
 تولید و نگهداری گیاهان آپارتمانی

 )سال( تدریس سابقه رشته مدرک درس

 3 های باغبانیرشته ارشد گلکاری گیاهان آپارتمانی

 5 گل و گیاه زینتی و باغبانی کارشناسی ازدیاد گیاهان آپارتمانی

آفات و بیماری گیاهان 

 آپارتمانی

 1 آفات و بیماریهای گیاهی ارشد

 1 خاکشناسی ارشد تغذیه گیاهان آپارتمانی

تکنولوژی پساز برداشت و 

 بازاریابی گیاهان زینتی

مدیریت بازرگانی، دکتری  ارشد

اقتصاد، دکتری اقتصاد 

کشاورزی ، کارشناسی 

ارشد مدیریت بازرگانی 

گرایش های مالی / 

 بازاریابی

3 

 

 نهال کاری

 سابقه رشته مدرک درس

  باغبانی و زراعت ارشد بسترهای کشت

پرورش ارقام کشت و 

 های باغینهال

  گیاه شناسی و باغبانی ارشد

های های تکثیر نهالروش

 باغی

  باغبانی و میوه کاری ارشد

های کنترل آفات و بیماری

 نهالستان

  یشناسپزشکی یا قارچگیاه ارشد

 

 

 

 

 

 



 کاشت و پرورش درختان میوه های هسته دار

 سابقه رشته مدرک درس

درختان های شناخت پایه

 دارمیوه هسته

  ارشد

کاریباغبانی و میوه  

 

 

کاشت و داشت درختان میوه 

 دارهسته

  ارشد

کاریباغبانی و میوه  

 

 

آفات و بیماریهای درختان 

 دار و کنترل آنهامیوه هسته

  یشناسپزشکی یا قارچگیاه ارشد

 

()بونسای پرورش درختان مینیاتوری  

 سابقه رشته مدرک درس

مناسب تولید گیاهان 

 بونسای

  باغبانی ارشد

روشهای تولید و نگهداری 

 بونسای

  باغبانی ارشد

وسایل مورد استفاده در 

 بونسای

  باغبانی ارشد

 

 

 هرس درختان میوه دار

 سابقه رشته مدرک درس

ریخت شناسی درختان میوه 

 دانه دار

  ارشد

کاریباغبانی و میوه  

 

 

روشهای هرس و زمان انجام 

 آن

  کاریباغبانی و میوه ارشد

کنترل آلودگی به عوامل 

 بیماری زا در زمان هرس

  ارشد

شناسیپزشکی یا قارچگیاه  

 

 



 مدیریت تلفیقی آفات و بیماری های محصوالت مثمر گلخانه ای

 سابقه رشته مدرک درس

بیماری شناسی محصوالت 

 مثمر گلخانه ای

  بیماری شناسی گیاه ارشد

آفات مهم حشره شناسی و 

 محصوالت مثمر گلخانه ای

  حشره شناسی کشاورزی ارشد

مدیریت تلفیقی آفات و 

بیماریهای محصوالت مثمر 

 گلخانه ای

 - بیماری شناسی گیاهی ارشد

 حشره شناسی کشاورزی

 

 

 تولید سیب زمینی

 سابقه رشته مدرک درس

علوم باغی یا علوم زراعی با  ارشد زراعت سیب زمینی

 مربوطهگرایش 

 

های کنترل آفات و بیماری

 سیب زمینی

پزشکی با گرایش گیاه ارشد

بیماری شناسی و حشره 

 شناسی کشاورزی

 

حاصلخیزی خاک و تغذیه 

 سیب زمینی

  خاکشناسی ارشد

 

 تولید حبوبات در کشاورزی پایدار

 سابقه رشته مدرک درس

کشاورزی گرایش زراعت یا  ارشد زراعت حبوبات

 نباتاتاصالح 

 

گیاه پزشکی با گرایش  ارشد های حبوباتآفات و بیماری

بیماری شناسی گیاهی و 

 حشره شناسی کشاورزی

 

حاصلخیزی خاک و تغذیه 

 حبوبات

خاکشناسی گرایش شیمی  ارشد

 و حاصلخیزی خاک

 

 



خوانی در کشاورزی و منابع طبیعینقشه  

 سابقه رشته مدرک درس

های رشته یکی از گرایش کارشناسی خوانی و کارتوگرافنقشه

عمران یا آبخیزداری یا 

سیستم اطالعات 

 جغرافیایی

 

های هوایی بکارگیری عکس

 ایو تصاویر ماهواره

یا جغرافیای طبیعی   GIS کارشناسی

 های مرتبطیا رشته

 

های استفاده از سیستم

 اطالعات جغرافیایی

یا جغرافیای طبیعی  GIS کارشناسی

 مرتبطهای یا رشته

 

یا جغرافیای طبیعی   GIS کارشناسی GPSکار با دستگاه

 های مرتبطیا رشته

 

 

های گل ها و گیاهان زینتیکنترل آفات و بیماری  

 

 سابقه رشته مدرک درس

ها و بیماری شناسی گل

 گیاهان زینتی

  بیماری شناسی گیاهی ارشد

حشره شناسی و آفات مهم 

 ها و گیاهان زینتیگل

  حشره شناسی کشاورزی ارشد

های کنترل آفات و بیماری

 گیاهان زینتی

حشره شناسی کشاورزی یا  ارشد

 بیماری شناسی گیاهی

 

