفکیک یا تمایز بین  11

12 
 نتریمهم یومهر بارو تشکیل  ییدیهتأ، کسب يگذارنام، شناسایی، يسازآماده، يآورجمع

 و ارقام گیاهان زراعی هاگونه
- 6 

 6 - شناسیگیاه يهاباغبازدید از هرباریوم گیاهی یا  13

 3 - برخی از اعمال حیاتی یريگاندازهآزمایش سنجش و  14

 3 - شناسیگیاهنوري، بینوکوالر، جعبه تشریح، تجهیزات  هايیکروسکوپمساختمان و کار با  15

 3 - یگیاهان زراع هايبافت، تهیه پرپاراسیون موقتی و دائمی، از انواع یزيآمرنگتهیه برش،  16

17 
رویا و زایاي گیاهان  هاياندامو ... در انواع  هاسازشهري، تغییرات، مشاهده ساختار ظا

 عیزرا
- 3 

 32 16 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

و بعضی از اعمال حیاتی گیاهان  گیاهی هاياندامکدانشجو پس از گذراندن این درس بتواند واحد سلولی و  رودمیانتظار 

 ان را بشناسدمهم گیاه هايردهو 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 گی دیسون گیاهان آوندي يبندردهساختار و 
 -صانعی شریعت پناهی

 لسانی

مرکز نشر 

 دانشگاهی

آخرین 

 ویرایش

 1386 پریور - سعداهلل اسکندري عمومی شناسیگیاه

 دانشگاه تهران مجتهدي -لسانی - فیزیولوژي گیاهیمبانی 
آخرین 

 ویرایش

 1383 دانشگاه تهران - مظفر سپاسگزاریان 2و  1سیستماتیک 

 1383 دانشگاه تهران - احمد قهرمان 2 و 1پایه  شناسیگیاه

 1385 اصفهان مقیم - زادهحسنساسان م 1 شناسیگیاه

 

 ی و یادگیري مطلوب درس(استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزش -د

 هاي مدرسویژگی

 ، زراعتشناسی گیاهی، باغبانییستز، فیزیولوژي گیاهی، شناسیگیاههاي یشگرا یکی از رشتهدرکارشناس ارشد و باالتر 
 

 درس یازموردنمساحت، تجهیزات و وسایل 

 : ویدئو پروژکتور،یآموزشکمکامکانات کالس درس استاندارد همراه با تجهیزات سرمایشی، گرمایشی، نور، تهویه و ...، 

یزات و ابزار، مواد، تجهسیستم رایانه، پرده نمایش، بورد هوشمند، میز استاد، صندلی استاد و دانشجو، روپوش آزمایشگاهی، 

 فضاي آزمایشگاهی متناسب با سرفصل
 

 روش تدریس و ارائه درس

 تمرین تکرار و، يامباحثهتوضیحی، 
 

 ابی درسروش سنجش و ارزشی

 هانمونه ، ارزیابیحین انجام و بررسی نتایج هایشآزمایشگاهی، ارزیابی آزما هايیتگزارش فعال شفاهی و کتبی، يهاپرسش

 یوم.هربارهاي صحرایی و آزمایشگاهی، سنجش وضعیت و یافته
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 (General irrigationدرس آبیاري عمومی ) -3-4

 نوع درس: تخصصی

 -: نیازپیش

 -هم نیاز: 

آب  تأمینبا اصول آبیاري و شرایط ویژه مناطق گرم و خشک و نیمه گرم و خشک در خصوص  ییآشنا هدف کلی درس:

 موردنیاز

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

 زمان یادگیري

 )ساعت(

 عملی نظري

 - 2 تعاریف، اصطالحات، اهداف 1

2 
بر نگهداري آب در خاک، صور  مؤثرو گیاه }عمق توسعه ریشه، عوامل  و خاک آبروابط 

 اشباع، ظرفیت زراعی، نقطه پژمردگی({خاک )مختلف آب در خاک، انواع رطوبت 
2 - 

 - 2 (ذاریرگتأثعوامل  یريگاندازه، مؤثر، عوامل یريگاندازه هايروشتعریف، ) اهانیگبی نیاز آ 3

 - 2 و تفسیر جواب آزمایشگاه يبردارنمونهیت آب آبیاري، کیف 4

 - 2 انواع، کاربرد، معایب و محاسن() ياریآب هايروش 5

 - 2 نتیپرورش گیاهان زی يواحدهاو سرپرستی سیستم آبیاري در گلخانه، خزانه و  یزيربرنامه 6

 - 2 بیاريارتقا در انواع مختلف آ هايروش، مؤثرراندمان آبیاري، عوامل  7

 - 2 محاسبه نیاز آبی و مدت آبیاري در چند نوع گیاه زینتی رایج 8

9 
ت پژمردگی، ظرفی ينقطهو رطوبت خاک، تعیین ظرفیت زراعی،  یرينفوذپذ یريگاندازه

 نگهداري آب در خاک، مدت آبیاري، هدر رفت ها
- 21 

 8 - مختلف و اعمال تنظیمات هايروشانجام آبیاري به  11

 21 - در حد یک گلخانه کوچک یا مساحت محدود فشارتحتاجراي سیستم آبیاري  11

 48 16 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

ده نیاز آبی گیاهان را برآورد نمو خاک و گیاه آشنا شود و بتواند از گذراندن این درس با روابط آبدانشجو پس  رودمیانتظار 

 .بیاري تکمیلی را انجام دهدبتواند آ درنهایتو 

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 انتشارسال  ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1388 دانش گاه فردوسی - حسن انصاري و همکاران آبیاري عمومی

 آخرین ویرایش دانشگاه تهران - حسین فرداد آبیاري عمومی

 آخرین ویرایش آستان قدس رضوي - بریشمیا –علیزاده  آبیاري سطحی

 آخرین ویرایش مرکز نشر دانشگاهی - عالمی -مالک  آب مصرفی گیاهان

 عملی نظري 

 1 1 واحدتعداد 

 48 16 ساعتتعداد 
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 هاي آبیاريیشگرا یکی از رشتهدرکارشناس ارشد و باالتر 

 

 درس یازنموردمساحت، تجهیزات و وسایل 

 : ویدئو پروژکتور،یآموزشکمککالس درس استاندارد همراه با تجهیزات سرمایشی، گرمایشی، نور، تهویه و ...، امکانات 

یزات و ابزار، مواد، تجهسیستم رایانه، پرده نمایش، بورد هوشمند، میز استاد، صندلی استاد و دانشجو، روپوش آزمایشگاهی، 

 سرفصلفضاي آزمایشگاهی متناسب با 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 فشارتحت هايیستمسآبیاري و  هايروش گام به گامتمرین، انجام  تکرار و، يامباحثه، توضیحی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

عملی،  هايیتفعالي اجرایی و سایر هانمونههاي آزمایشگاهی، ارزیابی فرایند یتفعالگزارش  ي شفاهی و کتبی،هاپرسش

 ون کتبی مستمر و پایانیآزم
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 (General Soil Scienceعمومی ) یشناسخاکدرس  -3-5
 نوع درس: تخصصی

 : کاربرد شیمی در کشاورزينیازپیش

 -هم نیاز: 

 هاآناصالح  هدف کلی درس: شناسایی انواع خاک و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

 زمان یادگیري

 )ساعت(

 عملی نظري

 - 1 کلیات، مقدمات، تعاریف 1

 - 1 مؤثرفرآیند تشکیل و تکامل خاک، عوامل  2

3 
، تخلخل، رنگ...( هامخصوصبافت، ساخت، وزن خاک )اجزاي خاک، خواص فیزیکی 

 ...ر خواص، حدود مناسبدر تغیی مؤثرسنجش، عوامل  هايروش
3 - 

4 
در تغییر خواص،  مؤثرسنجش، عوامل  هايروش (… pH, Ecخاک )خواص شیمیایی 

 ...حدود مناسب
3 - 

 - 2 ، نقش و اهمیتمؤثرخواص بیولوژیکی خاک، عوامل  5

 - 2 خاک، جذب و تبادل یونی یدهايکلوئها و رس 6

 - 2 ، مقدار، فرم جذب و انتقال(عناصر غذایی) اهانیگحاصلخیزي خاک و تغذیه  7

 - 2 فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی خاک هايویژگیاصالح  8

 4 - حفر و مطالعه پروفیل خاک 9

11 
ر ترکیب عناص یريگاندازهو ارسال نمونه به آزمایشگاه براي  يسازآمادهاز خاک،  بردارنمونه

 غذایی خاک، تفسیر جواب آزمایش
- 4 

 16 - ت فیزیکی خاک در آزمایشگاهتعیین خصوصیا 11

 16 - تعیین خصوصیات شیمیایی خاک در آزمایشگاه 12

 4 - مقدار برخی از عناصر غذایی خاک در آزمایشگاه یريگاندازه 13

 4 - تعیین خصوصیات بیولوژیکی خاک در آزمایشگاه 14

 48 16 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

داراي  هايخاکآشنا شده و بتواند  هاآن هايویژگیبا انواع خاک و  دانشجو پس از گذراندن این درس رودمیانتظار 

 .دودیت را اصالح نمایدمح

 

 

 

 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 آخرین ویرایش گاه تهراندانش  محمد باي بوردي خاک يبندطبقهتشکیل و 

 آخرین ویرایش دانشگاه تهران  محمد باي بوردي فیزیک خاک

 1386 دانشگاه تهران محمود حکیمیان فوت. هنري د یشناسخاکمبانی 

 1385 دانشگاه تهران صابر شاهویی ویل ،برادي سرشت و خصوصیات خاک

 1382 نایدانشگاه بوعلی س  سنجانی اصغریعل بیولوژي و بیوشیمی خاک

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 ی یا آبیاريشناسخاکهاي یشگرا یکی از رشتهدرکارشناس ارشد و باالتر 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 : ویدئو پروژکتور،یآموزشکمک..، امکانات کالس درس استاندارد همراه با تجهیزات سرمایشی، گرمایشی، نور، تهویه و .

ابزار، مواد، تجهیزات و فضاي آزمایشگاه  ،سیستم رایانه، پرده نمایش، بورد هوشمند، میز استاد، صندلی استاد و دانشجو

، ظروف یمیاییمواد ش، دسیکاتور، انواع سرند، خألمتر، آون، پمپ  Ecمتر و  pHمتناسب با سرفصل )شامل  یشناسخاک

 مایشگاهی و ...(آز

 

 روش تدریس و ارائه درس

 .هایشآزماگام به  گام، تکرار و تمرین، انجام يامباحثهتوضیحی، 

 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

و  هاي عملی آزمایشگاهییتفعالي اجرایی و هانمونههاي آزمایشگاهی، ارزیابی یتفعالي شفاهی و کتبی، گزارش هاپرسش

 مستمر و پایانی، بررسی گزارشات و مقاالت صحرایی، آزمون کتبی
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 (Weeds and their controlهرز ) يهاعلفدرس شناسایی و کنترل  -3-6
 نوع درس: تخصصی

 عمومی شناسیگیاه: نیازپیش

 -هم نیاز: 

 هرز يهاعلف ترینمهمهدف کلی درس: شناخت و کنترل 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 (چندسالهو  دوساله ،سالهیک) هرز هايعلف بنديتقسیمتعریف و 

ر د سالهیکهرز  هايعلفتکثیري  هاياندامتکثیر و نقش  هايروش هرز: هايعلفبیولوژي 

 سالهیکهرز  هايعلفکنترل  هايشروحفظ بقاي آن، اهمیت مدیریت تلفیقی آفات، 

 مکانیکی، شیمیایی و بیولوژیکی()

3 4 

2 

 دوسالههرز  هايعلف

هرز  هايعلفتکثیري  هاياندامتکثیر و نقش  هايروش :دوسالههرز  هايعلفبیولوژي 

هرز  هايعلفکنترل  هايروشدر حفظ بقاي آن، اهمیت مدیریت تلفیقی آفات،  دوساله

 ، شیمیایی و بیولوژیکی(مکانیکی) دوساله

3 4 

3 

 :چندسالههرز  هايعلف، بیولوژي چندسالههرز  هايعلف

در حفظ بقاي آن، اهمیت  چندسالههرز  هايعلفتکثیري  هاياندامتکثیر و نقش  هايروش

 مکانیکی، شیمیایی،) چندسالههرز  هايعلفکنترل  هايروشمدیریت تلفیقی آفات، 

 (یکیولوژیب

3 6 

4 

 هرز با گیاهان دارویی و معطر هايعلف ارتباط

هرز در سیکل زندگی  هايعلفنقش  -آن  در هرز هايعلفارتباط شرایط خاک و استقرار 

هرز در حفظ جمعیت  هايعلفنقش  -میکرو اقلیم( ) دماآفات، پناهگاه، حفظ رطوبت و 

ی( شمنان طبیعشهد الزم جهت تغذیه، ایجاد تنوع در جمعیت د تأمین) آفاتدشمنان طبیعی 

 در کنترل آفات مؤثرهرز در افزایش فون میکروبی خاک  هايعلف زیرزمینی هاياندامنقش  -

 خاکزي

3 4 

5 
ر این ساختار ب تأثیرو  هاکشعلفساختار شیمیایی  ،هاکشعلف بنديطبقه، هاکشعلف

 تأثیرو روش  تأثیربر محل و  تأکیدبا  هاکشعلفخصوصیات 
2 8 

6 

ر در کارایی بهت مؤثر هايافزودنی - هاآنو ثبت  هاکشعلف ونیفرموالس ،هاکشلفعکاربرد 

ابزار و وسایل و  -با خاک  هاکشعلفمخلوط سازي  هايتکنیکابزار و  - هاکشعلف

 در قسمت هوایی گیاه هاکشعلفالزم براي استفاده  هايتکنیک

2 6 

 32 16 جمع

 

 

 عملی نظري 

 1 1 واحدتعداد 

 32 16 ساعتتعداد 
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 ورد انتظارهاي عمومی و تخصصی ممهارت -ب

یان را ب هاآنهرز را شناسایی نموده و بهترین روش کنترل  هايعلفدانشجو پس از گذراندن این درس بتواند  رودمیانتظار 

 را کنترل نماید. هاآن موردنیازنموده و با استفاده از تجهیزات 

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 انتشارسال  ناشر ترجمم مؤلف عنوان منبع

 هرز هايعلفمبانی علم 
جنز اریک جنسن و 

 همکاران

راشد  محمدحسن

 محصل و همکاران

دانشگاه فردوسی 

 مشهد
1385 

 1376 نشر دانشگاهی - دزفولی محمدامین گیاهان هرز کشیده برگ گندمیان ایران

 - راشد محمدحسن هرز هايعلفبیولوژي و کنترل 
دانشگاه فردوسی 

 مشهد
1382 

 - راشد محمدحسن هرز هايعلفاصول مدیریت 
دانشگاه فردوسی 

 مشهد
1388 

هرز و  هايعلفمروري بر رقابت 

 گیاهان زراعی

عبدالمجید مهدوي 

 دامغانی
 1388 دانشگاه کرمان -

 هرز هايعلفمدیریت اکولوژیکی 
کوچکی و ظریف 

 کتابی
- 

دانشگاه فردوسی 

 مشهد
1381 

 هايعلف کنترل هايروشاصول و 

 هرز
 - دانشگاه شیراز - حسین غدیري

 هرز هايعلفاصول کنترل 
راشد  محمدحسن

 محصل
 - دانشگاه فردوسی -

 

  



 

28 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 ،یزراعت، باغبان يهااز رشته یکیکارشناس ارشد در -هرز  يهاعلف هايشیاز رشته گرا یکیکارشناس ارشد و باالتر در

 سیسال سابقه تدر 5با حداقل  ،یاهیگ داتیتول ،یزراع داتیتول
 

 درس یازموردنمساحت، تجهیزات و وسایل 

 : ویدئو پروژکتور،یآموزشکمککالس درس استاندارد همراه با تجهیزات سرمایشی، گرمایشی، نور، تهویه و ...، امکانات 

یزات و ابزار، مواد، تجهیش، بورد هوشمند، میز استاد، صندلی استاد و دانشجو، روپوش آزمایشگاهی، سیستم رایانه، پرده نما

 فضاي آزمایشگاهی متناسب با سرفصل، دسترسی به مزارع گیاهان دارویی و معطر.
 

