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 باسمه تعالي

 و 1393-94مربوط به دانشجويان مقطع كارشناسی پیوسته ورودی آزمون سراسری سال تحصیلی دانشجوی گرامی توصیه می شود  قبل از انتخاب واحد ، نكات مهم آيین نامه آموزشی 

 مطالعه نمايید   است را، شده ارايه  ذيل و قبل از جدول زمان بندی دروسكه به شرح   پس از آن 95-1394 

پرديس و کارشناسان محترم اداره  خدمات آموزشي و در ضمن در صورت نياز به اطالعات بيشتر و ساير موارد مندرج در آيين نامه آموزشي مي توانيد به سايت معاونت آموزشي و تحصيالت تکميلي  

  .تحصيالت تکميلي پرديس مراجعه نماييد

 

 (  15سنوات تحصیلی : ) ماده  -1

   .از بدو ورود مي باشد نيمسال ( 8سال )  4حداكثر تعداد سنوات تحصيلي مجاز دانشجو  -

دانشااا  تراراا ا    هزينه افزايش سنوات طبق تعرفه مصوب هياات امناا    در شرايط خاص و با تصويب شوراي آموزشي دانشگاه سنوات دانشجو حداکثر تا دو نيمسال قابل افزايش استت .   -

 در صورت عدم دانش آموختگي دانشجو در سنوات اضافي ، وي از ادامه تحصيل محروم مي شود .  دانشجوياا دور  رو انه ) مشمول آمو ش رايااا ( دريافت مي شود .

  و تبصره آن ( 19مشروطی : ) ماده       -2 

نيمسال متاوايي ياا    3اگر تعداد سنوات مشروطي بيش ا  محسوب مي گردد .  حرا  نمايد ، در آا نيمسال دانشجوي مشروطا 12/-معدل كمتر ا  چنانچه دانشجو در يك نيمسال تحصيلي  -

 و بايد بالفاصله با واحدهاي دانشگاه تسويه نمايد .  متناوب باشد ، محروم ا  تحصيل مي شود

  ( 7 تعداد حداقل و حداكثر واحد انتخابی در هر نیمسال : ) ماده       -3 

  .انتخاب نمايدواحد درسي  20واحد و حداكثر  12حداقل  دانشجو در هر نيمسال الزم است -

 (  29معدل كل : ) ماده       -4 

  12/-معاااادل كاااال دانشااااجو بااااراي دانااااش آمااااوحتاي در م  اااا  رشااااته قبااااويي حااااداقل       بتتتته شتتتترن گلرانتتتتدن کليتتتته درو  دوره تحصتتتتيلي ،   -

 مي باشد . 

 ( : 17كالس های درس : ) ماده حضور دانشجو در       -5 
 .حضور دانشجو در تمام جلسات درس دور  هاي حضوري ايزامي است 

غيرموجه تشايي  داد  شاود   جلسات يا در جلسه امتحان پايان نيمسال آن در  غيبت کند ، چنانچه غيبت دانشجو به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه  سه / شانزدهماگر دانشجو بيش از  -

 و در صورت موجه تشخيص دادن آن در  حلف مجاز مي گردد .  نمر  صفر براي آا درس

 



 

 حذف دروس به علت بیماری     -6 
، ه کميسيون پزشکي دانشتگاه الزامتي استت    چنانچه درخواست دانشجو براي حلف در  به دليل بيماري باشد در طول نيمسال تحصيلي يا جلسه امتحان پايان نيمسال تحصيلي رعايت آيين نام -

و به شرن تاييد گواهي پزشك مربون توسط  درحواست حذف آا را دارد، با رعايت كامل م ررات و آيين نامه كميسيوا پزشكي دانشاا  ترراادر اين صورت در  يا دروسي که دانشجو 

  .کميسيون پزشکي دانشگاه ، حلف پزشکي در  اقدام مي گردد

 درخواست معافیت تحصیلی نظام وظیفه ويژه دانشجوی مشمول : ) ذكور (   -7 

 مراجعه نمايد. 10به پليس +  اخل و فرم مربون را از سيستم جامع آموزش دانشگاهپس ا  ثبت نام اوييه در اويين نيمسال تحصيلي دانشجوي ذکور مشمول موظف است 

سامانه خدمات آموزشتي  هر سال با مراجعه به  ماه ارديبهشت در مهمان صورت به انتقال براي تمايل صورت در. باشد نمي پلير امکان  تهران دانشگاه سطح در وانتقال  جابجايي  مقررات براسا -8

 مراجعه نماييد: http://mad.saorg.ir ( به نشاني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري )سامانه درخواست انتقال و مهماني دانشجويان
 

 

  بسیار مهم:توضیح 

 , ارايه  به صورت متمركز توسط دانشكده های ذيربط، زبان فارسی، زبان انگلیسی، تربیت بدنی و ورزش( اسالمی كلیه دروس عمومی )معارف طبق سیاست دانشگاه، نظر به اينكه،

دروس مورد نظر را بايد از ،  واحدهای خود لبرای تكمی لذا دانشجويان محترم و از برنامه ارايه شده پرديس نیز حذف شده است،  و قابل اخذ برای كلیه دانشجويان دانشگاه بوده 