 

 

 

 

 

 



 کنترل آفات و بیماریهای سبزی و صیفی

 

 سابقه رشته مدرک درس

بیماری شناسی سبزی و 

 صیفی

شناسی گیاهی به شرط ؟  ارشد

احراز صالحیت مدرسی یا 

مرتبط از کسب خبرگی 

 دانشگاه جامع

 

حشره شناسی و آفات مهم 

 سبزی و صیفی

حشره شناسی کشاورزی به  ارشد

شرط احراز صالحیت 

مدرسی یا کسب خبرگی 

 مرتبط از دانشگاه جامع

 

روشهای کنترل آفات و 

 بیماریهای سبزی و صیفی

حشره شناسی کشاورزی و  ارشد

یا فوق لیسانس بیماری 

شناسی گیاهی به شرط 

احراز صالحیت مدرسی یا 

کسب خبرگی مرتبط از 

 دانشگاه جامع

 

 

 کاشت، داشت و برداشت درختچه دارویی پیر

 

 سابقه رشته مدرک درس

-زراعت-گیاهان دارویی ارشد آتواکولوژی درختچه پیر

 جنگل و مرتع

 

کاشت، داشت و برداشت 

 درختچه پیر

-زراعت-گیاهان دارویی ارشد

 جنگل و مرتع

 

بیماری ها و علف های آفات، 

هرز درختچه پیر و کنترل آن 

 ها

آفات و بیماری ها و علف  ارشد

 های هرز

 

تکنولوژی پس از برداشت 

 درختچه پیر و بازاریابی آن

-زراعت-گیاهان دارویی ارشد

 جنگل و مرتع

 



 

 در تجزیه و تحلیل آزمایشات کشاورزی SAS استفاده از نرم افزار

 

 سابقه رشته مدرک درس

طرح های آزمایشی 

 کشاورزی

  اصالح نباتات دکترا

  اصالح نباتات دکترا  SASکار با نرم افزار

تجزیه طرح های آماری 

کشاورزی با استفاده از نرم 

  SASافزار

  اصالح نباتات دکترا

تحلیل نتایج طرح های 

 آماری کشاورزی

  اصالح نباتات دکترا

 

 

 پرورش قارچ صدفی و فرآورده های آن

 

 سابقه رشته مدرک درس

  صنایع غذایی ارشد فرآوی قارچ صدفی

تاسیسات و تجهیزات 

 پرورش قارچ صدفی

  گرایش های کشاورزی کارشناسی

کنترل آفات و بیماریهای 

 قارچ صدفی

  گیاه پزشکی ارشد

  گرایش های کشاورزی ارشد پرورش قارچ صدفی

  کشاورزیگرایش های  ارشد شناخت انواع قارچ خوراکی

 

 

 

 



(ساخت سموم و کنترل کننده های آفات و بیماری ها )فرموالسیون  

 

 سابقه رشته مدرک درس

کاربرد روش های مبارزه با 

 آفات و بیماریها

  گیاهپزشکی کارشناسی

سم شناسی آفات و 

 بیماریهای گیاهی

  گیاهپزشکی کارشناسی

کنترل آفات و عوامل زیان 

 آور خانگی و شهری

  گیاهپزشکی کارشناسی

کنترل آفات و بیماریهای 

 انباری

  گیاهپزشکی کارشناسی

 

 آزمون های کنترل میکروبی گوشت و فرآوردهای گوشتی

 

 سابقه رشته مدرک درس

میکروبیولوژی گوشت و 

 یگوشت های فرآورده

صنایع غذایی،  ارشد

میکروبیولوژی یا بهداشت 

مواد غذایی با گرایش 

رشته های گوشت یا و سایر 

 مرتبط

 

روش های نوین آزمون 

میکروبی گوشت و فرآورده 

 های گوشتی

صنایع غذایی با گرایش  ارشد

گوشت یا میکروبیولوژی و 

 سایر رشته های مرتبط

 

استانداردها و تضمین کیفیت 

گوشت و فرآورده های 

 گوشتی

صنایع غذایی،  ارشد

میکروبیولوژی یا بهداشت 

مواد غذایی با گرایش 

یا و سایر رشته های  گوشت

 مرتبط

 

 



 تولید و فرآوردهای لبنی منجمد

 

 سابقه رشته مدرک درس

 های شیمی شیر و فرآورده

 لبنی

صنایع غذایی با گرایش  ارشد

 شیر و فرآورده های لبنی

 

تجهیزات و تاسیسات 

های تولید واحدهای کارخا نه

 منجمد لبنی های فرآورده

صنایع غذایی با گرایش  ارشد

 و فرآورده لبنی شیر

 

 تکنولوژی تولید فرآورده

 منجمد لبنی های

مهندسی صنایع غذایی با  

گرایش شیر و فرآورده های 

 لبنی

 

های استاندارد آزمون

 میکروبی و شیمیایی فرآورده

 دمنجم لبنی های

صنایع غذایی با گرایش  ارشد

 شیر و فرآورده لبنی

 

 

 

 