 روش تدریس و ارائه درس

 هايیرهتهرز در  هايعلفتشریح، نگهداري  ، شناسایی،آوريجمعتمرین، انجام کلیه فرآیند  و تکرار، ايمباحثه، توضیحی

 انواع مهم اقتصادي ویژهبهمختلف 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

آوري و ها، ارزیابی فرآیند شناسایی، تشریح، عملگزارش فعالیت هاي مستمر و پایانی،کتبی، آزمونهاي شفاهی و پرسش

 باریوم، بررسی نتایج نهایی. ژه سنجش کلکسیون و هرویعملکرد نهایی به یبررس نگهداري بذر و گیاهان هرز،
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 (Weather and climatology) یشناسمیاقلدرس هوا و  -3-7
 تخصصینوع درس: 

 -: نیازیشپ

 -هم نیاز: 

 رزيدر هواشناسی کشاو مؤثرو عوامل و هوا  آب شناخت هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

 زمان یادگیري

 )ساعت(

 عملی نظري

 - 1 یهواشناسکلیات  1

 6 1 و...( شناسییماقلخودکار سینوپتیک، بشناسد )هواشناسی را  هايیستگاهاانواع  2

 - 1 هواشناسی کشاورزي، اهمیت و اهداف آن 3

 - 1 گیاهی هايريبیماات و آفو انتشار  یهواشناسرابطه بین  4

 - 1 ارتباط هواشناسی با کاشت، داشت و برداشت محصوالت کشاورزي 5

6 
، نجسرطوبتدماسنج، دمانگار، بداند )را  هاآنابزار و ادوات هواشناسی را بشناسد و کاربرد 

 (...رطوبت نگار،
1 12 

 - 1 و اهمیت آن در کشاورزي شناسییماقل 7

 - 1 هوا و آب کنندهکنترلعوامل  8

 - 1 ترکیبات و تقسیمات عمودي جو 9

 6 1 در طبیعت و تشکیل ابرها بخارآبچگالش  11

11 
فشار و  گیرياندازهي هاروش، و ...( پرفشارو  فشارکم)فشار جو و مسائل مربوط به آن 

 قوانین آن
1 6 

 2 2 شناسایی ابرها و انواع آن - هواشناسیو رطوبت در  بخارآباهمیت  12

 - 1 و ابزارهاي سنجش از راه دور مختلف هواشناسی هايپدیده 13

14 
 ، گرمازدگی، سیل، طوفانبندانیخ) يجومخرب  هايپدیده ،آنو انواع  سالیخشکآشنایی با 

 و ...(
2 - 

 32 16 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 .طبیعی را بشناسد هايیدهپد .و اهمیت آن را بیان کند یاسهواشن دانشجو پس از گذراندن این درس، رودیمانتظار 

 .نماید یريگاندازهرا بداند و و هوا  آبمهم  يهاشاخص

 

 

 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 ساعتتعداد 
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 انتشارسال  ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 - نشر رجاء - غالم علی کمالی هواشناسی کاربردي

 1391 - احمد نوحی رتیالک .جی .یب سی عمومیهواشنا

 1385 - - ذات اهلل محسنی تجهیزات هواشناسی سطح زمین

 1385 دانشگاه تهران - امین علیزاده هوا و اقلیم

اصول و عملیات هوا و 

 از دیدگاه کشاورزي شناسییماقل

ابوطالب  -حسین شریفان

 یبیهزارجر
 1391 آژند سبزوار -

Introduction to 

Agrometeorology 
H. S. Mavi - Axford 

publishing 
1996 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 ، اکولوژيشناسییمهواشناسی، اقل هايیشاز رشته گرا یکیکارشناس ارشد و باالتر در

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

تم : ویدئو پروژکتور، سیسیآموزشکمکندارد با تجهیزات سرمایشی، گرمایشی، نور، تهویه و ...، امکانات کالس درس استا

، سنجترطوبدماسنج، دمانگار، رایانه، پرده نمایش، بورد هوشمند، میز استاد، صندلی استاد و دانشجو، روپوش آزمایشگاهی، 

 مترمربع 51و فضاي مناسب کارگاهی حداقل  بادسنجرطوبت نگار، 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 هایشآزماگام به  گامانجام  ،ياپروژهتمرین،  تکرار و، يامباحثه، توضیحی

 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 هاو بازدیدها، آزمون کتبی مستمر و پایانی، بررسی گزارش هایتشفاهی و کتبی، گزارش فعال يهاپرسش
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 (Topography) يبردارنقشهمساحی و درس  -3-8
 تخصصینوع درس: 

 -: نیازیشپ

 -هم نیاز: 

و رسم  یابیانمکبزارهاي موجود ااطالعات با  هدف کلی درس: آشنایی با نقشه و توانایی تفسیر و تحلیل نقشه، توانایی برداشت

 نقشه

 سرفصل آموزشی -الف

 تواریز مح ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

وسایل و ابزارهاي  -، مراحل تهیه نقشه بردارينقشهتعریف، اهمیت و انواع نقشه، کروکی، 

ط کش، خ ، میخ چوبی،سنجزاویهمتر، تراز بنایی،  انواع ژالن، شاغول، تراز )ژالون، بردارينقشه

و کاربرد  و ...( سنجشیب، انواع کاغذ، کنپاکاد، گونیا، نقاله، پرگار، اشل، تخته شاسی، انواع مد

 هاآن

2 4 

2 
 یافتن - اشل() اسیمق هايکشخطمراحل مختلف تهیه کروکی و نقشه، مقیاس، انواع آن، 

 توجیه نقشه، آزیموت - و ساعت نماقطبجهت شمال با استفاده از 
2 6 

 4 2 نعما باوجودمتر کشی در مسیر مستقیم بدون مانع، متر کشی  3

4 
 پیاده کردن امتداد مستقیم بدون - (اخراج عمود بر یک امتداد با استفاده از متر )گونیا کردن

 مانع و با مانع )با استفاده از ژالون و متر(
2 4 

5 
ایا با استفاده زو گیرياندازه - با استفاده از شیلنگ تراز دونقطهاختالف ارتفاع بین  گیرياندازه

 از متر
1 4 

 2 1 سنجشیبشیب زمین با استفاده از  گیريدازهان 6

7 

مساحت یابی اشکال غیر  هايروشتعریف، مساحت یابی اشکال هندسی و منظم، )مساحی 

تفاده ، تعیین مساحت با اسمتريمیلیتعیین مساحت با استفاده از کاغذ  - (غیرمنظمهندسی و 

 توزین دقیق کاغذ از

2 6 

8 
در مساحی و  GISو  GPSاستفاده از  -هاآنو نحوه تصحیح  اريبردنقشهخطا و اشتباه در 

 یابیموقعیت
2 4 

 4 1 هاآنو کاربرد  (، سطح تراز، خط تراز، خط قائم، اختالف ارتفاعمبناسطح)تعریف  9

11 
ب و شاخص با استفاده از دوربین ترازیا ترازیابیبرداشت و  -با استفاده از شیلنگ تراز ترازیابی

 )دوربین نیو و )ترازیاب(، شاخص، ...( بردارينقشه تجهیزات -
1 11 

 48 16 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

هی را کسب پوشش گیا هاينقشهدانشجو پس از گذراندن این درس بتواند انواع نقشه را بشناسد و توانایی تهیه  رودمیانتظار 

 نماید.

 عملی نظري 

 1 1 احدوتعداد 

 48 16 ساعتتعداد 
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 سه منبع فارسی و خارجی( منابع درسی پیشنهادي )حداقل -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 يبردارنقشهشناخت کلی 
دکتر محمود 

 ذوالفقاري
- 

دکتر محمود 

 ذوالفقاري
1371 

 1368 دانشگاه تهران - قدرت اله تمدنی مقدماتی يبردارنقشه

 1365 دانشگاه تهران - فرج اله رمضان زاده مقدماتی يبردارنقشه

اندازي و راه Web GIS ل و کلیاتاصو

 Arc افزارتجاري با نرم Web GIS سامانه
 1391 انتشارات ماهواره - رضا رئیسی و دیگران

 انیجه یتآشنایی با سیستم تعیین موقع

(GPS) و خودآموز استفاده از دستگاه 
 - قادري نصر اله

سازمان جغرافیایی 

 نیروهاي مسلح،
1386 

 

 شی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس(استانداردهاي آموز -د

 هاي مدرسویژگی

 يبردارنقشه هايیشگرا از رشته یکیکارشناس ارشد و باالتر در

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 : ویدئو پروژکتور، سیستمیآموزشکمککالس درس استاندارد تجهیزات سرمایشی، گرمایشی، نور، تهویه و ...، امکانات 

 یازموردن ، ژالون، وسایلیمنانواع دوربین تئودولیت و یانه، پرده نمایش، بورد هوشمند، میز استاد، صندلی استاد و دانشجو، را

، يبردارهنقشجهت  یازموردن، فضاي کارگاهی و صحرایی يبردارنقشهکاربردي مساحی و  يافزارهانرمرسم نقشه، انواع نقشه، 

 يبردارقشهن یازموردن يافزارهانرمانواع 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 ساده، هايیخواننقشهو  يبردارنقشه، تمرین و تکرار، تشریح اجزا و ساختمان و نحوه کار ابزار و تجهیزات سخنرانی، مباحثه

 کاربرد تجهیزات و وسایلگام به  گام انجام

 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ثبت ت،و ارزیابی فرایند برداش یبررس پژوهشی و تکالیف ارجاعی، هايیتلگزارش فعا سنجش شفاهی و کتبی، يهاپرسش

 نهایی از عملکرد یابیارز داده و ارزیابی نتایج، وتحلیلهیتجز داده،
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 (ecologyاکولوژي )درس  -3-9
 تخصصینوع درس: 

 -: نیازیشپ

 -هم نیاز: 

 پراکنش گیاهان دارویی و معطر ایرانآشنایی با  و اصول و مبانی اکولوژي شناخت ی درس:هدف کل

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
یک غناي فلورست –فلورستیک  –فلور  –تاریخچه، اهمیت و مفاهیم عمومی و پایه اکولوژي 

 جامعه کلیماکس - جوامع گیاهی توالی –بیوم  - جامعه گیاهی –
4 - 

2 
تعریف اکوسیستم، اجزاء و انواع  - متغیرهاي اصلی اکولوژي شامل ماده، مکان، زمان

 اکوسیستم.
4 - 

3 
و  اهمبمتقابل موجودات  هايکنشروابط یا  - اکولوژیک هايسیستمانتقال ماده و انرژي در 

 ظ روابط اکولوژیکی(در حف مؤثراز عوامل اقلیمی  ايخالصه) طیمحبا 
4 - 

4 
آب، نیتروژن، کربن، فسفر، گوگرد و  هايچرخهشامل ) ییایمیشزیست، زمین،  هايچرخه

 (هاچرخهانسان بر  تأثیر
4 - 

5 
و  هاجمعیتخصوصیات اکولوژیکی و روابط متقابل درون ) جامعهاکولوژي جمعیت و 

 ، نیچ اکولوژیکی(، پراکندگیومیرمرگ، زادوولد، اتغالبیجوامع، تنوع، 
4 - 

 - 2 هااکوسیستمتعریف و تکامل یک جامعه، ناتوانی و جانشینی اکولوژیکی در  6

 - 2 بر اکولوژي هاآنآلودگی محیطی و اثرات  بر مؤثرعوامل  7

 - 2 متقابل( هايواکنش و اثراتمحیطی )انواع،  هايتنش 8

9 

 آشنایی با مناطق رویشی ایران

 ایران هاياکوسیستم –یران و جهان هاي امعرفی بیوم -

 ایران و تورانی رویشی منطقه –زاگرسی  رویشی منطقه –خزري رویشی منطقه  -

 معرفی چند گیاه دارویی مهم هر منطقه- عمانییج و خلرویشی قه منط -

6 - 

 - 32 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

آشنا  هابومزیستدر تداخل و پایداري  مؤثرو عوامل  هاياکوسیستمرس با انواع دانشجو پس از گذراندن این د رودمیانتظار 

 را بشناسد. ایرانمهم  هايرویشگاهو  شود

 

 

 

 عملی نظري 

 - 2 واحدتعداد 

 - 32 ساعتتعداد 
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 انتشارسال  ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 مبانی اکولوژي
 -عوض کوچکی

 حمید خیابانی
 1381 نشگاهی مشهدجهاد دا -

 1396 دانشگاه تهران - اردکانی محمدرضا اکولوژي

 1394 دانشگاه فردوسی مشهد عوض کوچکی - کشاورزي شناسیبوم

 یسمنلگ. ن آراستف آگرو اکولوژي

مهدي نصیري 

 -محالتی

 کوچکی رضاعلی

 1392 دانشگاه فردوسی مشهد

 عملی شناسیبوم
 -احمد عبدل زاده

 نجار هباقری محمدباقر
- 

دانشگاه علوم کشاورزي 

 و منابع طبیعی گرگان

آخرین 

 ویرایش

 جهاد دانشگاهی مشهد - رضا قربانی اکولوژي عمومی
آخرین 

 ویرایش

Principal of ecology in 

plant production Sinclair, tir - - 
آخرین 

 ویرایش

 هاينظاماکولوژي بوم 

 کشاورزي
 - بند آینه امیر

ان دانشگاه شهید چمر

 اهواز
1393 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

گیاهی،  هاي زراعت، تولیداتگرایش کارشناس ارشد و باالتر اکولوژي و یا کارشناس ارشد به ترتیب اولویت دریکی از رشته

 باغبانی، فضاي سبز
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

: تخته سفید، انواع ماژیک، یآموزشتجهیزات سرمایشی، گرمایشی، نور، تهویه و ...، امکانات کمک الس درس استانداردک

واد، تجهیزات ابزار، مکن، ویدئو پروژکتور، سیستم رایانه، پرده نمایش، بورد هوشمند، میز استاد، صندلی استاد و دانشجو، پاک

 هاي مهم گیاهیوشش گیاهی، گونههاي پمتناسب با سرفصل، انواع نقشه
 

 روش تدریس و ارائه درس

 اي، ارائه تحقیق، پژوهش انفرادي یا گروهی، نمایش فیلم و اسالید.و تمرین، پروژه اي، تکرارتوضیحی، مباحثه
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 شات.ها، آزمون مستمر و پایانی، ارزیابی گزارهاي شفاهی و کتبی، گزارش فعالیتپرسش
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 (Terminologyدرس زبان فنی ) -3-۱1
 نوع درس: تخصصی

 : زبان خارجینیازپیش

 -هم نیاز: 