 ننمايد.ايجاد خللی   ،ارايه می شودخصصی كه در پرديس ت برنامه زمان بندی شده ساير دروس اصلی و كه در انتخاب نمايند،  به گونه ای  بین دروس ارايه شده در سطح دانشگاه
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 1400-1401نيمسال  اول   سال تحصيلي   –پرديس ابوريحان  1400مهر ماهي   ورود  علوم و مهندسي باغبانيبرنامه هفتگي  دانشجويان رشته 

 16-17 15-16 14-15 13-14 11-12 10-11 8-10 روز

 7320147-01هوا و اقلیم شناسی  شنبه

 -10-26/11/12امتحان:  -دکتر جوادی

 1400،گیاهپزشکی 1399مشترک با باغبانی 

 1400و باغبانی 

 

مشترک با  -آناتومی و فیزیولوژی گیاهی

 1400و تولید ژنتیک  0گیاه 
 7320174  نوروزیدکتر

 8-10/ 27/10امتحان:

 

      یکشنبه

 (7320169-01)-ریاضیات عمومی    دوشنبه

 10-29/10/12امتحان:-دهقانی صوفی دکتر
 1400دام، گیاهپزشکی، باغبانی و تولید ژنتیک علوم   مشترک با 

 

 

 

 آناتومی و فیزیولوژی گیاهی سه شنبه

 )عملی( )آزمایشگاه(

01-7320174 

 7320147-01) عملی(هوا و اقلیم شناسی

مشترک با باغبانی  دکتر جوادی

 1400و باغبانی  1400،گیاهپزشکی 1399

 ریاضیات عمومی 

 

  

       چهارشنبه

 (1) اجتماعی روانی های آسیب از پیشگیری و زندگی های مهارت آموزش کارگاه پنج شنبه

 استاد:منصوره صادقی ویژه خانمها -02 گروه 01-7320136

 امیر کشاورزی -ویژه آقایان (01) 

  27/7/1396مورخ:  تاریخ برگزاری کارگاه

  

 .مسول امور كالسها در همان محل پیگیری نمايید باباملكیدقیق از آقای  راهنمايیتوضیح: محل تشكیل كالسها، ساختمان آموزش ، طبقه  همكف محل ثبت نام می باشد كه جهت  9جمع واحد : 

 

 



 1400-1401نيمسال  اول   سال تحصيلي   –ابوريحان پرديس   1400مهر ماه ورود ی    مهندسی تولید و ژنتیك گیاهیبرنامه هفتگی  دانشجويان رشته 

 16-17 15-16 14-15 13-14 11-12 10-11 9-10 8-9 روز

 مشترک  آناتومی و فیزیولوژی گیاهی   شنبه

 1400گیاهپزشکی و تولید ژنتیک

 -دکتر نوروزی-)تئوری(--7320174 

 8-10/ 27/10امتحان:

  

دکتر اله  7320140-01اکولوژی      یکشنبه

-25/10/12:امتحان: امتحان-دادی

 1400با علوم دام  مشترک1014

  اکولوژی

 (7320169-01)-ریاضیات عمومی   دوشنبه

مشترک  10-29/10/12امتحان:-دکتردهقانی صوفی 

 1400دام، گیاهپزشکی، باغبانی و تولید ژنتیک علوم   با 

  

 ریاضیات عمومی    سه شنبه

 

  

 فیزیولوژی گیاهی) عملی(آناتومی و  چهارشنبه

02-7320174  

   

 (1) اجتماعی روانی های آسیب از پیشگیری و زندگی های مهارت آموزش کارگاه پنجشنبه

03-7320136  

 27/7/1396مورخ:  تاریخ برگزاری کارگاه-خالدی آقای -ویژه آقایان  

 اجتماعی روانی های آسیب از پیشگیری و زندگی های مهارت آموزش کارگاه

 استاد:منصوره صادقی ویژه خانمها - 04-7320136(1)

 

 .مسول امور کالسها در همان محل پيگيری نماييد بابا ملکیتوضيح: محل تشکيل کالسها، ساختمان آموزش ، طبقه  همکف محل ثبت نام می باشد که جهت راهنمايی دقيق از آقای  +9مع واحد : ج

 

 



 1400-1401نیمسال  اول   سال تحصیلی  –پرديس ابوريحان   1400مهر ماه ورود ی      پزشكیگیاه برنامه هفتگی  دانشجويان رشته 

 16-17 15-16 14-15 13-14 11-12 10-11 9-10 8-9 روز

 شنبه

  
 -مبانی بیماری شناسی گیاهی  

 01-7307003 -دکتر صاحبانی

 10-5/11/12امتحان:

 7320147-01هوا و اقلیم شناسی

-26/11/12امتحان:  -دکتر جوادی

مشترک با باغبانی  -10

و باغبانی  1400،گیاهپزشکی 1399

1400 

 7320174آناتومی و فیزیولوژی گیاهی 

-10/ 27/10امتحان: امتحان: نوروزیدکتر

 1400مشترک با باغ 8

 

 یکشنبه
مشترک با  -7320166دکتر سادات -ژنتیک   

 99و باغبانی99، تولید ژنتیک 1400و  99گیاهپزشکی

 10-25/10/12امتحان:
 

 دوشنبه

-7320065تولید و  مشترک -شیمی عمومی

باغبانی و علوم دام -گیاهپزشکی -ژنتیک گیاهی

 دکتر وراوی پور4001

 10-2/11/12امتحان:

 (7320169-01)-ریاضیات عمومی 

-دکتردهقانی صوفی 

دام، علوم   مشترک با  10-29/10/12امتحان:

 1400گیاهپزشکی، باغبانی و تولید ژنتیک 

   

 سه شنبه

مشترک شیمی عمومی )عملی( 

 1400گیاهپزشکی و علوم دامی 

-(مهندس پیروی01-7320065)

 )آزمایشگاه(

هوا و اقلیم شناسی)عملی( دکتر 

مشترک با باغبانی  جوادی

و باغبانی  1400،گیاهپزشکی 1399

1400 

 ریاضیات عمومی

 

 

 

 چهارشنبه

 آناتومی و فیزیولوژی گیاهی) عملی(

02-7320174 

 

اکیپ دکتر سادات)عملی(  -ژنتیک

مشترک  -7320166-2دوم

 99و  1400گیاهپزشکی 
  

 پنج شنبه
 گروه 7320136-01(1) اجتماعی روانی های آسیب از پیشگیری و زندگی های مهارت آموزش کارگاه

   27/7/1396مورخ:  برگزاری کارگاهتاریخ -استاد:منصوره صادقی ویژه خانمها -02

 که پس از تکمیل ظرفیت هر اکیپ دانشجویات بایستی در اکیپ بعدی ثبت نام نمایند.نفر می باشد، 15فقط  شیمی عمومیتعداد ظرفیت هر اکیپ عملی  توضيح-15:  احدجمع و

 .مسول امور کالسها در همان محل پیگیری نمایید باباملکیتوضیح: محل تشکیل کالسها، ساختمان آموزش ، طبقه  همکف محل ثبت نام می باشد که جهت راهنمایی دقیق از آقای 

 



 1400-1401تحصیلینیمسال  اول   سال  –پرديس ابوريحان   1400مهر ماه ورود ی   مهندسی علوم دامیبرنامه هفتگی  دانشجويان رشته 

 15-17 13-15 11-12 10-11 9-10 8-9 روز

 شنبه
 7302217میکروبیولوژی عمومی

 14-16/ 6/11امتحان: -خرمیدکتر 
 

 میکروبیولوژی عمومی)عملی(

  1اکیپ 01-7302217

   یکشنبه

 (7320140 -01) -اکولوژی دکتر اله دادی

 1400تولید وژنتیک مشترک با  -10-25/10/12:امتحان

 

 دوشنبه

-7320065تولید و  مشترک -شیمی عمومی

باغبانی و علوم دام -گیاهپزشکی -ژنتیک گیاهی

 10-2/11/12امتحان:دکتر وراوی پور4001

-01)-ریاضیات عمومی  

-(دکتردهقانی صوفی 320169

دام، علوم   مشترک با  10-29/10/12امتحان:

 1400گیاهپزشکی، باغبانی و تولید ژنتیک 

دکتر  7320056زراعت عمومی

 14-3/11/16امتحان: -سلطانی
   1400و بیوسیستم  1400مشترک با علوم دام 

  سه شنبه

ریاضیات  

 عمومی

-دکتر سلطانی 7320056زراعت عمومی 

 14-3/11/16امتحان: 

 

 چهارشنبه

 شیمی عمومی )عملی(  

اکیپ  مهندس پیروی-(05-7320065)

 شود می ظرفیت سایر گروهها فعالبعد از تکمیل -اضافی

مشترک گیاهپزشکی و شیمی عمومی )عملی( 

(مهندس 7320065-01)1400علوم دامی 

 )آزمایشگاه(-پیروی

  

   پنج شنبه
 (1) اجتماعی روانی های آسیب از پیشگیری و زندگی های مهارت آموزش کارگاه

 خالدیاستاد: ویژه خانمها -06گروه 05-7320136

 27/7/1396مورخ:  تاریخ برگزاری کارگاه-آقای کشاورزی -ویژه آقایان  

توضیح:  نفر می باشد، که پس از تکمیل ظرفیت هر اکیپ دانشجویات بایستی در اکیپ بعدی ثبت نام نمایند 15فقط  و میکروبیولوژی شیمی عمومیتوضیح تعداد ظرفیت هر اکیپ عملی  13تعداد واحد:

 .مسول امور کالسها در همان محل پیگیری نمایید بابا ملکیمحل تشکیل کالسها، ساختمان آموزش ، طبقه  همکف محل ثبت نام می باشد که جهت راهنمایی دقیق از آقای 

 



 1400-1401نیمسال  اول   سال تحصیلی   –پرديس ابوريحان   1400مهر ماه ورود ی      علوم و مهندسی آببرنامه هفتگی  دانشجويان رشته 

 16-17 15-16 14-15 13-14 11-12 10-11 9-10 8-9 روز

  شنبه
دکتروراوی پور 7320065-شیمی عمومی

 10-2/11/12:امتحان
 

نقشه کشی) 

تئوری( 

 (1صنعتی)

 

مهندس -7320171-01-( 1 فیزیک) یکشنبه

 -10-29/10/12امتحان: امتحان:-بخشی
 1400 آب و بیوسیستم، مشترک با صنایع

-01-نقشه کشی صنعتی)عملی( 

دکتر سلطانی -7320183

 10-12-4/11امتحان:

  

 

  دوشنبه

دکتر 7320141-01-(1) ریاضیات

مشترک  10-25/10/12شریعتمداری امتحان:

 1400با صنایع، آب و بیوسیستم 

 - 4اکیپ  (1) آزمایشگاه فیزیک 

-29/10/16امتحان: 04-7320172
 1400و آب  1400اکیپ اضافی مشترک صنایع1140

 زمین شناسی  سه شنبه
 7305046-01زمین شناسی)عملی(

 10-6/11/12امتحان:-دکتر والیتی
  (1) ریاضیات

-01-(1 آزمایشگاه فیزیک)

-14-29/10/16امتحان: 7320172

مهندس  (1اکیپ) -ویژه رشته آب

 بخشی

 چهارشنبه
 7320065-04-شیمی عمومی)عملی(

 خانم مهندس پیروی

 شیمی عمومی )عملی( 

-اکیپ اضافی مهندس پیروی-(05-7320065)

 شود می بعد از تکمیل ظرفیت سایر گروهها فعال

-01 عبداللهیمساحی و نقشه برداری  دکتر 

7320182 

 مساحی و نقشه برداری   8-10-27/10امتحان:-99مشترک با آب 

  پنج شنبه
ویژه  - 7320136- 04 گروه (1) اجتماعی روانی های آسیب از پیشگیری و زندگی های مهارت آموزش کارگاه

 27/7/1396مورخ:  تاریخ برگزاری کارگاه-7320136-03آقای خالدی -ویژه آقایان- :منصوره صادقیخانمها
 

 نفر می باشد، که پس از تکمیل ظرفیت هر اکیپ دانشجویات بایستی در اکیپ بعدی ثبت نام نمایند 15فیزیک ،و شیمی عمومی فقط  آزمایشگاه توضیح:تعداد ظرفیت هر اکیپ عملی 16تعداد واحد:

 گیری نماییدمسول امور کالسها در همان محل پی باباملکیهمکف محل ثبت نام می باشد که جهت راهنمایی دقیق از آقای محل تشکیل کالسها، ساختمان آموزش ، طبقه  توضیح: 



 1400-1401 نیمسال  اول   سال تحصیلی –پرديس ابوريحان   1400مهر ماه ورود ی     مهندسی ماشین های صنايع غذايی برنامه هفتگی  دانشجويان رشته

 16-17 15-16 14-15 13-14 11-12 10-11 9-10 8-9 روز

  شیمی عمومی    شنبه

 

 یکشنبه

مهندس -720171-01-( 1 فیزیک)

مشترک با  -10-29/10/12امتحان:-بخشی

 1400صنایع، آب و بیوسیستم 

میکروبیولوژی 

مواد غذائی) 

 تئوری(

 

   

میکروبیولوژی عمومی و مواد غذائی)   دوشنبه

دکترآذری کیا  -7306023-تئوری(

 10-5/11/12امتحان:

 -01-(1) ریاضیات

شریعتمداری 7320141

مشترک با صنایع،  10-25/10/12امتحان:

 1400آب و بیوسیستم 

 4اکیپ  (1) آزمایشگاه فیزیک 

مهندس بخشی  -04-7320172

مشترک با  -14-29/10/16امتحان:

 1400صنایع، آب و بیوسیستم 

  2اکیپ     (1) آزمایشگاه فیزیک   سه شنبه

 -7320172-20ویژه صنایع غذایی

 14-29/10/16امتحان:

    (1) ریاضیات
 

-01شیمی عمومی)تئوری( چهارشنبه

طبق  دکتر واوی پور تئوری(7320167

لذا امکان برای  -واحد تئوری 3 سرفصل واحد عملی ندارد

 ) بررسی شود(سایر گروهها وجود ندارد

 10-2/11/12امتحان:

 (1میکروبیولوژی مواد غذائی) عملی( اکیپ )

 7306023-01-دکترآذری کیا
عملی) میکروبیولوژی عمومی و مواد غذائی 

 7306023-02( 2 اکیپ

 

 

 - 7320136-05-(1) اجتماعی روانی های آسیب از پیشگیری و زندگی های مهارت آموزش کارگاه پنجشنبه

 27/7/1396مورخ:  تاریخ برگزاری کارگاه-آقای خالدی -ویژه آقایان  
 (1) اجتماعی روانی های آسیب از پیشگیری و زندگی های مهارت آموزش کارگاه

مورخ: مورخ:  تاریخ برگزاری کارگاه -استاد:منصوره صادقی ویژه خانمها - 06-7320136

27/7/1396 

توضیح: محل تشکیل  نفر می باشد، که پس از تکمیل ظرفیت هر اکیپ دانشجویات بایستی در اکیپ بعدی ثبت نام نمایند 10 میکروبیولوژی ونفر  15( 1توضیح تعداد ظرفیت هر اکیپ آزمایشگاه فیزیک ) 15جمع واحد : 

 مسول امور کالسها در همان محل پیگیری نمایید که جهت راهنمایی دقیق از آقای بابا ملکی کالسها، ساختمان آموزش ، طبقه  همکف محل ثبت نام می باشد

 

 



