
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 ناپيوسته در مقطع کارشناسي« جنگلداری»رشته طرح  درس دوره کارورزی برای 

زمان  سال اجرا نيم
 برگساری

پيش  تعيين  جسئي هدف های هدف کلي 
 ها دانسته

 شيوه ارزشيابي جلسه

 
 

تِ تطخيص گزٍُ 
آهَسضي در طَل 

 يك ًيوسال

 
 

 دٍ رٍس در ّفتِ

 ٍاحذّای ٍ اداری ساختار ضٌاسايي 
 ّا استاى اجزای ٍ ستادی

 حقَقي اهَر ٍ قَاًيي تا آضٌايي 

 َُچَتي، هٌاتع اس تزداری تْزُ ٍ تَليذ ًح 
 چَب ٍ جٌگل تزکيثي ٍ چَتي غيز

 چَب کطت ّا، ًْالستاى تا آضٌايي ٍ 
 هزتثط هَارد

 کطَر جٌگلي هٌاطق تا آضٌايي 

 َُجٌگلذاری ّای طزح اجزا ٍ تذٍيي ًح 

 هَاد ٍ چَب تِ ٍاتستِ صٌايع تا آضٌايي 
 تزکيثي ٍ سلَلشی

 کارآفزيٌي اقتصاد تجارت، تا آضٌايي ٍ 
 تِ ٍاتستِ ٍ چَتي هحصَالت تاسارياتي

 آى

 عولکزد ٍ اداری هزاتة سلسلِ تا آضٌايي 
 اهَر اًجام ٍ کار گزدش ، هختلف ّای تخص
 تحقيقات هَسسِ ٍ ساس کار رٍش تا هزتثط اداری

 ّا استاى سايز در

 جاری ّای تخطٌاهِ ٍ قَاًيي ضٌاخت ٍ تزرسي ٍ 
 ٍ داخلي هَارد ٍ حقَقي قَاًيي تا هزتثط اهَر
 ٍاتستِ ًْادّای ٍ ّا ضزکت ٍ الوللي تيي

 تعييي جٌگلذاری، ّای طزح ساسی پيادُ ٍ تعييي 
 ٍ تَليذ تا هزتثط اجتواعي ٍ اقتصادی هطکالت

 پايذار تزداری تْزُ

 ّای گًَِ ٍ سهيٌِ ٍ ّا ًْالستاى اًَاع ضٌاخت 
 چَب کطت هٌاسة

 جٌگلي هٌاطق ّای ٍيژگي ٍ خصَصيات ضٌاخت 
 ايزاى در کاضت دست ٍ طثيعي هختلف

 رًٍذ ٍ جٌگل اکَسيستن تحليل ٍ ضٌاخت 
 آى اقتصادی تحليل ٍ آى تغييزات

 هزتثط خصَصي ٍ دٍلتي کارخاًجات ضٌاسايي 
 اٍليِ هَاد تأهيي ٍ سلَلشی هَاد ٍ چَب صٌايع تا
 آى تَليذات ِيارا ٍ

 تعييي در ًگزی آيٌذُ ٍ فعلي هحصَالت ضٌاخت 
 ًياس تزآٍرد در الوللي تيي ٍ تَهي تاسار ٍضعيت

 کطَر

 
تايذ دٍرُ کارٍرسی 

 را گذراًذُ تاضذ. عوَهي

ّای داًطجَ در ارتثاط تا  فعاليت
راِّ ارائِ ضذُ ٍ ّذفْای  کار

در ايي تخص تَسط استاد  جشئي
ارسضياتي طِ هَرد پايص ٍ هزتَ

 گيزد. قزار هي

تْيِ گشارش کار ٍ آسهَى عولي 
هجوَع اهتياسات داًطجَ را ضاهل 

 هي ضَد.

 
 

 فصل تاتستاى 

 
 

 سي رٍس