 هدف کلی درس: آشنایی با اصطالحات تخصصی انگلیسی

 سرفصل آموزشی -الف

 یز محتوار ردیف

 زمان یادگیري

 )ساعت(

 عملی نظري

 - 2 علوم خاک دربارهکلی  یک متن 1

 - 2 انواع گیاهان دربارهیک متن کلی  2

 - 2 گیاهان دارویی و معطر دربارهیک متن  3

 - 2 تولید و مثل گیاهان يهاستمیس دربارهیک متن  4

 - 2 وحشحیاتو مرتع و  جنگل دربارهیک متن کلی  5

 - 2 کاربرد کودها در کشاورزي دربارهیک متن  6

 - 2 آبیاري و نیاز آبی گیاهان دربارهن یک مت 7

 - 4 کشاورزي و تجهیزات هايینماش دربارهیک متن کلی  8

 - 2 کشت بافت گیاهی دربارهیک متن  9

 - 2 فتوسنتز گیاهان دربارهیک متن  11

 - 2 علمی گیاهان يبندرده دربارهیک متن  11

 - 2 مورفولوژي و علوم گیاهی دربارهیک متن  12

 - 2 هاآنگیاهان و مدیریت  هايبیماريآفات و  دربارهیک متن  13

 - 2 گیاهان دارویی یراتتأث دربارهیک متن  14

 - 2 گیاهان معطر و خوراکی دربارهیک متن  15

 - 32 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

به زبان انگلیسی و اطالعات مربوط به بروشورهاي دانشجو پس از گذراندن این درس بتواند متون ساده  رودمیانتظار 

 تخصصی را بخواند و درک کند

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 انتشارسال  ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

  انتشارات سمت - ینمؤلفمجموعه   IIو Iزبان تخصصی کشاورزي 

Internet Various authors - اینترنت Update 

 عملی نظري 

 - 2 تعداد واحد

 - 32 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

ي انگلیسی هاآموزشترجمه متون انگلیسی یا گذراندن  باسابقههاي کشاورزي یشگرا یکی از رشتهدرکارشناس ارشد و باالتر 

 ینه کشاورزيدرزمیف یا ترجمه تأل قهباسابهاي زبان انگلیسی یشگرایکی از رشته درکارشناس ارشد و باالتر 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

: تخته سفید، انواع ماژیک، یآموزشکمکنور، تهویه و ...، امکانات تجهیزات سرمایشی، گرمایشی،  کالس درس استاندارد

شگاهی، لی استاد و دانشجو، روپوش آزمای، ویدئو پروژکتور، سیستم رایانه، پرده نمایش، بورد هوشمند، میز استاد، صندکنپاک

 یزآورخت
 

 روش تدریس و ارائه درس

 تمرین، ارائه تحقیق، پژوهش انفرادي یا گروهی تکرار و، يامباحثه، توضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 چند و دو گوفتگ یابیارز برعکس، و انگلیسی به فارسی ترجمه صحت سنجش پایانی، و مستمرکتبی  و شفاهیهاي پرسش

 طرفه
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 ۱درس شناخت گیاهان دارویی و معطر  -3-۱۱

 (Recognition of medicinal and aromatic plants ۱) 
 نوع درس: تخصصی

 -: نیازپیش

 -هم نیاز: 

 گیاهان دارویی و معطر کردنخشکو  آوريجمع ،هاآن بنديهرد: شناخت گیاهان دارویی و معطر و هدف کلی درس

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
 معرفی نهانزادان آوندي دارویی و معطر مانند:

Ceterach officinarum- phyllitis scolopendrium- polypodium vulgare- 

Adianthum capillus veneris 

2 8 

2 

کیو ژن –مانند سیکاس  هاآن مؤثره ماده وبازدانگان با معرفی خواص دارویی  زیرشاخهمعرفی 

 - پیسه آ –آبیس  –تسوگا  - سدروس –گنه توم  –سرو  – سرخدار ازجملهمخروطیان  –

 افدرا - سرو کوهی

2 11 

3 

 ؤثرهمص دارویی و ماده زیر با معرفی خوا هايخانوادهراسته و  شناسیگیاهبیان خصوصیات 

 :هاآن

 :هايتیرهراسته آمانتال شامل 
Betulaceae- Salicaceae- Fagaceae- Juglandaceae 

4 11 

4 

 ؤثرهمزیر با معرفی خواص دارویی و ماده  هايخانوادهراسته و  شناسیگیاهبیان خصوصیات 

 :هاآن

 :هايتیرهراسته گزنه شامل 

Canabinaceae – Moraceae 

 راسته آریستو لوکیال –راسته فلفل  – proteales هراست

4 11 

5 

 ؤثرهمزیر با معرفی خواص دارویی و ماده  هايخانوادهراسته و  شناسیگیاهبیان خصوصیات 

 :هاآن

رتوالسه پو – آمارانتسه –میخک  –اسفناج  – ژوناسهپلی  هايتیرهشامل  بندهفتراسته علف 

 و...

4 11 

 48 16 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظاررتمها -ب

دانشجو پس از گذراندن این درس بتواند گیاهان دارویی را در حد خانواده و جنس و تیره شناسایی نموده و  رودمیانتظار 

 و خشک نماید. آوريجمعمربوطه را  هاينمونهبتواند 

 

 

 عملی نظري 

 1 1 واحدتعداد 

 48 16 ساعتتعداد 
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 انتشارسال  ناشر مترجم مؤلف بععنوان من

 1381 یرکبیرام - سلمان صفایی گیاهان يبندرده

 - و مراتع هاجنگلسازمان  - و مراتع هاجنگلسازمان  فلور رنگی ایران

شناخت گیاهان دارویی و معطر 

 ایران
 1361 فرهنگ معاصر - انمظفری اهللیول

 1381 دانشگاه تهران - وزوایی سیستماتیک گیاهی

 1383 دانشگاه تهران - مظفر –سپاسگزاریان  2و  1سیستماتیک 

 1383 دانشگاه تهران - احمد قهرمان پایه شناسیگیاه

 1385 اصفهان مقیم - زادهحسنساسان م 1 شناسیگیاه

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

ی گیاهی، شناسیستز، گیاهان دارویی، فیزیولوژي گیاهی، شناسیگیاههاي یشگرایکی از رشته درکارشناس ارشد و باالتر 

 ي هرزهاعلفباغبانی، زراعت، 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

انه، م رای، سیستفراتاب: ویدئو یآموزشکمککالس درس استاندارد تجهیزات سرمایشی، گرمایشی، نور، تهویه و ...، امکانات 

ابزار، مواد، تجهیزات و فضاي پرده نمایش، بورد هوشمند، میز استاد، صندلی استاد و دانشجو، روپوش آزمایشگاهی، 

 آزمایشگاهی متناسب با سرفصل
 

 روش تدریس و ارائه درس

در  عطرویی و م، شناسایی، تشریح، نگهداري گیاهان دارآوريجمعتمرین، انجام کلیه فرآیند  و تکرار، ايمباحثه، توضیحی

 مختلف هايتیره
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

آوري و ها، ارزیابی فرآیند شناسایی، تشریح، عملهاي مستمر و پایانی، گزارش فعالیتهاي شفاهی و کتبی، آزمونپرسش

 باریوم، بررسی نتایج نهایی. ویژه سنجش کلکسیون و هرعملکرد نهایی به یبررس گیاهان، نگهداري بذر
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 2درس شناخت گیاهان دارویی و معطر -3-۱2

(Recognition of medicinal and aromatic plants 2) 
 نوع درس: تخصصی 

 1شناخت گیاهان دارویی و معطر : نیازپیش

 -هم نیاز: 

 گیاهان دارویی و معطر کردنخشکو  آوريجمع – هاآن بنديوردههدف کلی درس: شناخت گیاهان دارویی و معطر 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 ؤثرهمزیر با معرفی خواص دارویی و ماده  هايخانوادهتیره و  شناسیگیاهبیان خصوصیات 

 :هاآن

 –چین تیره دار –تیره شب بو  – هترشاهتیره  –تیره شقایق  – بوبرگ –زرشک  –آالنگان 

 –یره مرکبات ت -تیره شمعدانی –تیره فرفیون  – کاکائوتیره  –تیره پنیرک  –تیره گل راعی 

 تیره نخود –تیره مو  –تیره عناب  –تیره کندر  –تیره سماق 

4 8 

2 
 –ري تیره جعف –تیره گل ساعتی  –تیره سنجد  –تیره حنا  –تیره مورد  –تیره گل سرخ 

 تیره
4 8 

 8 2 زمینیسیبیره ت – گاوزبانگلتیره  –تیره ژانسیانا  –تیره خرزهره  –تیره زیتون  –تیره پامچال  3

 8 2 گل استکانی  تیره –تیره کنجد  –تیره گل میمون  –تیره بارهنگ  – پسندشاهتیره  –تیره نعنا  4

 8 2 تیره کاسنی – شیباخواجهتیره  –تیره علف گربه  –تیره روناس  –تیره کدو  5

6 

 شامل: لپهتکمختلف  هايگروه

 –یره نخل ت – اختر گل تیره –تیره زنجبیل  –هلویی ه تیر –تیره برگ بیدي  –تیره غالت 

 بتیره ارکیده یا ثعل –تیره زنبق  –تیره الله  –تیره عدسک آبی  –تیره گل شیپوري 

2 8 

 48 16 جمع

 

 د انتظارهاي عمومی و تخصصی مورمهارت -ب

دانشجو پس از گذراندن این درس بتواند گیاهان دارویی را در حد خانواده و جنس و تیره شناسایی نموده و  رودمیانتظار 

 .و خشک نماید آوريجمعمربوطه را  هاينمونهبتواند 

 

 

 

 

 

 

 

 عملی نظري 

 1 1 واحدتعداد 

 48 16 ساعتتعداد 
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 انتشارسال  ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1381 امیرکبیر - سلمان صفایی گیاهان بنديرده

 - و مراتع هاجنگلسازمان  - و مراتع هاجنگلسازمان  فلور رنگی ایران

 1379 امیرکبیر - مظفري اهللولی گیاهی بنديرده

 1381 دانشگاه تهران - وزوایی سیستماتیک گیاهی

 1383 شگاه تهراندان - مظفر –سپاسگزاریان  2و  1سیستماتیک 

 1383 دانشگاه تهران - احمد قهرمان پایه شناسیگیاه

 1385 اصفهان مقیم - زادهحسنساسان م 1 شناسیگیاه

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

ی گیاهی، شناسارویی، فیزیولوژي گیاهی، زیستشناسی، گیاهان دهاي گیاهکارشناس ارشد و باالتر دریکی از رشته گرایش

 هاي هرزباغبانی، زراعت، علف
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 : ویدئو پروژکتور، سیستمآموزشیکمککالس درس استاندارد تجهیزات سرمایشی، گرمایشی، نور، تهویه و ...، امکانات 

 ابزار، مواد، تجهیزات و فضايصندلی استاد و دانشجو، روپوش آزمایشگاهی،  رایانه، پرده نمایش، بورد هوشمند، میز استاد،

 آزمایشگاهی متناسب با سرفصل
 

 روش تدریس و ارائه درس

ر د ، شناسایی، تشریح، نگهداري گیاهان دارویی و معطرآوريجمعانجام کلیه فرآیند  تمرین، تکرار و، ايمباحثه، توضیحی

 مختلف هايتیره
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

آوري و ها، ارزیابی فرآیند شناسایی، تشریح، عملهاي مستمر و پایانی، گزارش فعالیتهاي شفاهی و کتبی، آزمونپرسش

 ویژه سنجش کلکسیون و هرباریوم، بررسی نتایج نهایی.عملکرد نهایی به یبررس نگهداري بذر گیاهان،
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 ۱ دارویی و معطرگیاهان  پرورشدرس  -3-۱3

(Cultivation of medicinal and aromatic plants ۱) 
 تخصصیدرس: نوع 

 -: نیازپیش

 -هم نیاز: 

، نزمی سازيآماده آالتماشینکاربرد تجهیزات و  زراعی گیاهان دارویی و معطر، هايروشآشنایی با انواع  هدف کلی درس:

 داشت و برداشت گیاهان دارویی و معطر ،کاشت

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 - 2 (...خاک و  –دما  –رطوبت  – نور)در رشد گیاهان  مؤثرعوامل  –آشنایی با اصول زراعت  1

2 

ولید و کشت گیاهان دارویی در ت مؤثرامل عو –اهمیت کشت و تولید گیاهان دارویی و معطر 

مدیریت و کنترل عوامل  –سموم شیمیایی  –انواع کودها  -زراعی  هايخاک) – و معطر

 (...و زابیماري

2 8 

3 
خصوصیات مهم فیزیکی و شیمیایی  – مواد آلی – مواد معدنی)زراعی  هايخاکاجزاي 

 (خاک
1 6 

4 

 سازيآماده –زمین  سازيآمادهاشت و ک ابزارآالت –و نوع کاشت آن  گیاه داروییانتخاب 

ح تسطی آالتماشینادوات و  –ماله  – غلتک –دندانه  – از دیسک)استفاده  بستر کشت

 (.و .. مرزبند –شیار ساز  –کننده 

92 8 

 6 1 استقرار گیاهچه  –رویش بذر  – زنیجوانهشرایط الزم براي  5

 6 1 ... و حداقلشخم  –شخم  هايروش –شخم و اهمیت آن  6

 8 2 آبیاري هايروش –کاشت  هايروش –کاشت  7

 8 2 ...تناوب و  –آیش  – نشاکاري –وجین  –خزانه کاري  8

 8 2 راندمان تولید – زمان برداشت –برداشت محصول  9

 6 1 ...شرایط محیطی الزم و  –نگهداري محصول  11

 64 16 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

دانشجو پس از گذراندن این درس بتواند گیاهان دارویی را در حد خانواده و جنس و تیره شناسایی نموده و  رودمیانتظار 

 انجام دهد. محیطیزیست مسائلکاشت و داشت و برداشت گیاهان دارویی و معطر را با رعایت 

 

 

 

 عملی نظري 

 2 1 واحدتعداد 

 64 16 ساعتتعداد 
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 انتشارسال  ناشر مترجم مؤلف منبععنوان 

 1397 کتاب سبز - کاظم پوراسماعیل زراعت گیاهان دارویی 

زراعت خصوصی گیاهان 

 دارویی

 –امیري خوریه  محمدمهدي

 علیرضا نورآبادي
- 

 یدانشگاه آزاد اسالم

 )واحد تاکستان(
1395 

 - ید فاتحفوا –حسیبه حسینی  کشت گیاهان دارویی
موسسه فرهنگی 

 باگران تهراندی
1396 

تولید و فرآوري گیاهان 

 دارویی جلد اول
 1393 آستان قدس رضوي - رضا امید بیگی

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 هاي زراعت و اصالح نباتاتگرایش کارشناسی ارشد به ترتیب اولویت دریکی از رشته
 

 ات و وسایل موردنیاز درسمساحت، تجهیز

آموزشی: ویدئو پروژکتور، سیستم کالس درس استاندارد تجهیزات سرمایشی، گرمایشی، نور، تهویه و ...، امکانات کمک

 ابزار، مواد، تجهیزات متناسبرایانه، پرده نمایش، بورد هوشمند، میز استاد، صندلی استاد و دانشجو، روپوش آزمایشگاهی، 

 و تجهیزات کاشت و داشت و برداشت و نگهداري گیاهان دارویی و معطر ادوات -با سرفصل
 

 روش تدریس و ارائه درس

 برداشت –داشت  –کاشت  –فرآیندهاي تهیه زمین گام به  گام انجام ،تمرین تکرار و، ايمباحثه، توضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 عملیاتگام ه ب گامارزیابی فرآیند ، ستمر و پایانی، ارزیابی گزارشاتها، آزمون مهاي شفاهی و کتبی، گزارش فعالیتپرسش
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 دارویی و معطر هايدرختچهدرس درختان و  -3-۱4