 1400-1401نیمسال  اول   سال تحصیلی  –پرديس ابوريحان   1400مهر ماه برنامه هفتگی  دانشجويان رشته مهندسی مكانیك بیوسیستم )كشاورزی( ورود ی   ورود ی   

 16-17 15-16 14-15 13-14 11-12 10-11 9-10 8-9 روز

 شنبه
  

 
 

 یکشنبه
مهندس -720171-01-( 1 فیزیک)

مشترک  -10-29/10/12امتحان:-بخشی

 1400با صنایع، آب و بیوسیستم 

-دکتر سلطانی 7320056زراعت عمومی

 14-3/11/16امتحان: 
 1400و بیوسیستم  1400مشترک با علوم دام 

دکتر  -باغبانی عمومی) عملی(

  -7320018-01-ساریخانی

 دوشنبه

 -7320141شماره01-(1ریاضیات ) 

 10-25/10/12امتحان: شریعتمداری
 1400مشترک با صنایع، آب و بیوسیستم 

 

دکتر  7320056زراعت عمومی

 14-3/11/16امتحان: -سلطانی
 1400و بیوسیستم  1400مشترک با علوم دام 

-044اکیپ  (1) آزمایشگاه فیزیک

مهندس بخشی  -7320172

مشترک با صنایع،  -14-29/10/16امتحان:

 1400آب و بیوسیستم 

 سه شنبه

 -7320018- روزباندکتر  باغبانی عمومی  

مشترک با تولید و ژنتیک  -10-27/10/12امتحان:

 98گیاهپزشکی  و 99گیاهی 

دکتر سلطانی -زراعت عمومی)عملی(  (1ریاضیات )

 7320056-01عمومی

 چهارشنبه
 

 

 7320172-03(1آزمایشگاه فیزیک )

 مهندس بخشی(1)اکیپ 

 14-29/10/16امتحان:
 

 

 پنج شنبه
ویژه  - 7320136- 08( گروه 1کارگاه آموزش مهارت های زندگی و پیشگیری از آسیب های روانی اجتماعی )

 27/7/1396تاریخ برگزاری کارگاه مورخ: -7320136-07آقای خالدی -ویژه آقایان-خانمها:منصوره صادقی 
 

 نفر می باشد، که پس از تکمیل ظرفیت هر اکیپ دانشجویات بایستی در اکیپ بعدی ثبت نام نمایند 15( 1توضیح تعداد ظرفیت هر اکیپ آزمایشگاه فیزیک ) 10تعداد واحد:

 مسول امور کالسها در همان محل پیگیری نمایید باباملکی: محل تشکیل کالسها، ساختمان آموزش ، طبقه  همکف محل ثبت نام می باشد که جهت راهنمایی دقیق از آقای توضیح

 

 



 1400-1401نیمسال  اول   سال تحصیلی   –پرديس ابوريحان   1399مهر ماه برنامه هفتگی  دانشجويان رشته باغبانی   ورود ی   

 16-17 15-16 14-15 13-14  11-12 10-11 9-10 8-9 روز

 فیزیولوژی گیاهی )عملی( شنبه

02-7320175 

 7320147-01اقلیم شناسی هوا و

 -26/11/12امتحان:  -دکتر جوادی
،گیاهپزشکی و باغبانی 1399مشترک با باغبانی 10

1400 

  

فیزیولوژی گیاهی دکتر روزبان  یکشنبه

 8-28/10/10(امتحان7320175)

مشترک  -7320166دکتر سادات -ژنتیک 

 99و باغبانی99، تولید ژنتیک 1400و  99با گیاهپزشکی

 10-25/10/12امتحان:

 

اصول و روشهای ازدیاد گیاهان دکتر  دوشنبه

 10-5/11/12امتحان:--دیانتی

01-7308051 

 

  ( 1طرح آزمایشات کشاورزی)

بختیاری زاده دکتر --7320154

 10-3/11/12امتحان:
 99مشترک با گیاهپزشکی و باغبانی

 

مشترک 10 هوا و اقلیم شناسی) عملی(  سه شنبه

و  1400،گیاهپزشکی 1399با باغبانی 

 1400باغبانی 

 

  اصول روش ازدیاد گیاهان) عملی(

 ( 1طرح آزمایشات کشاورزی) چهارشنبه

 01-7320154 

 بختیاری زادهدکتر -

مشترک با گیاهپزشکی و 10-3/11/12امتحان:

 99باغبانی

 
مشترک باغبانی و تولید  -ساداتژنتیک دکتر 

 یکاکیپ  99زنتیک

01-7320166 
 

 15جمع واحد : 

 

 



 1400-1401نیمسال  اول   سال تحصیلی   –پرديس ابوريحان  9139مهر ماه ورود ی      مهندسی تولید وژنتیك گیاهیدانشجويان رشته برنامه هفتگی 

 16-17 15-16 14-15 13-14 11-12 10-11 9-10 8-9 روز

 7320155-01آمار و احتماالت  شنبه

 -10-6/11/12امتحان: رامشینیدکتر  

 99و تولید ژنتکی  مشترک با علوم دام

99 

   فیزیولوژی گیاهی )عملی(

 تولید غالت دکتر غالمعباس اکبری   یکشنبه

 10-4/11/12امتحان :