 (Medicinal and aromatic trees and shrubs) 
 نوع درس: تخصصی

 -: نیازپیش

 -هم نیاز: 

 هاآنکاشت داشت و برداشت  هايروشدارویی و معطر و  هايدرختچهشناخت درختان و ی درس: هدف کل

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 - 1 دارویی و معطر هايدرختچه، درختان و منشأاهمیت، پراکنش،  1

2 
 هايدرختچهدرختان و  ...یازهاي خاک و آب و ( ن...نیازهاي اکولوژیکی )نور، دما، آفتاب و 

 دارویی و معطر
3 6 

3 
فاصله کاشت درختان و  زمان کاشت، کاشت، و روشتهیه زمین  تکثیر، هايروش

 دارویی و معطر هايدرختچه
4 11 

4 
دارویی و  هايدرختچهدرختان و مهم  هايبیماري ، آفات ونگهداري و داشت هايروش

 دارویی و معطر هايدرختچهش درختان و هرس و پیرای -معطر
4 11 

 11 2 دارویی و معطر هايدرختچهبرداشت و عملیات پس از برداشت درختان و  5

6 
شک، عناب، ممحمدي، بید گل ، ختمی،پتوسیاکال نسترن، یاس، زرشک، هايگونه بر تأکیدبا 

 و معطردارویی  هايدرختچهلیمو، یاسمن، حنا و سایر درختان و تمبر هندي، آویشن، به
2 11 

 21 - دارویی و معطر هايدرختچهتوانایی ایجاد باغ درختان و  7

 4 - دارویی و معطر هايدرختچهتهیه نقشه باغ درختان و  8

 64 16 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 رداريببهرهمورد  يهااندامو دارویی و معطر  هايدرختچهدرختان و  شناخت -

 از محصوالت فرعی برداريبهرهگیاهان دارویی و معطر جهت  کردنخشکو  آوريجمع -

 دارویی و معطر هايدرختچهتهیه نقشه درختان و  –دارویی و معطر  هايدرختچهدرختان و توانایی ایجاد باغ  -

 

 

 

 

 

 

 عملی نظري 

 2 1 واحدتعداد 

 64 16 ساعتتعداد 
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

دارویی و  هايدرختچهدرختان و 

 (رورشاحداث باغ و پ -معطر )تکثیر
 - ورشهرام صداقت ح

دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد رشت
1391 

 زراعت خصوصی گیاهان دارویی
مهدي امیري خوریه محمد

 علیرضا نورآبادي –
- 

 یدانشگاه آزاد اسالم

 )واحد تاکستان(
1395 

 ن داروییکشت گیاها
د فوا –حسیبه حسینی 

 فاتحی
- 

موسسه فرهنگی 

 دیباگران تهران
1396 

دارویی )تولید  هايدرختچهدرختان و 

 و فرآوري( برداريبهره –

هوشنگ یادگاري و 

 همکاران
- 

آموزش و ترویج 

 کشاورزي
1397 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 گیاهان دارویی –تولیدات گیاهی  – هاي باغبانیکارشناس ارشد و باالتر دریکی از رشته
 

 درس موردنیازمساحت، تجهیزات و وسایل 

 : ویدئو پروژکتور،آموزشیکمکبا تجهیزات سرمایشی، گرمایشی، نور، تهویه و ...، امکانات  هکالس درس استاندارد همرا

 -هوشمند، میز استاد، صندلی استاد و دانشجو، ابزار، مواد، تجهیزات متناسب با سرفصل سیستم رایانه، پرده نمایش، بورد

 دارویی و معطر هايدرختچهدرختان و  ادوات و تجهیزات کاشت و داشت و برداشت و نگهداري
 

 روش تدریس و ارائه درس

 درختان وبرداشت  –داشت  –کاشت  –گام به گام فرآیندهاي تهیه زمین  انجام ،تمرین تکرار و، ايمباحثهتوضیحی، 

 دارویی و معطر هايدرختچه
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ملیاتارزیابی فرآیند گام به گام ع، ها، آزمون مستمر و پایانی، ارزیابی گزارشاتهاي شفاهی و کتبی، گزارش فعالیتپرسش
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 و معطر اي گیاهان داروییکشت گلخانهدرس  -3-۱5

(Greenhouse cultivation of medicinal and aromatic plants) 

 نوع درس: تخصصی

 - :نیازپیش

 - هم نیاز:

کاشت و داشت و برداشت گیاهان دارویی  گیاهان دارویی و معطر در گلخانه، رایج تولید هايروشهدف کلی درس: شناسایی 

 یط گلخانهو معطر در شرا

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

 زمان یادگیري

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
 گیاهان دارویی و معطر() ياگلخانهمقدمه و کلیاتی از کشت 

 اندازهاچشم، هامزیت، جایگاه کشور، موانع و ايگلخانه هايکشتاهمیت فنی و اقتصادي 
1 - 

2 
ی کنترل شرایط اقلیم هايسامانهازه، سرویس و کنترل ترمیم و اصالح سگلخانه ) اندازيراه

 گلخانه( حسگرهايو 
1 8 

3 

، هااشپمحلول، ابزاردستیانواع ) ياگلخانه هايکشتدر  موردنیاز و موادابزار، وسایل  تأمین

، مواد بیولوژیکی، هاسمرشد،  يهامحرک...مواد بستري، کودها و مواد غذایی،  ها وسنجند

سنجش کیفیت، مقدار در واحد سطح، زمان و مراکز  هايشاخصبر  تأکید( با ...بذر و نشا و

 ايگلخانهگیاهان مناسب کشت  هايویژگیو  تأمین

2 6 

 6 1 ، زمان مناسب، ...(هاروشانواع، کاشت )تهیه بستر  4

5 
، زمان مناسب، تیمارها، الگوي کاشت و هاروش) یاصلکاشت بذر یا نشا در خزانه و محل 

 تراکم مطلوب...(
1 4 

6 
ور، رطوبت نسبی، دما، نمحصول )کنترل شرایط اقلیمی گلخانه از پس از کاشت تا رسیدن 

 (coتهویه و 
1 6 

 6 1 فنولوژي گیاه، ...( زمان برحسب، مقدار و هاروشانواع، ) ياگلخانهآبیاري گیاهان  7

 6 1 (...فنولوژي گیاه،  برحسب زمان، مقدار و هاروشانواع، ) ياگلخانهتغذیه گیاهان  8

 2 1 (...هاروشضرورت، زمان، ) ياگلخانهقیم و مهار کردن گیاهان  9

 2 1 (...گل گیري، پایین کشیدن، تنک گیاه و برگ، واکاري) تیتربهرس و  11

 4 1 هاناهنجاريهرز( و سایر  هايعلف، هایماريبآفات، آور )یانزکنترل عوامل  11

 2 1 (...ضرورت، روش، زمان مناسب) ياگلخانهاهان تلقیح گی 12

13 

رشد و مواد بیولوژیکی در فرآیند پرورش و تولید محصوالت  هايکنندهتنظیمکاربرد 

بر کاربرد  مؤثر، زمان مناسب مصرف، غلظت و عوامل و شرایط هاروشانواع، ) ياگلخانه

 این مواد...(

1 4 

 4 1 برداشت( يهاروشتشخیص رسیدگی، برداشت ) 14

 عملی نظري 

 2 1 واحدتعداد 

 64 16 ساعتتعداد 
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15 
، بازاریابی، فروش...( و اقدامات پس از بنديبسته، آوريجمعبرداشت )عملیات پس از 

 برداشت روي گلخانه و بستر
1 4 

 - - گرددمیگیاه دارویی در محیط گلخانه پیشنهاد  5 حداقلعملی درس کشت و کار  در بخش 16

 64 16 جمع
 

 تظارهاي عمومی و تخصصی مورد انمهارت -ب

 هايروشمهم ایران و رایج منطقه را با  دانشجو پس از گذراندن این درس بتواند گیاهان دارویی و معطر رودمیانتظار 

 به بازار مصرف عرضه نماید. درنهایتمختلف در گلخانه تولید و پرورش نموده و 
 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 انتشارسال  ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

اصول و مبانی علمی کاشت 

 ايگلخانهگیاهان 
 1391 تقی زرجینی - تقی زرجینی و دیگران

 ايگلخانهراهنماي تولیدات 
 هايشهرکستاد ایجاد 

 ايگلخانه
- 

شرکت عمران 

 شهرهاي جدید
1383 

راهنماي جامع و مصور کشت 

 ايگلخانه

 -ساسان جعفري نیا

 محسن همائی
 1391 گسترسخن -

راهنماي مدیریت و کشت 

 ايگلخانهسبزیجات 
 هیکمن .گري دبلیو

 -داریوش طاهري

 کوروش لواف زاده
 1385 سپهر

 هايسبزيتکنولوژي پرورش 

 ايگلخانه

پروانه  -مصطفی مبلی

 عقدک
 1391 ارکان دانش -

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 درسهاي مویژگی

 زراعت –هاي باغبانی، تولیدات گیاهی گرایش کارشناس ارشد و باالتر دریکی از رشته

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 : ویدئو پروژکتور، سیستمآموزشیکمکنور، تهویه و ...، امکانات تجهیزات سرمایشی، گرمایشی،  کالس درس استاندارد

 ابزار، مواد، تجهیزات و فضاي، ستاد و دانشجو، روپوش آزمایشگاهیمیز استاد، صندلی ا رایانه، پرده نمایش، بورد هوشمند،

 متناسب با سرفصل ايمزرعهو  ايگلخانه

 

 روش تدریس و ارائه درس

، شدهنترلککلیه عملیات از قبل کاشت تا تولید محصول در فضاي گام به  گام انجام ،تمرین تکرار و، ايمباحثه، توضیحی

 و عرضه محصول سازيهآماد

 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 هاي شفاهی و کتبی، گزارش فعالیت، آزمون کتبی مستمر و پایانی، بررسی گزارشات و مقاالتپرسش
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 (Propagation of medicinal and aromatic plants) درس تکثیر گیاهان دارویی و معطر -3-۱6
 نوع درس: تخصصی

 - :نیازپیش

 - هم نیاز:

 و ریز ازدیادي غیرجنسیي مختلف جنسی، هاروشهدف کلی درس: تکثیر گیاهان دارویی و معطر به 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

 زمان یادگیري

 )ساعت(

 عملی نظري

 - 1 تعریف، اهمیت، اصول و مبانی، بهداشت و ایمنی...() اتیکل 1

2 

ندازه ، فرایند تشکیل و تکامل بذر، بذر مناسب، اتولیدمثلیازدیاد جنسی: دستگاه زایشی، نظام 

 برحسببذر )کاربردي بذر، خواب و شکستن خواب، کالس بذر، استاندارد  هايویژگی

ISTA بذر قبل از کاشت سازيآماده، نگهداري و انتقال، تیمارها و خریدوفروش(، مقررات 

5 6 

3 

قلمه، پاجوش، پیاز، غده، ریزوم، استولن، خوابانیدن هوایی و ...(، انواع )اد جنسی: ازدی

 هاياندام، نگهداري و انتقال خریدوفروشرویشی، مقررات  هايانداممناسب در  هايویژگی

ر ي تهیه و تکثیهاروشرویشی قبل از کاشت،  هاياندام سازيآمادهرویشی، تیمارها و مراحل 

 یشیرو هاياندام

5 6 

 6 2 هاروشریز ازدیادي: انواع و  4

5 
بستر، کاشت و مراقبت از گیاهان در حال رشد از طریق انواع بذور زایشی با  سازيآماده

 قبل از کاشت و ضمن رویش(شده )کنترلاعمال تیمارهاي ضروري در فضاي باز و 
1 12 

6 
رویشی  هايانداماز طریق انواع بستر، کاشت و مراقبت از گیاهان در حال رشد  سازيآماده

 قبل از کاشت و ضمن رویش() شدهکنترلبا اعمال تیمارهاي ضروري در فضاي باز و 
1 12 

 6 1 پیوند ازجملههرس و تربیت انجام اقدامات  7

 - - ...، کنترل گواهیبنديبستهبازدید از مراکز تولید،  8

 48 16 جمع 

 

 انتظارهاي عمومی و تخصصی مورد مهارت -ب

مختلف جنسی و غیرجنسی  هايروشدانشجو پس از گذراندن این درس بتواند گیاهان دارویی و معطر را با  رودمیانتظار 

 را بکار بندد. موردنیازو ریز ازدیادي تکثیر نموده و بتواند تجهیزات 

 

 

 

 

 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 انتشارسال  ناشر رجممت مؤلف عنوان منبع

 آخرین ویرایش دانشگاه شیراز - يخوخوشمرتضی  اصول باغبانی

 آخرین ویرایش دانشگاه شیراز - يخوخوشمرتضی  ازدیاد نباتات

 1389 مشهد دانشگاهیجهاد  - سعید عشقی هادرختچهافزایش بذري درختان و 

 آخرین ویرایش ر پونهنش - عسگر پور محمدعلی راهنماي تولید نهال و درختکاري

 آخرین ویرایش - - قنبر نوري قنبالنی ریز ازدیادي

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 هاي باغبانی و گیاهان داروییگرایش کارشناس ارشد و باالتر دریکی از رشته

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

آموزشی: ویدئو پروژکتور، سیستم تجهیزات سرمایشی، گرمایشی، نور، تهویه و ...، امکانات کمک درس استانداردکالس 

اي مواد، تجهیزات و فضابزار، رایانه، پرده نمایش، بورد هوشمند، میز استاد، صندلی استاد و دانشجو، روپوش آزمایشگاهی، 

 آزمایشگاهی، کارگاهی، صحرایی متناسب با سرفصل
 

 روش تدریس و ارائه درس

 تمرین، آزمایشگاه و فضاهاي تولید و پرورش گیاهان دارویی و معطر تکرار و، ايمباحثه، توضیحی

 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ویشیشات در حوزه ازدیاد جنسی و رهاي شفاهی و کتبی، گزارش فعالیت، آزمون کتبی مستمر و پایانی، بررسی گزارپرسش
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 ن دارویی و معطرگیاها هايبیماريآفات و  درس -3-۱7

(Pests and diseases of medicinal and aromatic plants) 

 نوع درس: تخصصی

 -: نیازپیش

 -هم نیاز: 

 کنترل و پیشگیري هايراهزاي گیاهی و عوامل خسارت شناختهدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

 زمان یادگیري

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
تعاریف و اصطالحات: پاتولوژي گیاهی، بیماري گیاهی، )لیات بیماري شناسی گیاهی ک

 ((غیرزندهزنده و )گیاهی  زايبیماريعوامل  بنديتقسیمپاتوژن، پارازیتیسم، 
1 - 

2 
 اجباري، اختیاري، هايانگل) یزندگزیولوژي، نوع فیها )قارچ: مشخصات عمومی هاقارچ

 تولیدمثلو همزیست((،  تیساپروف
1 - 

3 
ر ( بیشتهاآنو کنترل  زابیماريقارچی )عالئم، نحوه خسارت، عامل  هايبیماريآشنایی با 

 قارچی مهم روي گیاهان دارویی هايبیماري
2 - 

 - 1 گرم مثبت و منفی( یگیاه هايباکتريمشخصات کلی ) یاهیگ هايباکتري 4

5 
( بیشتر اهآنو کنترل  زابیماريعالئم، نحوه خسارت، عامل باکتریایی ) هايبیماريآشنایی با 

 باکتریایی مهم روي گیاهان دارویی هايبیماري
2 - 

6 
 هايشکلساختمان ویروس و انواع ) یکلتعریف ویروس، مشخصات )گیاهی  هايویروس

 گیاهی(( هايویروس
1 - 

7 
شتر بی( هاآنو کنترل  زابیماريویروسی )عالئم، نحوه خسارت، عامل  هايبیماريآشنایی با 

 ویروسی مهم روي گیاهان دارویی هايبیماري
2 - 

8 
و معرفی  در سلسله جانوران( هاآنمشخصات عمومی نماتدها و جایگاه )نماتدهاي گیاهی 

 روي گیاهانتوسط نماتدها ي مهم  ایجادشدهمهم  هايبیماري
1 - 

9 

زاي محیطی شامل شرایط نامناسب خاک و آب و هوایی ناشی از عوامل خسارت هايبیماري

 ايهراهو معرفی  ، سرمازدگی و ...(نامناسبمواد غذایی، شوري و پی اچ  بودبیشکمبود و )

 اکنترل و پیشگیري از این عوامل خسارت ز

1 - 

11 
)سطح زیان اقتصادي، تعریف مثلث آفت که شامل  اهآنتعریف آفت و تعاریف مربوط به 

 شرایط مناسب براي خسارت آفت، انواع آفت شامل کلیدي، اصلی و ثانویه(
1 - 

11 
مهم روي  بیشتر آفات ها(معرفی آفات مکنده )شته، شپشک، تریپس، زنجره و زنجرک و پسیل

 گیاهان دارویی
1 - 

12 
ته ـــو راس  Coelopteraتهـــ، راسLepidopteraته ـــدر راس) خوارهابرگات ـــرفی آفـــمع

Orthopteraبیشتر آفات مهم روي گیاهان دارویی ) 
1 - 

 عملی نظري 

 1 1 واحدتعداد 

 32 16 ساعتتعداد 
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13 
( بیشتر آفات مهم روي Coelopteraو راسته  Lepidopteraدر راسته ) خوارهاچوبمعرفی 

 گیاهان دارویی
1 - 

14 
 هايماريبیآفات و  ترینمهمبر معرفی و کنترل  تأکید –بازدید از مزارع گیاهان دارویی آلوده 

 گیاهان دارویی و معطر
- - 

 3 - ناسیشحشرهو  گیاهی زايبیماريآشنایی با وسایل آزمایشگاهی مرتبط با شناخت عوامل  15

 3 - حشرات آوريجمعآشنایی با وسایل  16

 5 - زنده زايبیماريکشت مصنوعی براي بررسی آزمایشگاهی عوامل  هايمحیط 17

 5 - هاآن سازيخالصدر محیط کشت و  هاباکتريو  هاقارچآلوده به  هايبافتدادن  طرز کشت 18

 3 - آشنایی با تهیه اسالید میکروسکوپی 19

 4 - هاآنها از خاک و بررسی میکروسکوپی جداسازي نماتد 21

 4 - هاویروسي جداسازي هاروشمعرفی  21

 5 - حشرات آفت ونکلکسیگیاهی و  هايبیماري کلکسیونتهیه  22

 32 16 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

گیاهان دارویی و معطر را شناسایی نموده و  زايبیماريدانشجو پس از گذراندن این درس بتواند عوامل  رودمیانتظار 

 .فراگیردرا  هاآنکنترل  هايروش

 

 خارجی(منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و  -ج

 عنوان منبع مؤلف مترجم ناشر سال انتشار

1392 
و  آموزشانتشارات 

 ترویج کشاورزي
- 

 ودکتر ناصر صفایی 

 همکاران
 گیاهان دارویی هايبیماري

 جلد 3بیماري شناسی گیاهی در  جرج اگریوس و دیگران ایزدپناه آییژ 1389

 در کشاورزيشناسی نماتد دکتر محمود دامادزاده - اندیشه گستر 1386

 زادهحسننادر  - دانشگاه آزاد 1384
 هايباکتري بنديطبقهشناسایی و 

 گیاهی زايبیماري

 - جهاد دانشگاهی 1391
و  جعفر پوربهروز 

 همکاران

ي آزمایشگاهی در بیماري هاروش

 شناسی گیاهی

1381 

 
 گیاهی شناسیویروسمبانی  ماتیوس پور رحیم و دیگران سامان پیشه گر

 ایران آفات گیاهان دارویی مریم صادقی - سخنوران 1394
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 کارشناس ارشد و باالتر دریکی از رشته گرایش بیماري شناسی گیاهی
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 : ویدئو پروژکتور، سیستمآموزشیکمکنور، تهویه و ...، امکانات یشی، گرمایشی، تجهیزات سرما کالس درس استاندارد

تجهیزات و مواد و لوازم رایانه، پرده نمایش، بورد هوشمند، میز استاد، صندلی استاد و دانشجو، روپوش آزمایشگاهی، 

 مترمربع ۱111حداقل به مساحت آزمایشگاهی گلخانه 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 .تمرین، ارائه تحقیق، پژوهش انفرادي یا گروهی تکرار و، ايمباحثه، یتوضیح
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

هاي ي شاخصگیرهاي شفاهی و کتبی، آزمون کتبی مستمر و پایانی، ارزیابی و بررسی گزارش کارهاي مربوط به اندازهپرسش

 مربوطه در آزمایشگاه.
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 از گیاهان دارویی و معطر مرتعی و جنگلی برداريهبهردرس  -3-۱8

 (Utilization of medicinal and aromatic pasture and forest plants) 

 نوع درس: تخصصی

 2معطر شناخت گیاهان دارویی و  :نیازپیش

 - هم نیاز:

افزایش تولید  و مراتع، هاجنگلفرعی  از گیاهان دارویی و معطر و محصوالت برداريبهرهي هاروشهدف کلی درس: شناخت 

 برداريبهرهي مناسب هاروشبا استفاده از  مؤثرهماده 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

 زمان یادگیري

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

ان ر توسعه پایدار کشور: بیاهمیت و دالیل رویکرد به گیاهان دارویی و نقش گیاهان دارویی د

مختصري در خصوص اهمیت و دالیل رویکرد به گیاهان دارویی و نقش گیاهان دارویی در 

 توسعه پایدار کشور

1 - 

 - 1 ، دوساله، چندساله، درختچه و درختسالهیکاشکال رویشی گیاهان دارویی و معطر:  2

 - 1 دانه، شیرابه، گل، پوست، ریشه و ... گیاهی: گال، مان، صمغ، برداريبهرهمورد  هاياندام 3

4 

آشنایی با مراتع ایران )اهمیت مراتع  -از گیاهان دارویی و محصوالت فرعی مراتع  برداريبهره

ظرفیت مراتع )ظرفیت  - از مرتع برداريبهره هايطرح - و سطح و پراکنش مراتع ایران(

ت گیاهان دارویی، تعیین ظرفیت بر ظرفیت برداش مؤثربرداشت گیاهان دارویی، عوامل 

ی مطالعه پوشش گیاه - رابطه برداشت و تکثیر گیاهان دارویی - برداشت گیاهان دارویی(

وضعیت و گرایش جامعه گیاهی  - ، نحوه پالت گذاري و ...(هاپالت)اندازه، تعداد و شکل 

 -اهان دارویی ي ارزیابی جامعه گیاهی از حیث تولید گیهاروش -نسبت به گیاهان دارویی 

اصالح جامعه گیاهی  هايروشبه لحاظ استفاده دارویی، صنعتی و معطر و  داريمرتعمرتع و 

به سمت تولید بیشتر گیاهان دارویی )بذرپاشی، کپه کاري، بوته کاري، حاصلخیزي خاک و 

حد  نبر تعیی مؤثراز مراتع و عوامل  برداريبهرهتعیین حد مجاز  - مبارزه با گیاهان مهاجم(

، وضعیت برداريبهرهاز مراتع )شرایط آب و هوایی، شرایط خاکی، زمان  برداريبهرهمجاز 

 گیاهی( هايگونهمرتع، ماهیت 

4 - 

5 
از چند گیاه دارویی، صنعتی و معطر جنگلی و مرتعی: آنغوزه، باریجه،  برداريبهرهي هاروش

 ها، گلپر، ...ره(، زیThymus-Zataria، آویشن )بیانشیرینگون )کتیرا(، 
3 - 

6 

ي ایرانی هاجنگل: آشنایی با هاجنگلاز گیاهان دارویی و محصوالت فرعی  برداريبهره

 از جنگل برداريبهره هايطرح - ي ایران(هاجنگلو سطح، پراکنش و انواع  هاجنگل)اهمیت 

ز ا مؤثرهماده روش ارزیابی تولید  - از گیاهان دارویی در جنگل برداريبهرهتعریف واحد  -

و  هاروش)از گیاهان دارویی در جنگل  برداريبهرهدوره و مدت  - برداريبهرهیک واحد 

ز ا برداريبهره)زمان  برداريبهره، بهترین زمان (هاجنگلاز  برداريبهرهبر زمان  مؤثرعوامل 

از پوست  ريبردابهرهمعطر و دارویی و زمان  هايازگل برداريبهرههاي درختان، زمان گال

3 - 

 عملی نظري 

 2 1 واحدتعداد 

 64 16 ساعتتعداد 
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اصالح جامعه گیاهی جنگلی به  هايروشمحاسبه حجم تولید در واحد سطح  - درختان(

 از جامعه گیاهی برداريبهرهتعیین حد مجاز  -سمت تولید بیشتر گیاهان دارویی 

7 
از چند گیاه دارویی، صنعتی و معطر جنگلی و مرتعی: زرشک، حنا،  برداريبهرهي هاروش

 ماق، بلوط، کنار، مورد، شیرخشت، سنجد، گل محمدي، گازرخ، استبرق و ...عناب، بنه، س
1 - 

8 
و مراتع: زمان  هاجنگلگیاهان دارویی و محصوالت فرعی  مؤثرهبر میزان مواد  مؤثرعوامل 

 گیاه، سن گیاه، نوع اندام گیاهی، اقلیم، خاک آوريجمع
1 - 

9 
جوامع گیاهی مختلف و مقایسه درصد ماده برداشت عملی از چند گیاه دارویی و معطر در 

 مؤثره
 21 

 21  مؤثرهمختلف و مقایسه درصد ماده  هايزمان برداشت عملی از چند گیاه دارویی و معطر در 11

 21  گرایش و وضعیت تولید گیاهان دارویی و معطر ازنظرمناطق مورد برداشت  وتحلیلتجزیه 11

12 
 ،کردنخشکو مراتع:  هاجنگلویی و محصوالت فرعی عملیات پس از برداشت گیاهان دار

 انبارداري و ...
1 4 

 64 16 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

شناسایی و  هاآن مورداستفاده هاياندامدانشجو پس از گذراندن این درس بتواند گیاهان دارویی و معطر را و  رودمیانتظار 

 آوريجمعطبیعی جنگلی و مرتعی را  هايعرصهفرعی گیاهان دارویی و معطر موجود در  نموده و محصوالت آوريجمع

 طبیعی را انجام دهد. هايعرصهنماید و درنهایت عملیات حمایتی پس از برداشت از 

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 انتشارسال  ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

گیاهان دارویی و  برداريرهبهتولید و 

 معطر

 –احمد احمدیان 

 زهرا مهدي شاهیوند
- 

دانشکده فنی مهندسی 

 یدریهحتربت
1398 

از جوامع گیاهان  برداريبهره هايروش

مرتعی و  هايرویشگاهدارویی و معطر در 

 جنگلی

 1393 ناظري  هوشنگ ریاضی

از گیاهان دارویی و  برداريبهره هايروش

 معطر جنگلی
 - رحیم میرزایی

علمی کاربردي جهاد 

 کشاورزي تهران
1386 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 هاي باغبانی و گیاهان داروییکارشناس ارشد و باالتر دریکی از رشته گرایش

 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

آموزشی: تخته سفید، انواع ماژیک، تجهیزات سرمایشی، گرمایشی، نور، تهویه و ...، امکانات کمک نداردکالس درس استا

کن، ویدئو پروژکتور، سیستم رایانه، پرده نمایش، بورد هوشمند، میز استاد، صندلی استاد و دانشجو، روپوش آزمایشگاهی، پاک

 صحرایی متناسب با سرفصل ابزار، مواد، تجهیزات و فضاي آزمایشگاهی، کارگاهی،

 

 روش تدریس و ارائه درس

 اي، آزمایشگاه و فضاهاي استحصال مواد مؤثرهاي، تکرار و تمرین، پروژهتوضیحی، مباحثه

 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

اي مورد ههاي شفاهی و کتبی، گزارش فعالیت، آزمون کتبی مستمر و پایانی، بررسی گزارشات در مورد برداشت اندامپرسش

 وتحلیل جوامع گیاهی ازنظر میزان ماده مؤثرهبرداري، تجزیهبهره
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 مؤثرهو تجهیزات استحصال مواد  آالتماشیندرس آشنایی با  -3-۱9

(Cognition of machines and equipment for extracting effective materials) 

 تخصصی نوع درس:

 -: نیازپیش

 -هم نیاز: 

 آن در گیاهان  و کاربرد مؤثره در استحصال مواد مورداستفاده هايدستگاهآشنایی با هدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 - 1 مؤثرهاستخراج مواد  گیاهی جهت هاينمونه سازيآمادهمختصري راجع به  1

 - 1 کردنخشک هايو روش هادستگاه، کردنخشک 2

 - 1 تقطیر آوريفن و ي تقطیرهادستگاهمعرفی  3

 - 1 اسانس گیري به روش تقطیر دائمی و تقطیر نوبتی 4

5 
 وسنتی  گیريگالب و نحوه گیريو گالب گیريعرق، اصول گیريعرق هايروشمعرفی 

 مدرن
2 - 

 - 2 متحرک هايدیگ و بخار هايدیگاسانس گیري به روش تقطیر در  6

7 
خراج مختلف است هايحاللي استخراج مواد با هادستگاهي دود دهی با اکسید اتیلن، هادستگاه

 اتر اکسید کربن وبا الکل، استخراج با حالل هگزان، استخراج با آب، استخراج با دي
2 - 

 - 2 ي استخراج موادهادستگاه، معرفی هانمونهساندن ي خیهادستگاهآشنایی با  8

 - 1 هانآ و کاربرد و انواعبا سانتریفیوژها  و آشناییپاالیش  هايو دستگاهمعرفی تجهیزات  9

11 
، GCي کروماتوگرافی شامل هادستگاهمانند انواع  مؤثرهشناسایی مواد  يهابا روشآشنایی 

HPLC ، TLCهاآن و کاربرد ...و 
3 - 

   آزمایشگاه 11

 6 - خأل، تقطیر در جزءجزءبه یرتقطآن شامل تقطیر ساده،  و انواعتقطیر  12

 6 - کلونجر وکیزراسانس گیري توسط دستگاه  13

 6 - سنتی صورتبهگیري انواع گیاهان دارویی  و عصاره گیريعرق 14

 5 - با دستگاه سوکسله و کار و مدرنسنتی  گیريروغن 15

 4 - تراسونیکال و با دستگاه سانتریفیوژ و کارشنایی آ 16

 11 - هاگزانتوفیل و آلکالوئیدهاجداسازي  و با دستگاه دکانتور و کارآشنایی  17

 TLC - 6با کروماتوگرافی کاغذي  و کارآشنایی  18

 5 - نحوه کشیدن ژل از گیاهان دارویی 19

 6 - تحالل شیمیایی از کانکری جدا کردن تنتور و 21

 11 - گیاهان دارویی کردنو خشک کنخشککار با دستگاه  21

 64 16 جمع

 عملی نظري 

 1 1 واحدتعداد 

 48 16 ساعتتعداد 
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 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 مختلف استخراج و کاربرد هايروشدر گیاهان را توسط  مؤثرهمواد  رود پس از گذراندن این درس، دانشجو بتواندانتظار می 