01-7303674 

مشترک با  -7320166دکتر سادات -ژنتیک

 99و باغبانی99، تولید ژنتیک 1400و  99گیاهپزشکی

 10-25/10/12امتحان:

-02باغبانی عمومی )عملی(

و  98مشترک با گیاه  -7320018

 دکتر ساریخانی -99ؤنتیک 

 

 دوشنبه
 

-دکترآزادگان  7320148-آبیاری عمومی

 8-29/10/10متحان:-98مشترک با گیاه 

دکتر قربانی  –فیزیولوژی گیاهی) تئوری( 

 10-2/11/12امتحان : 01-7320175

 

-روزباندکتر ) تئوری( غبانی عمومیبا -7320148-01عمومی آبیاری سه شنبه

-27/10/12امتحان: -03-7320018

 98گیاهپزشکیو  1400مشترک با بیوسیستم-10

  
 

 آمار و احتماالت چهارشنبه

 

مشترک باغبانی و  -ژنتیک دکتر سادات 

 اکیپ یک 99تولید زنتیک

01-7320166 

  

 واحد17جمع واحد : 

 

 

 



 1400-1401نیمسال  اول   سال تحصیلی   –پرديس ابوريحان  9139مهر ماه  ورود ی     گیاه پزشكیبرنامه هفتگی  دانشجويان رشته 

 16-17 15-16 14-15 13-14 11-12 10-11 9-10 8-9 روز

 شنبه

عملیات قارچ شناسی مقدماتی خانم  

 7307005-01دکتر ابراهیمی

 14-2/11/16:امتحان

 7320149-01آلیشیمی 

 10-28/10/12امتحان: حیدری دکتر

 7320144-01آزمایشگاه شیمی آلی

 14-28/10/16امتحان:

 حیدری دکتر

 یکشنبه
 

 
مشترک  -7320166دکتر سادات -ژنتیک 

 99و باغبانی99، تولید ژنتیک 1400و  99با گیاهپزشکی

 10-25/10/12امتحان:
 

 دوشنبه

-01  ( 1طرح آزمایشات کشاورزی)   

7320154 

-3/11/12امتحان: بختیاری زادهدکتر -

10 
 99مشترک با گیاهپزشکی و باغبانی

 

 سه شنبه

 (1حشره شناسی )

 7307001-01دکتر خردمند 

 10-5/11/12:امتحان

-01قارچ شناسی مقدماتی 

 خانم دکتر ابراهیمی-7307004

 10-2/11/12:امتحان

 

 (1عملیات حشره شناسی )

 7307002-01دکتر خردمند

 14-5/11/16:امتحان

 

 چهارشنبه
 ()عملی(1طرح آزمایشات کشاورزی )

01-7320154  

اکیپ دکتر سادات)عملی(  -ژنتیک

مشترک گیاهپزشکی  -7320166-2دوم

 99و  1400

  
 

 

 15جمع واحد :

 

 



 1400-1401نیمسال  اول   سال تحصیلی   –9139مهر ماه  ( ورود ی  و غیر نشخواركنندگان علوم دامی)نشخواركنندگانبرنامه هفتگی  دانشجويان رشته  

 15-17 13-15 11-12 10-11 9-10 8-9 روز

  شنبه

دکتر  7320155-01آمار و احتماالت

 -10-6/11/12امتحان: رامشینی
  99و تولید ژنتیک  مشترک با علوم دام

 

  

 یکشنبه

 دکتر صالحی –اصول اصالح نژاد 

 29امتحان:  01-7302293

/10/12-10 

 

 
  دکتر صالحی )عملی(-اصالح نژاد اصول 

 
 

 دوشنبه
  
  

 7320177-01اقتصاد کشاورزی 

 98مشترک با گیاه   باستانی دکتر 

 10-25/10/12امتحان:

 اقتصاد کشاورزی

 سه شنبه
 7320151-01-بیوشیمی عمومی

 10-2/11/12امتحان: -دکتر هنربخش

 
  بیوشیمی عمومی

 -دکتر غضنفری -آشنایی با دامپروری ایران

 10-4/11/08امتحان:
01-7302216 

 

 

 چهارشنبه

 
 آمار و احتماالت

 
 -   

 14تعداد واحد:

 

 



 1400-1401نیمسال  اول   سال تحصیلی   –پرديس ابوريحان  9139مهر ماه    مهندسی آبعلوم و  برنامه هفتگی  دانشجويان رشته

 15-17 13-15 10-12 8-10 روز

 شنبه

معادالت 

 دیفرانسیل

 (1)مصالحمقاومت 
 7305141-01-اصول آبیاری)تئوری( 

 8-25/10/10امتحان:- هاشمی گرمدرهدکتر 

 7305141-01-اصول آبیاری)عملی(

 
 

  یکشنبه
 هیدرولوژی آبهای سطحی

-دکتر روزبهانی-01-7305308

 10-4/11/12امتحان:

 
هیدرولوژی آبهای 

 سطحی
  

 دوشنبه

-01-معادالت دیفرانسیل( )3ریاضیات 

-مقدمدکتر 7320146

مشترک با -10-29/10/12متحان:

 99صنایع، بیوسیستم و آب

  
 7320178-01-(1)مکانیک سیاالت

 10-6/11/8امتحان:-دکتر مشعل
 

 سه شنبه

 7320160-01مقاومت مصالح

 14-2/11/16امتحان:-دکتر مقدم 

 99 ، بیوسیستم و آب مشترک با صنایع

 
 