 بکار بندد. محیطیزیست مسائلرا در توسعه کشاورزي با رعایت  هاآنوده و را در علوم کشاورزي بیان نم هاآن

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 انتشارسال  ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

گیاهان  يو فرآورتولید 

 1جلد دارویی 
 - دکتر رضا امید بیگی

 و انتشاراتچاپ  موسسه

 آستان قدس رضوي
1384 

اصول شیمی تجزیه 

 دستگاهی
 نیمن ،هالر اسکوگ،

 دکتر عبدالرضا

 سالجقه
 1388 مرکز نشر دانشگاهی

صنعتی  یهو تهشیمی 

 اسانسی هايروغن

دکتر فاطمه سفید 

 کن
 1386 انتشارات زاوش -

 و استخراجعصاره گیري 

 گیاهان دارویی مؤثرهمواد 

دکتر صمصام 

 شریعت
 1393 انتشارات مانی -

 هايروش تقطیر، هايروش

 هايو شاخصآزمون 

 بازداري در تجزیه اسانس

دکتر کامکار جایمند 

 محمدباقر دکتر و

 رضایی

 1385 شابک -

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

آلی و تجزیه  سال سابقه تدریس دروس شیمی 5با حداقل علوم باغبانی  هايکارشناس ارشد و باالتر دریکی از رشته گرایش

 دستگاهی

 

 درس موردنیازمساحت، تجهیزات و وسایل 

 : ویدئو پروژکتور، سیستمآموزشیکمکنور، تهویه و ...، امکانات تجهیزات سرمایشی، گرمایشی،  کالس درس استاندارد

 -نیازمورد هاينمکمواد و انواع روپوش آزمایشگاهی، رایانه، پرده نمایش، بورد هوشمند، میز استاد، صندلی استاد و دانشجو، 

اع بشر، انواع ارلن، انواع بالن، بورت، انو دستگاه کلونجر، سوکسله، کیزر، آزمایشگاهی مانند آالتشیشه -انواع کاغذ صافی

، ریفیوژآون، سانتپیپت، مزور، دسیکاتور، پیست، چراغ بونزن، هات پلیت، حمام بخار، انواع شیکر، هود، کوره الکتریکی، 

 مترمربع 51فضاي آزمایشگاهی حداقل  ...و آسیاب

 

 روش تدریس و ارائه درس

 تمرین تکرار و، ايمباحثه، توضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ها حین انجام و بررسی نتایجهاي آزمایشگاهی، ارزیابی آزمایشهاي شفاهی و کتبی، گزارش فعالیتپرسش
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 گیاهان دارویی و معطر آوريعملو  سازيآماده درس -۱3-21

(Preparation and processing of medicinal and aromatic plants) 

 تخصصی نوع درس:

 شیمی آلی: نیازپیش

 -هم نیاز: 

 ییاتوانو  مؤثرهو مراحل استحصال مواد  شدهاشتبردگیاهان دارویی و معطر  سازيآمادهآشنایی با چگونگی هدف کلی درس: 

 انجام کلیه مراحل

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
دارویی و  هاياندامنحوه برداشت  –گیاهان دارویی و معطر  آوريجمع مختصري راجع به

 معطر
1 - 

 4 1 شدهآوريجمع هاياندام کردنخشک – کردنخشکگیاهان قبل از  سازيآماده 2

3 
 تأثیر (هواي داغ – ياتسمه –کابینتی  هايکنخشک) یمصنوع هايکنخشکانواع 

 بر گیاهان دارویی و معطر کردنخشک
2 4 

 4 2 مختلف اسانس گیري هايروش -انس استخراج اس 4

 8 2 مختلف گیاهی براي عمل تقطیر هاياندامآماده کردن  –تقطیر  5

6 
اسانس  جداسازي –سرد کردن و نحوه تغلیظ اسانس  – هاآنبخار و نحوه کاربرد  هايدیگ

 هاناخالصیاز مواد 
3 4 

 8 3 هااسانسموارد استعمال  مقدار و –تصفیه اسانس  – عطر گیري 7

 8 - متحرک هايدیگ –بخار  هايدیگآشنایی با  8

 8 - خألتقطیر در  –کننده تغلیظ  – سردکن هايدستگاهآشنایی با  9

 8 - جاذب هايروغن وسیلهبه آشنایی با عطر گیري 11

 8 2 محصوالت استخراجی بنديبسته –نگهداري محصول  –تعیین کیفیت مواد استخراجی  11

 64 16 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

را براي عصاره گیري و استخراج  موردنظر هاياندامگیاهان دارویی و  رود پس از گذراندن این درس، دانشجو بتواندانتظار می

 را بکار بندد. محیطیزیست مسائلو استفاده نماید و در هنگام فرآوري محصول آماده  مؤثرهمواد 

 

 

 

 

 عملی نظري 

 1 1 واحدتعداد 

 48 16 ساعتتعداد 
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 انتشارسال  ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

گیاهان  فرآوري وتولید 

 1جلد دارویی 
 - دکتر رضا امید بیگی

و چاپ  موسسه

آستان قدس  انتشارات

 رضوي

1384 

کنترل کیفیت  هايروش

 گیاهان دارویی

سازمان بهداشت 

 جهانی

محمود مصدق و 

 همکاران

 پزشکیدانشگاه علوم 

 شهید بهشتی
1384 

 و استخراجعصاره گیري 

 گیاهان دارویی مؤثرهمواد 

ام دکتر صمص

 شریعت
 1393 انتشارات مانی -

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 شیمی آلی علوم باغبانی یا گیاهان دارویی یا هايکارشناس ارشد و باالتر دریکی از رشته گرایش

 

 درس موردنیازمساحت، تجهیزات و وسایل 

 : ویدئو پروژکتور،آموزشیکمکبا تجهیزات سرمایشی، گرمایشی، نور، تهویه و ...، امکانات کالس درس استاندارد همراه 

 هايمکنسیستم رایانه، پرده نمایش، بورد هوشمند، میز استاد، صندلی استاد و دانشجو، روپوش آزمایشگاهی، مواد و انواع 

ن، بشر، انواع ارلن، انواع بال لونجر، سوکسله، کیزر،دستگاه ک آزمایشگاهی مانند آالتشیشه -انواع کاغذ صافی -موردنیاز

بورت، انواع پیپت، مزور، دسیکاتور، پیست، چراغ بونزن، هات پلیت، حمام بخار، انواع شیکر، هود، کوره الکتریکی، آون، 

 مترمربع 51فضاي آزمایشگاهی حداقل  ...و ، آسیابسانتریفیوژ

 

 روش تدریس و ارائه درس

 ايپروژهتمرین،  تکرار و، يامباحثه، توضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ها حین انجام و بررسی نتایجهاي آزمایشگاهی، ارزیابی آزمایشهاي شفاهی و کتبی، گزارش فعالیتپرسش
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 گیاهان دارویی و معطر بنديبستهو  يبنددرجهدرس  -3-2۱

(Grading and Packaging of medicinal and aromatic plants) 
 نوع درس: تخصصی

 - :نیازپیش

 -هم نیاز: 

 گیاهان دارویی و معطر بنديدرجهو  بنديبستههدف کلی درس: آشنایی با انواع 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

 زمان یادگیري

 )ساعت(

 عملی نظري

 8 - گیاهان دارویی و معطرکیفیت  حفظدر بررسی عوامل محیطی  1

 8 - گیاهان دارویی و معطربر ماندگاري و کیفیت  بنديبسته هايپوششاثرات  2

 8 - سورتینگ هايدستگاهشناخت  – گیاهان دارویی و معطراستانداردهاي سورتینگ  3

 8  عطرارویی و مگیاهان د هايفروشگاهدر مراکز تولید، مراکز فروش،  بنديبستهانجام عملی  4

5 
ز مراکز تولید به مراکز فروش و مراکز صدور به  گیاهان دارویی و معطرو انتقال  بنديبسته

 خارج از کشور
- 16 

 8 - ربطذي يهاسازمانو  گیاهان دارویی و معطرمقررات صدور  6

 8 - گیاهان دارویی و معطر هايفروشگاهو  بنديبستهبازدید از مراکز  7

 64 - جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

را  هاآندر کیفیت گیاهان دارویی و معطر  مؤثردانشجو پس از گذراندن این درس بتواند با توجه به عوامل  رودمیانتظار 

 و مقررات صادرات و واردات گیاهان دارویی و معطر آشنا شود. هاسازماننماید و با  بنديبستهو  بنديدرجه

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 بنديبستهمختلف  هايشیوهبررسی 

 بریده براي صادرات هايگل

وحید رضا صفاري 

 و دیگران
 1393 کنگره ملی گیاهان زینتی ایران 

 1389 یالمللبین هاينمایشگاهشرکت   افراسیابی سنرگ بنديبسته

 چاپ سالوک  سروش قاسمی کاال و بازاریابی بنديبسته
آخرین 

 ویرایش

 

 

 

 عملی نظري 

 2 1 تعداد واحد

 64 1 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 هاي باغبانی، تولیدات گیاهی باتجربه کاري در این زمینهکارشناس ارشد و باالتر دریکی از رشته گرایش

 

 تجهیزات و وسایل موردنیاز درسمساحت، 

 : ویدئو پروژکتور، سیستمآموزشیکمکنور، تهویه و ...، امکانات تجهیزات سرمایشی، گرمایشی،  کالس درس استاندارد

جهیزات مواد، ت ، ابزار،آویزرخترایانه، پرده نمایش، بورد هوشمند، میز استاد، صندلی استاد و دانشجو، روپوش آزمایشگاهی، 

 متناسب با سرفصلو فضاي 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 ولو عرضه محص سازيآماده، بنديبستهکلیه عملیات گام به  گامانجام  ،ايپروژهتمرین،  تکرار و، ايمباحثهتوضیحی، 

 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 قاالتی، بررسی گزارشات و مهاي عملی، آزمون کتبی مستمر و پایانهاي شفاهی و کتبی، گزارش و ارزیابی فعالیتپرسش
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 (Entrepreneurshipدرس کارآفرینی ) -3-22

 نوع درس: تخصصی

 -: نیازپیش

 -هم نیاز: 

 کار کوچکت کسب و و مدیری ریزيبرنامهکسب،  و آشنایی با مفاهیم کارآفرینی و بازاریابی و کارهدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

 زمان یادگیري

 )ساعت(

 عملی نظري

 - 1 مفهوم و ضرورت کارآفرینی 1

 2 2 موفق کارآفرینانتاریخچه یا سوابق کارآفرینی و  2

 - 2 رفع موانع کارآفرینی هايروشموانع و  3

 - 2 ، راهکارها...(یندهافرآ، هاشاخصتعاریف، عناصر، ) ينوآورخالقیت و  4

 - 2 مدیریت و بازاریابی 5

 4 1 سنجیامکانارزیابی و  6

 4 1 ایده پردازي 7

 4 1 طراحی 8

 4 1 کسب کوچک و میانی و کار 9

 3 1 کوچک وکارهايکسب اندازيراهمراحل و راهکارهاي ایجاد و  11

 3 1 وکارکسبو ساماندهی  ریزيبرنامه 11

 4 1 و فروش بازاریابی 12

 4 - انجام پروژه 13

 32 16 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

دانشجو پس از گذراندن این درس بتواند با بازار گیاهان دارویی و معطر آشنا شده و توانایی بازاریابی و فروش  رودمیانتظار 

 محصوالت را داشته باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملی نظري 

 1 1 واحدتعداد 

 32 16 ساعتتعداد 
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 داقل سه منبع فارسی و خارجی(منابع درسی پیشنهادي )ح -ج

 انتشارسال  ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 کارآفرینی
 -رابرت هیسریچ

 مایکل پیترز

 -حمیدرضا تقی یاري

 علیرضا فیض بخش

دانشگاه صنعتی 

 شریف
 آخرین ویرایش

 از تئوري تا عمل کارآفرینی
 -علیرضا مقدسی

 محمدرضا ذبیحی
 آخرین ویرایش جهان فردا نما -

 آموختگاندانشآفرینی کار

 دانشگاهی
 - نسرین جزنی

پژوهشکده مطالعات 

 فرهنگی اجتماعی
 آخرین ویرایش

 - جلیل صمد آقایی کارآفرینی پیشرفته
 تأمینموسسه کار و 

 اجتماعی
 آخرین ویرایش

 آخرین ویرایش اکرام - حسین خنیفر کارآفرینی در نظام آموزشی

 

 زشی و یادگیري مطلوب درس(استانداردهاي آموزشی )شرایط آمو -د

 هاي مدرسویژگی

 کارشناس ارشد و باالتر دریکی از رشته کارآفرینی، کشاورزي و مدیریت

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 : ویدئو پروژکتور، سیستمآموزشیکمکنور، تهویه و ...، امکانات تجهیزات سرمایشی، گرمایشی،  کالس درس استاندارد

 ستاد و دانشجو، روپوش آزمایشگاهیرده نمایش، بورد هوشمند، میز استاد، صندلی ارایانه، پ

 

 روش تدریس و ارائه درس

 عملیات و پروژه.گام به  گام فراینداجراي پروژه،  مراحل ،تمرین تکرار و، ايمباحثه، توضیحی

 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 وط به تکالیف ارجاعی، آزمون کتبی مستمر و پایانیهاي مربهاي شفاهی و کتبی، گزارش فعالیتپرسش
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 (Internship) کارآموزيدرس  -3-23
 نوع درس: تخصصی

 درسی واحد 51پس از اخذ : نیازپیش

 -هم نیاز: 

 بخش کشاورزي دارانبربهرههدف کلی درس: شناخت دقیق از بازار کار و ارتباط با سایر 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 - به محل کارآموزي نامهمعرفی ارائه و جلسه توجیهی، تشریح فرآیند کار و اهمیت موضوع 1

241 

2 
و دانشجو  با سرپرست تلفنیتوسط مربی مستقیم، چهار مرتبه تماس  بازدید دومرتبه حداقل

 .بارکیدون اعالم قبلی، بررسی گزارش کار کارآموزي روزانه و هفتگی حداکثر هردو هفته ب
- 

  وبازخورد به دانشج ارائه –بررسی گزارش هفتگی  –گزارش هفتگی توسط دانشجو  ارائه 3

4 
محرمانه براي  صورتبهبررسی گزارش نهایی کارآموزي، ارسال گزارش به واحد کارآموزي 

 یی.راستی آزما
- 

5 
برقراري جلسه دفاع و ارزیابی گزارش شفاهی و دفاع دانشجو همراه با نمایش متن، عکس 

 و فیلم از فرآیند کار در محیط واقعی.
- 

 - ارزیابی نهایی و اعالم نمره یا صدور دستور تکرار کارآموزي 6

 241 - جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

انشجو پس از گذراندن این درس توانایی کار در محیط واقعی را کسب نماید و بتواند ارتباط مناسب با د رودمیانتظار 

 کارگران و کارفرمایان برقرار نماید

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 انتشارسال  ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

ي نوین تدریس هاروشراهنماي 

 و کارآموزي شآموزبراي 

محرم  -محمد احدیان

 آقازاده
 1381 آییژ -

 1387 نانیستیتو ایز ایرا عبدالناصر کرکه آبادي جف آلرد و همکاران کارآموزي در محیط کار

 

 

 

 

 عملی نظري 

 2 - واحدتعداد 

 241 - ساعتتعداد 
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 اورزيهاي کشکارشناس ارشد و باالتر دریکی از رشته
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 مرتبط با بخش کشاورزي هايآزمایشگاه، گیاهان داروییتولیدات  هايکلینیکمراکز و 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 ، بررسی، نظارت و هدایتتوضیحی

 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 مشاهده فعالیت، بررسی گزارش، ارزیابی دفاعیه
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 (Regional medicinal and aromatic plants) ايمنطقهگیاهان دارویی و معطر درس  -3-24
 اختیاريدرس: نوع 

 -: نیازپیش

 -هم نیاز: 

داشت و ، کاشت، زمین سازيآماده - یکی از گیاهان مهم منطقه آشنایی با روش کاشت داشت و برداشت هدف کلی درس:

 آویشن –زیره  - مثل زعفران ايمنطقهیکی از گیاهان برداشت 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 - 1 در صنایع غذاییآن  و اهمیتزعفران  1

 4 2 نور و ...( –دما  –اقلیم  –شرایط مناسب براي کشت و پرورش گیاه زعفران )خاک  2

 4 2 در کشت و پرورش زعفران موردنیازادوات و تجهیزات  3

 4 2 تهیه زمین براي کاشت زعفران 3

 11 2 و ...( ايکپه - ردیفی – ايچالهمختلف کاشت زعفران ) هايروش 4

 11 2 سم و...( - کود -وجین  –آبیاري ) زعفرانمرحله داشت  5

 4 1 مرحله برداشت زعفران 6

 4 1 مرحله پس از برداشت و نگهداري زعفران 7

 4 2 زعفران هايبیماريآفات و  ترینمهم 8

 4 1 محصول اصلی و فرعی بنديبسته 9

 48 16 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

گیاه زعفران را کشت نموده و  ي رایج در منطقههاروشدانشجو پس از گذراندن این درس بتواند با استفاده از  رودمیانتظار 

 عملیات داشت و برداشت زعفران را انجام دهد.به زراعی  هايروشبا 

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 انتشارسال  ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 زعفرانکاربردي کشت  آموزش

 تجارت( -فرآوري  - پرورش)

وي قیال اردالن پوراسماعیل

 رستمی اهللذبیح –زاده
 آخرین ویرایش دي نگار -

 آخرین ویرایش دانشگاه تهران - بهنیا محمدرضا زعفران

 زعفران ايگلخانهکشت  آموزش
آفتاب  -فرزانه کرمانی

 نقلی موسوي
- 

و ترویج  آموزش

 کشاورزي
 آخرین ویرایش

 

 عملی نظري 

 1 1 واحدتعداد 

 48 16 ساعتتعداد 
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 هاي زراعت و اصالح نباتاتگرایش کارشناس ارشد دریکی از رشته
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

آموزشی: ویدئو پروژکتور، سیستم تجهیزات سرمایشی، گرمایشی، نور، تهویه و ...، امکانات کمک کالس درس استاندارد

 ابزار، مواد، تجهیزات متناسبتاد، صندلی استاد و دانشجو، روپوش آزمایشگاهی، رایانه، پرده نمایش، بورد هوشمند، میز اس

 ادوات و تجهیزات کاشت و داشت و برداشت و نگهداري گیاه زعفران -با سرفصل
 

 روش تدریس و ارائه درس

 برداشت –داشت  –کاشت  –فرآیندهاي تهیه زمین گام به  گام انجام ،اياي، تکرار و تمرین، پروژهتوضیحی، مباحثه
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 عملیاتگام ه ب گامارزیابی فرآیند ، ، آزمون مستمر و پایانی، ارزیابی گزارشاتهافعالیتشفاهی و کتبی، گزارش  هايپرسش
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 درس کشت سبزیجات دارویی و معطر -3-25

(Cultivation of medicinal and aromatic vegetables) 
 نوع درس: اختیاري

 -: نیازپیش

 -هم نیاز: 

 و کشت و کار انواع سبزیجات دارویی و معطر کاريسبزياصول  شناختهدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

 زمان یادگیري

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
 هايسبزي بریهتکبا  هاسبزيو ارزش اقتصادي و غذایی  کاريسبزي تاریخچه و اهمیت

 دارویی و معطر
1 - 

2 
 هايقسمت، نیاز دمایی، چرخه زندگی، نحوه مصرف، شناسیگیاهمعطر )دارویی و  هايسبزي

 ...( مصرفقابل
1 4 

3 
فضاي باز، معطر )دارویی و  هايسبزيجهت کشت  موردنیازو تجهیزات  تأسیسات

 رپوشش، گلخانه ...(زی
1 4 

4 
دارویی و معطر  هايسبزيدر تولید  شدهکنترل هايمحیطضرورت و چگونگی آماده کردن 

 شرایط اقلیمی و امکانات زارع برحسب
1 2 

5 
ستر ب ضدعفونی، هاگلخانهدارویی و معطر در فضاي باز و  هايسبزيانواع بسترهاي کشت 

 کاشت
1 2 

6 
در فضاي باز و نحوه کنترل شرایط محیطی در فضاي بسته تولید ي سازگار نمودن هاروش

 دارویی و معطر هايسبزي
1 4 

7 
در پرورش،  مؤثرشرایط محیطی مناسب، نیاز کودي، انواع و ارقام و سایر عوامل و شرایط 

 در منطقه پذیرتوجیهسبزي دارویی خاص منطقه به روش  کشت حداقل یک رقم
2 6 

8 
در پرورش،  مؤثر، نیاز کودي، انواع و ارقام و سایر عوامل و شرایط شرایط محیطی مناسب

 در منطقه پذیرتوجیهمعطر خاص منطقه به روش  کشت حداقل یک رقم سبزي
2 6 

9 
در پرورش،  مؤثرشرایط محیطی مناسب، نیاز کودي، انواع و ارقام و سایر عوامل و شرایط 

 در منطقه پذیرتوجیهروش  به نوع سبزي برگی دارویی و معطر 3کشت حداقل 
2 8 

11 
در پرورش،  مؤثرشرایط محیطی مناسب، نیاز کودي، انواع و ارقام و سایر عوامل و شرایط 

 در منطقه پذیرتوجیهدارویی و معطر به روش  ايغدهنوع سبزي  2کشت حداقل 
2 8 

11 
در پرورش،  ؤثرمشرایط محیطی مناسب، نیاز کودي، انواع و ارقام و سایر عوامل و شرایط 

 در منطقه پذیرتوجیهبه روش  دارویی و معطر ايدانهکشت حداقل یک نوع سبزي 
2 4 

 48 16 جمع

 

 

 عملی نظري 

 1 1 واحدتعداد 

 48 16 ساعتتعداد 
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 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 دهتفامورداس هاياندامدانشجو پس از گذراندن این درس بتواند انواع سبزیجات دارویی و معطر را تولید نموده و  رودمیانتظار 

 نماید. بنديبستهو جهت فروش و عرضه  آوريجمعرا  هاآن

 

 حداقل سه منبع فارسی و خارجی() پیشنهادي منابع درسی -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1386 کوثر - حسندخت محمدرضا مدیریت گلخانه

 1389 متفاوت - غالمعلی پیوست کاريسبزي

 1379 دانشگاه صنعتی اصفهان مصطفی مبلی رو دبلیو. جورج. تولید سبزي

 و دیگران گنیس الپمن زيبد سیولت درنم وژيولنکت
، وشرحاد فرهف

 رشبد ممحم
 1385 یالمآزاد اس اهگشدان

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 سال سابقه تدریس دروس مرتبط 5هاي باغبانی، تولیدات گیاهی با حداقل ارشد و باالتر دریکی از رشته گرایشکارشناس 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 : ویدئو پروژکتور، سیستمآموزشیکمکنور، تهویه و ...، امکانات تجهیزات سرمایشی، گرمایشی،  کالس درس استاندارد

 مایش، بورد هوشمند، میز استاد، صندلی استاد و دانشجو، روپوش آزمایشگاهیرایانه، پرده ن
 

 روش تدریس و ارائه درس

 تحقیق، پژوهش انفرادي یا گروهی تمرین، ارائه تکرار و، ايمباحثهتوضیحی، 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ارزشیابی نهایی و مستمر ها و بررسی نتایج نهایی،هاي شفاهی و کتبی، ارائه مقاالت و یافتهپرسش
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 (organic farming) درس کشاورزي ارگانیک -3-26
 نوع درس: اختیاري

 -: نیازپیش

 -هم نیاز: 

 انیکد محصوالت ارگبیولوژیک، بازدید از مراکز تولی هايافزودنیهدف کلی درس: آشنایی با کشاورزي و محصوالت ارگانیک، 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز و محتوا ردیف

 زمان یادگیري

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
زراعی و باغی )تعاریف مفاهیم چرخه انرژي و مواد، کشاورزي  هاياکوسیستمآشنایی با 

 پایدار، رابطه کشاورزي پایدار با کشاورزي ارگانیک، مدیریت تلفیقی آفات، تاریخچه و مزایا(
4 - 

2 

خاک و  هايآالینده) کیارگاندر تولید محصوالت  شناسیخاکو  پزشکیگیاهنقش 

، مدیریت پسماند، فاضالب، و زیستمحیطخاک و  هايآالینده، مدیریت زیستمحیط

 ضایعات(

4 - 

 - 4 بومی در کشاورزي ارگانیک هايافزودنیآشنایی با  3

 - 4 (نندهککنترلکودهاي بیولوژیک، عوامل ) کیانارگمجاز در کشاورزي  هايافزودنیآشنایی با  4

 - 3 از تولید محصوالت ارگانیک زراعی و باغی هاییمثال 5

 - 3 مسائل اجتماعی و فرهنگی پیرامون محصوالت ارگانیک 6

 - 2 آشنایی با عوامل کنترل بیولوژیک 7

 - 2 اد و تجهیزات مربوطه، موهاروشآشنایی با مراکز تولید محصوالت ارگانیک و آشنایی با  8

 - 2 شناخت مراکز بازیافت 9

 - 2 شناخت کود و مواد بیولوژیک 11

 - 2 آن هايویژگیمواد غذایی ارگانیک و  11

 - 32 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

در کشاورزي  مؤثرک و عوامل دانشجو پس از گذراندن این درس با کشاورزي ارگانیک و محصوالت ارگانی رودمیانتظار 

 مجاز جهت تولید محصوالت ارگانیک آشنا شود. هايافزودنیارگانیک آشنا شود و با 

 

 

 

 

 

 

 

 عملی نظري 

 - 2 واحدتعداد 

 - 32 ساعتتعداد 
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 انتشارسال  ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

Lampking, Organic farming, - - Farming press 1991 

 1375 جهاد دانشگاهی مشهد - عوض کوچکی و دیگران رزي پایدارکشاو

 1385 - - حسین حیدري 2و  1راهنماي تسهیل گران جلد 

Alternative agriculture, 
National research 

council 
- National Academy 

of Science 
1989 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسگیویژ

 هاي زراعت، باغبانیکارشناس ارشد و باالتر دریکی از رشته گرایش

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

آموزشی: ویدئو پروژکتور، سیستم تجهیزات سرمایشی، گرمایشی، نور، تهویه و ...، امکانات کمک کالس درس استاندارد

 اد، صندلی استاد و دانشجو، روپوش آزمایشگاهیرایانه، پرده نمایش، بورد هوشمند، میز است

 

 روش تدریس و ارائه درس

 ايپروژهتمرین،  تکرار و، ايمباحثه، توضیحی

 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 هاي شفاهی و کتبی، آزمون کتبی مستمر و پایانی، بررسی گزارشات و مقاالت،پرسش
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 (Computer Usage)درس کاربرد رایانه  -3-27
 نوع درس: اختیاري

 - :نیازپیش

 -هم نیاز: 

 تخصصی افزارهاينرمبا رایانه و استفاده از  کارهدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

 زمان یادگیري

 )ساعت(

 عملی نظري

 - 4 مروري بر مبانی رایانه 1

 windows 2 4 يافزارهانرمو کار با  وزشآم 2

 4 8 (word ،Excel ،powerpoint) ویژهبه office افزارنرمو کار با  آموزش 3

 4 2 و استفاده از اینترنت و کار با مرورگرهاي رایج آموزش 4

5 
 مانند کشاورزي  هايپژوهشهاي رایج در افزارنرمو کار با  آموزش

(spss, mstat, mini tab ...) 
2 8 

 8 2 دارویی و معطرتولید گیاهان  بریهتکبا  یاهانتولید گ هايافزارنرمو کار با  آموزش 6

 32 16 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 وهاي تخصصی بیشتر آشنا شده افزارنرمهاي آفیس و افزارنرمدانشجو پس از گذراندن این درس با رایانه و  رودمیانتظار 

 .بیاموزدرا  هاآنتوانایی استفاده از 

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 انتشارسال  ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

مبانی کامپیوتر و کاربرد آن در علوم 

 کشاورزي

 -محمد امین آسودا

 محسن قرینه
 اهواز مهزیار -

آخرین 

 ویرایش

 نت در علومکاربرد کامپیوتر و اینتر

 جغرافیایی، کشاورزي، منابع طبیعی
 1387 نشر کیان رایانه سبز  غالم علی خمر

تحت ویندوز  SAS افزارنرمتحلیلگر 

 و کاربرد آن در تحقیقات کشاورزي
 1391 شهید چمران اهواز - موسی مسگر باشی

در تجزیه  Mstat افزارنرمکاربرد 

 زیستی يهاداده

رضا  -عبداله محمدي

 بنیزي یتوکل
- 

دانشگاه آزاد 

 کرج -اسالمی
1392 

 هايیهتجزدر  SAS افزارنرمکاربرد 

 آماري
 - افشین سلطانی

جهاد دانشگاهی 

 مشهد
1386 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 داد ساعتتع
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 ترافزار کامپیوهاي نرمکارشناس ارشد و باالتر دریکی از رشته گرایش

 سال سابقه تدریس دروس یا پژوهش مرتبط 5پزشکی با حداقل کارشناسی ارشد و باالتر در رشته گیاه

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 : ویدئو پروژکتور، سیستمآموزشیکمکنور، تهویه و ...، امکانات تجهیزات سرمایشی، گرمایشی،  کالس درس استاندارد

ي رافزانرمابزار و امکانات ورد هوشمند، میز استاد، صندلی استاد و دانشجو، روپوش آزمایشگاهی، رایانه، پرده نمایش، ب

 متناسب با سرفصل، سایت رایانه

 

 روش تدریس و ارائه درس

 تمرین تکرار و، ايمباحثه، توضیحی

 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 هاهاي شفاهی و کتبی، ارزیابی گزارش فعالیتپرسش
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 (medicinal mushrooms (Ganoderma)) ي دارویی )گانودرما(هاقارچدرس  -3-28
 نوع درس: اختیاري

 -: نیازپیش

 -هم نیاز: 

 ما و توانایی تولید و پرورش قارچ داروییدراهدف کلی درس: شناخت قارچ دارویی گانو

 رفصل آموزشیس -الف

 ریز محتوا ردیف

 زمان یادگیري

 )ساعت(

 عملی نظري

 - 2 قارچ گانودرما هايویژگی -اهمیت دارویی قارچ گانودرما  -ي دارویی هاقارچانواع  1

 6 2 براي تولید و پرورش قارچ گانودرما موردنیازعوامل محیطی  2

 6 2 براي پرورش قارچ گانودرما موردنیاز تأسیسات 3

4 
قارچ  کشت - اسپان مناسب قارچ گانودرما - مواد اولیه و تهیه بستر پرورش قارچ گانودرما

 گانودرما
2 6 

 6 2 عملیات داشت قاچ گانودرما 5

 6 2 رایج قارچ گانودرما هايبیماريآفات و  6

 6 1 زمان مناسب و چگونگی برداشت قارچ گانودرما 7

 6 1 گانودرماقارچ  ...و  بنديبستهو  بازاریابی 8

 6 2 پرورش قارچ گانودرما هايکارگاهتوجیه اقتصادي  9

 48 16 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

آن آشنا شده و توانایی کاشت و داشت و  هايویژگیدانشجو پس از گذراندن این درس با قارچ گانودرما و  رودمیانتظار 

 .ارویی مهم کسب نمایدیک گیاه د عنوانبهبرداشت آن را 

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

اصول پرورش قارچ دارویی گانودرما 

 لوسیدیوم

 -جمالعلی الفتی

 ابراهیم رنجبرمحمد
- 

نشر زرین 

 اندیشمند
1398 

تغذیه و  -صنعت -قارچ گانودرما )کشاورزي

 مان(در
 1398 نشر آقاي کتاب - شهرام مقصودي

Reishi Mushroom: Herb of Spiritual 

Potency and Medical Wonder Terry Willard - Sylvan press 1991 

 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Terry+Willard&text=Terry+Willard&sort=relevancerank&search-alias=books
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

سال سابقه تدریس در دروس مرتبط یا  5هاي زراعت و باغبانی با حداقل گرایش کارشناس ارشد و باالتر دریکی از رشته

 کار درزمینه پرورش قارچ گانودرما
 

 ت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درسمساح

 : ویدئو پروژکتور، سیستمآموزشیکمکنور، تهویه و ...، امکانات تجهیزات سرمایشی، گرمایشی،  کالس درس استاندارد

واد تجهیزات و م فضا ،ابزاررایانه، پرده نمایش، بورد هوشمند، میز استاد، صندلی استاد و دانشجو، روپوش آزمایشگاهی، 

 جهت تولید و پرورش قارچ گانودرما موردنیازسب و بستري منا
 

 روش تدریس و ارائه درس

 عمل، کشت و پرورش قارچ گانودرما سازوکاراجزا و  حیتشر ،ايپروژهتمرین،  تکرار و، ايمباحثهتوضیحی، 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

سی و ارزیابی عملکرد نهایی دانشجو، گزارش هاي شفاهی و کتبی، گزارش فعالیت، ارزیابی فرآیند شناسایی، بررپرسش

هاي آزمایشگاهی و کارگاهی، ارزیابی فرآیند شناسایی، تشریح اجزا و سازوکار عمل، بررسی و ارزیابی عملکرد نهایی فعالیت

 دانشجو در کارگاه
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 (sustainable agriculture) داردرس کشاورزي پای -3-29
 اختیارينوع درس: 

 -: نیازپیش

 -هم نیاز: 

 آشنایی و شناخت میانی کشاورزي پایدارهدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

ایداري، تاریخچه، تعاریف و اهداف کشاورزي پایدار )مفهوم پایداري، تاریخچه بحث پ

مربوط  هايچالشتوسعه پایدار، کشاورزي پایدار، پایداري و اهداف آن، ابهامات، نقدها و 

 (به مفهوم پایداري

3  

2 
منابع کشاورزي پایدار )منابع کشاورزي و پایداري، پایداري منابع خاک، پایداري منابع آب، 

 پایداري منابع ژنتیکی(
3  

3 

شاورزي تناوبی، کشاورزي فشرده و کم نهاده، کشاورزي ک ي کشاورزي پایدارهاروشانواع 

جایگزین، کشاورزي بیولوژیکی، کشاورزي بیودینامیک،  قابل اکولوژیکی، کشاورزي

 کشاورزي دقیق

5  

4 

حفاظتی، تناوب زراعی، مبارزه بیولوژیکی، کشت  يورزخاک اجزاي کشاورزي پایدار

خ یولوژیکی، استفاده از کودهاي آلی، تغییر تاریکودهاي ب کارگیريبهمخلوط، استفاده از مالچ، 

 کشت

5  

5 
هاي هرز در کشاورزي پایدار )پیشگیري، کنترل فیزیکی، ها و علفمدیریت آفات و بیماري

 کنترل زراعی، زیستی، شیمیایی، محدودیت و اشکاالت مدیریت تلفیقی آفات(
4  

  2 ها در کشاورزي پایدارنقش و اهمیت میکرواورگانیزم 6

7 

ابطه انسانی بر روند تغییرات اکولوژیک، ر تأثیراقتصاد کشاورزي پایدار )اقتصاد اکولوژیک، 

 هاي اقتصاديهاي اکولوژیک و اقتصادي، ابعاد اقتصاد کشاورزي پایدار، جنبهبین نظام

اعی و هاي زرهاي کشاورزي پایدار، کارایی اقتصادي فعالیتمدیریت آفات، کارایی سیستم

 (دامی

4  

8 

انتقال از کشاورزي رایج به پایدار )جوامع روستایی، موانع موجود بر سر راه انتقال به 

کشاورزي پایدار، فرآیند انتقال در کشاورزي رایج به پایدار، اثر کشاورزي پایدار بر جوامع 

 (روستایی

3  

9 

اي هدار، برنامههاي کشاورزي پایهاي تحقیقاتی در نظامراهبردهاي کشاورزي پایدار )برنامه

بر پویایی جمعیت، تنوع زیستی، آینده و کشاورزي  تأکیدآینده براي ترویج کشاورزي و 

 (پایدار و محیط و زیست

2  

  1 کشاورزي ارگانیک در جهان و ایران اندازچشمجایگاه فعلی و  11

  32 جمع

 عملی نظري 

 - 2 واحدتعداد 

 - 32 ساعتتعداد 
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 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

آن آشنا شود و در فرآیند تولید گیاهان  مؤثرز گذراندن این درس با کشاورزي پایدار و عوامل دانشجو پس ا رودمیانتظار 

 .کشاورزي پایدار تالش نماید سويبهتوجه نماید و از کشاورزي رایج  هاآنبه دارویی و معطر 

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 ل انتشارسا ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

توسعه کشاورزي پایدار 

 )آزمون و اقتصاد روستایی(

و ي لنگرود یعیمطسید حسن 

 همکاران
 1388 موسسه انتشارات تهران 

 1389 انتشارات زیتون شهر  کمال سادات اسیالن و همکاران کشاورزي پایدار

 1387 جهاد دانشگاهی مشهد  حسین محمدي و همکاران درآمدي بر کشاورزي ارگانیک

 کشاورزي ارگانیک )کشتاونی(
اخشایی و  محمدرضاسید 

 چائی چی محمدرضا
 1389 دانشگاه گیالن 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 گیاهی داتیتول ،یباغبان هاي مدیریت کشاورزي، زراعت،کارشناسی ارشد و باالتر دریکی از رشته و گرایش

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 : ویدئو پروژکتور، سیستمآموزشیکمکنور، تهویه و ...، امکانات تجهیزات سرمایشی، گرمایشی،  کالس درس استاندارد

 سبز يفضاها ،باغات ،مزارع دسترسی به گلخانه،رایانه، پرده نمایش، بورد هوشمند، میز استاد، صندلی استاد و دانشجو، 
 

 ش تدریس و ارائه درسرو

 تکرار و تمرین مباحثه، سخنرانی،
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 پایانی و مستمر و کتبی شفاهی هايپرسش
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 پیوست یک
 ی و معطراز گیاهان داروی برداريبهرهرشته تولید و دوره کاردانی ناپیوسته  موردنیازاستاندارد جهیزات ت

 عمومی کارگاه

 (5) يبندبستهانواع ظروف  - (5فرغون ) –سبدهاي برداشت -(2) ییبناتراز  -( 2شاغول ) –( 2متر فلزي ) -( 2) ياپارچهمتر 

علف  -( 1) زنچمن -( 5شفره ) –( 11بیل ) –( 11) لچهیب -( 1کیلویی دیجیتال ) 111باسکول  - (1) یکشدستگاه فویل  -

 -( 3سنج )شیب - (5پنس ) –( 1اره خشک بر ) -( 1تربر )اره  - (1) یبرقاره - (1چکش ) –( 1زن )رون ت -( 1تراش )

دمانگار (، 5)دماسنج ماکزیمم و مینیمم  – (5دماسنج ) – GPS (5) دستگاه –( 5شاخص ) – (5تئودولیت ) –( 5) وویندوربین 

  مترمربع 1111 گلخانه – هکتار 1مزرعه  - هکتار 3باغ  ايفض - (2) بادسنج(، 2نگار )(، رطوبت 2سنج )رطوبت(، 5)
 

 و خاک آبآزمایشگاه 

چکش  - (5اگر ) - (5) يبردارنمونه (، سیلندر5) لچهیب - خاک، آب و گیاه يبردارنمونه ست کامل - (1سنگ )مجموعه 

شیکر  - (2) قیدقترازوي  - (2) رومتردیه – (11) يبردارنمونهظرف  - (1کوبه ) - (5) یکیالستچکش  - (5) يبردارنمونه

 - (5خاک )دماسنج  - (5) کنومتریپ – (1پمپ تخلیه هوا ) - (1وبرگشت )رفتشیکر دورانی یا  –( 1خاک ) يبنددانهخشک 

فتومتر اسپکتو –( 1آون ) - (5سنج )شوري  - (5متر ) PH –( 2مضاعف )استوانه  - (1مانسل )دفترچه رنگ  - (2) ومتریتانس

آب سرعت  کنندهکنترل هايدریچهانواع  - انواع کاغذ صافی - موردنیاز هاينمکمواد و انواع  - (1) یاتمدستگاه جذب  - (1)

(، 5(، ارلن تخلیه )5بالن )(، 5ارلن )(، 5بشر )(، 5)لوله ) یشگاهیآزما آالتشیشه - (1آب )انواع پمپ  - (1) نهیمول - (5)

 (1) تیپلهات  - (5بونزن )چراغ  -(،...( 5) ستیپ(، 1) کاتوریدس (،5مزور )(، 5) پتیپ(، 5بورت )
 

 کشاورزي هايماشینکارگاه 

ادوات  - وژیکار، بذرپاش سانتریفادوات کاشت: خطی کار، ردیف -گاوآهن برگرداندار، گاوآهن بشقابی، دیسک، لولر، نهرکن 

اع انو -تراکتور  - ، بیلر، چاپر، کمباین برداشت غالتادوات برداشت: موور، ریک -، کودپاش مزرعه پاشسمداشت: انواع 

باالبر جک  -( 2کامل ) آچارجعبه - (2) رهیگ -( 1) یکارگاهمیز  -( 1) یگلدان تراکتور – (1مزرعه )کودپاش  - (1پاش )سم

 - (1اولیه ) يهاکمکجعبه  -( 1جوش )دستگاه  -( 1فرز )سنگ  - (1) یدستدریل ستونی و  – (1) یسقفجرثقیل  - (1)

 (1) ینشانآتشکپسول 
 

 هایماريبو آفات و  شناسیگیاه آزمایشگاه

 - (5اسکالپل ) - (5کاردک )کامن، بلو متیلن و...( ) يزیآمرنگمواد  - (5فلورسنت )میکروسکوپ  - (5) ينورمیکروسکوپ 

 هاينمونه – هابیماري هاينمونه –گیاهی  ايهنمونه - (5) ومیهربارتخته  - (3) ومیهربارکمد  - (5) تیتثبابزار  - (5) غیت

انواع  - کشعلفسموم  -بیولوژیک  هايکشقارچ - نماتدکشسموم  - کشقارچسموم  - کشحشره سموم - آفات گیاهی

ي، انکوباتور، آون، اتوکالو، دستگاه سانتریفیوژ و هود بیولوژ - حشرات و سایر آفات آوريجمعوسایل  - رشد کنندهتنظیم

 هايارتکگیري،  تور حشرهاین وسایل بهتر است در یک فضاي آزمایشگاهی قرار بگیرند(، اسپیراتور، دسیکاتور، )خچال ی

پتري ) ازیموردن ايشیشهوسایل  -ها از خاک مش براي جداسازي نماتد 38و  511هایی در اندازه الک - چسبناک زرد و آبی

مواد و وسایل مربوط به تهیه اسالید میکروسکوپی: )میکروسکوپ  -اي مدرج( مدرج، پیپت ه هاياستوانهدیش، ارلن، بشر، 

میکروسکوپ، وسایل مربوط به  111جهت استفاده از لنز  ، روغن ایمرسیونرنگبیالم، المل، محلول الکتوفنل، پارافین، الک 

 يهاغیتس، اسکالپر+ یکسري پن - و محلول مخصوص تمیز کردن لنزهاي میکروسکوپ( Paperنگهداري میکروسکوپ: 

 PDA= Potato Dextrose Agar مثل)هاي کشت مصنوعی محیط - مخصوص آن، لوپ، بینوکولر، ترازوي مغناطیسی، هیتر

الزم براي  هايمحلولمواد و  - هايمحلول، غیراجباريي هاسمجهت کشت میکروارگانی (هاباکتريبراي کشت  N.Aو محیط 
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 ین و فستوکسین براينفتال يهاقرص -، کریستال ویوله، سفرانین، محلول لوگول %95اتیلیک الکل  هاباکتريگرم  آمیزيرنگ

 نگهداري حشره
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 پیوست دو

 از گیاهان دارویی و معطر برداريبهرهرشته تولید و ناپیوسته  کاردانی نیروي انسانی استاندارد موردنیاز دوره

 ردیف
عنوان مدرک 

 تحصیلی

 مقطع
 عنوان دروس مجاز تدریس سابقه

 دکترا کارشناسی ارشد

1 
دارویی /  گیاهان

   منابع طبیعی
سال و  3

 باالتر

 – 2 و 1شناخت گیاهان دارویی و معطر 

از گیاهان دارویی و معطر  برداريبهره

و فرآوري  سازيآماده –جنگلی و مرتعی 

تکثیر گیاهان  –گیاهان دارویی و معطر 

 زبان فنی - کارآفرینی - عطردارویی و م

2 
زراعت / اصالح 

   نباتات
سال و  3

 باالتر

گیاهان دارویی  پرورش –اکولوژي عمومی 

کشاورزي  –کشاورزي ارگانیک  –و معطر 

 ايمنطقهگیاهان دارویی و معطر  - پایدار

   باغبانی 
سال و  3

 باالتر

 ايگلخانهکشت  -عمومی  شناسیگیاه

شناخت گیاهان  -و معطر گیاهان دارویی 

کاشت سبزیجات  - 2 و 1 دارویی و معطر

 کارآموزي –دارویی و معطر 

4 

یا  پزشکیگیاه

 هايیشگرا

 مربوطه
  

سال و  5

 باالتر

آفات و  – زهر هايعلفشناسایی و کنترل 

 گیاهان دارویی و معطر هايبیماري

   شیمی 5
سال و  5

 باالتر

 - می آلیشی –کاربرد شیمی در کشاورزي 

آالت و تجهیزات با ماشین آشنایی

 استحصال مواد مؤثره

6 
آبیاري / 

   خاکشناسی
سال و  5

 باالتر
 خاکشناسی عمومی –آبیاري عمومی 

   هواشناسی 7
سال و  5

 باالتر
 شناسیو اقلیمهوا 

   بردارينقشه 8
سال و  5

 باالتر
 بردارينقشهمساحی و 

 

 