 

 

  چهارشنبه
 مکانیک سیاالت

 دکترمشعل

مساحی و نقشه برداری  دکتر  

 7320182-01 عبداللهی

مشترک با آب  8-10-27/10امتحان:

1400 

 مساحی و نقشه برداری  

 17تعداد واحد:

 



 1400-1401نیمسال  اول   سال تحصیلی  –پرديس ابوريحان   9139مهر ماه برنامه هفتگی  دانشجويان رشته مكانیك بیوسیستم   

 روز  

 
9-8 10-9 11-10 12-11 14-13 15-14 16-15 17-16 

 شنبه

 )3ریاضیات

معادالت 

 -دیفرانسیل(

مقاومت مصالح) 

1) 

 -7320179-01-محاسبات عددی

-25/10/12امتحان: دکتر شریعتمداری

10 

-01- دهقانی صوفیدکتر -آمار مهندسی

 10-4/11/12امتحان:-7320157
 

 یکشنبه
 

مشترک با صنایع  7320161-01علم مواد 

 8-26/10/10امتحان: کوراونددکتر -98
  علم مواد

 دوشنبه

-معادالت دیفرانسیل( )3ریاضیات

-دکتر مقدم01-7320146

مشترک با -10-29/10/12متحان:

 99صنایع، بیوسیستم و آب

 

   

 سه شنبه

 7320160-01مقاومت مصالح

 14-2/11/16امتحان:-دکتر مقدم 

 و آب ، بیوسیستم مشترک با صنایع

99 

 
   

 چهارشنبه
 

 آمار مهندسی

 کارگاه جوش کاری و ورق کاری 

 -دکتر کوراوند 03-7320196

 14-6/11/16امتحان:

 

 کارگاه جوش کاری و ورق کاری

04-7320196 

  

 15تعداد واحد:

 

 

 



 1400-1401نیمسال  اول   سال تحصیلی  –پرديس ابوريحان   9139مهر ماه ورود ی   ماشینهای صنايع غذايی برنامه هفتگی  دانشجويان رشته 

 روز

 
9-8 10-9 11-10 12-11 14-13 15-14 16-15 17-16 

 شنبه
معادالت 

 دیفرانسیل
  (1مقاومت مصالح)

دکتر  7320162-01–دینامیک 

 8-4/11/10دهقانی امتحان: 
 

 یکشنبه

 بیوشیمی و شیمی مواد غذایی

-قاضیدکتر میر سعید -01-7306022

 14-6/11/16امتحان:

بیوشیمی و 

شیمی مواد 

 -غذایی

 

-02جوشکاری و ورقکاری  کارگاه

-( 2) اکیپ  – 7320196

 هیمن امیری دکتر 10-12-27/10امتحان:

 ( 1) اکیپ  جوشکاری و ورقکاری  کارگاه

 هیمن امیری دکتر 01-7320196

 10-12-27/10امتحان:

 دوشنبه

-01-دیفرانسیل(معادالت  )3ریاضیات

-دکتر مقدم7320146

صنایع، مشترک با -10-29/10/12متحان:

 99بیوسیستم و آب

    

 سه شنبه
 7320160-01مقاومت مصالح

 14-2/11/16امتحان:-دکتر مقدم 
 99 ، بیوسیستم و آب مشترک با صنایع

 ترمودینامیک دینامیک
 7320173-02ترمودینامیک 

 10-25/10/12امتحان:-دکتر ستاری
 

    چهارشنبه

 

  

 ندارد ت كارگاه مربوطه وجودنفر می باشد، كه پس از تكمیل ظرفیت هر اكیپ،متقاضیان  بايستی در اكیپ بعدی ثبت نام نمانید.و امكان افزايش ظرفیت با توجه به امكانا 12جوشكاری  كارگاهتوضیح: ظرفیت هر اكیپ  16تعداد واحد:

 



 1400-1401سال تحصیلی نیمسال  اول     –پرديس ابوريحان  8139مهر  ورود ی      مهندسی تولید و ژنتیك گیاهیبرنامه هفتگی  دانشجويان رشته 

 16-17 15-16 14-15 13-14 11-12 10-11 9-10 8-9 روز

 -7320175-01فیزیولوژی گیاهان زراعی  شنبه

 دکتر غالمعلی اکبری

 10-27/10/12امتحان: 

 ) عملی(ماشین های کشاورزی 

 

 

 ماشین های کشاورزی عمومی یکشنبه

 دکتر کرمانی-01-7320084

 14-25/10/16امتحان: 

 7320190-01بیماریهای مهم گیاهان زراعی

 امینیاندکتر -10-12-2/11امتحان:

عملیات بیماریهای مهم گیاهان 

 7320191-01زراعی

 امینیاندکتر -14-16-2/11امتحان:

 

   دکتر غضنفری -دامپروری عمومی دوشنبه

 

 فیزیولوژی گیاهان زراعی ) عملی( 

 (01- 7320175 ) 

  -دکتر غالمعلی اکبری

 

امتحان  7303082-01دامپروری عمومی سه شنبه

 دکتر غضنفری -11/12-10/ 4:

 بیوتکنولوژی گیاهی دکتر مرتضویان

 14-16-29/10امتحان: 01-7303066

   

 واحد( 1_)زاده( و مهندس اسد 2) -اله دادی (1کارورزی) چهارشنبه

01-7320185 

 17: جمع واحد

 

 

 

 



 1400-1401نیمسال  اول   سال تحصیلی   –پرديس ابوريحان  8139  مهر  ورود ی      گیاهپزشكیبرنامه هفتگی  دانشجويان رشته 

 16-17 15-16 14-15 13-14 11-12 10-11 9-10 8-9 روز

 شنبه

-01دکتروراوی پور  -خاکشناسی عمومی

 10-2/11/12:امتحان-7320037
 7307006-01(2حشره شناسی )

 10-6/11/12:امتحان-دکتر عادلی منش
-01-(2عملیات حشره شناسی)

 14-6/11/16:امتحان 7307007

 
 

  یکشنبه
 خاکشناسی عمومی) عملی(

 
 اخالق اسالمی

-02باغبانی عمومی )عملی(

 99و ؤنتیک  98مشترک با گیاه  -7320018

 دکتر ساریخانی

 دوشنبه

  
-دکترآزادگان  7320148-آبیاری عمومی

 99تولید ژنتیک مشترک با 

 8-29/10/10متحان:

 

 7320177-01اقتصاد کشاورزی

 99داممشترک با  باستانیدکتر  

 10-25/10/12امتحان:

 اقتصاد

 کشاورزی عمومی

 

 

 آبیاری عمومی)عملی( سه شنبه
دکتر 7320018باغیانی عمومی)تئوری( 

 99و تولید ژنتیک  1400بیوسیستم مشترک با  روزبان

 10-27/10/12امتحان:

 

  

 چهارشنبه

-01ویروس شناسی گیاهی مقدماتی

 دکتر منتظری– 7307032

 10-4/11/12امتحان:
 

عملیات ویروس شناسی گیاهی 

–دکتر – 7307033-01مقدماتی

 14-4/11/16امتحان:-منتظری
 

   

 20جمع واحد : 

 

 

 



 1400-1401نیمسال  اول   سال تحصیلی    –پرديس ابوريحان  1398مهر ماه ورود ی    علوم دامی مهندسیبرنامه هفتگی  دانشجويان رشته  

 15-17 13-15 11-12 10-11 9-10 8-9 روز

 7302328-01پرورش طیور  شنبه

 -دکتر شریفی
دکتر  7302347-01پرورش آبزیان

 10-28/10/12امتحان:-نجفی

 آشنایی با فناوریهای مولکولی

 بختیاریدکتر  -) عملی(01-7302332

 14-3/11/16امتحان: 

 

 7302328-01پرورش طیور  یکشنبه

 10-26/10/12امتحان:-دکتر شریفی

-01-فیزیولوژی تولیدمثل دام

دکتر محمدی سنگ -7302327

 8-5/11/10امتحان:-چشمه

آشنایی با 

 فناوریهای مولکولی

 

  

 دوشنبه

 

شناخت و فرآوری 

مواد خوراکی دکتر 

-01خرمی -شریفی

7302324 

 

  

دکتر  7302125-01-پرورش گاو شیری سه شنبه

 8-10-6/11امتحان: اسدی 

) 7302125-01-پرورش گاو شیری

 عملی(

 بهداشت و بیماریهای دام و طیور

 10-25/10/12امتحان:

بهداشت وبیماریهای دام و 

 طیور)عملی(

 نجفیدکتر  01-7302149

شناخت و فرآوری مواد خوراکی) عملی(  چهارشنبه

-2/11امتحان: -7302324-01-(1اکیپ )

12-10 

 )عملی(دام فیزیولوژی تولیدمثل

01-7302150 

 دکتر محمدی سنگ چشمه

 شناخت و فرآوری مواد خوراکی) عملی(

 (2اکیپ ) 02-7302324

 

 نفر می باشد كه در صورت تكمیل هريك از كدها، دانشجويان گرامی در كد ديگر ثبت نام نمايند 15تعداد شناخت و فرآوری مواد خوراكی ظرفیت واحد عملی درس  -1 توضیح:  17تعداد واحد:

 

 

 

 



 1400-1401نیمسال  اول   سال تحصیلی     –پرديس ابوريحان  8139مهر ماه ورود ی      آب علوممهندسی برنامه هفتگی  دانشجويان رشته 

 15-17 13-15 11-12 10-11 9-10 8-9 روز

 شنبه

-01-) اختیاری(هیدرولوژی مهندسی

-رزوبهانی دکتر  7305086

 10-27/10/12امتحان:

 

  

 
 

   یکشنبه

 7305146 -01عملیات هیدرولیک

-16-10/ 29دکتر سلطانی امتحان:

14 

 7305074-01هیدرولیک مجاری روباز

 14-2/11/16دکتر مشعل امتحان:
 

 دوشنبه
 رابطه آب وخاک وگیاه) عملی(

 اختیاری() 01-7320187
 

  -محاسبات عددی دکتر فرجی 

 10-25/10/12امتحان:-02-7320179
طراحی شبکه های آب و فاضالب 

  روستایی) عملی(

 سه شنبه

 7305310-01 

 نقشه برداری تکمیلی

 

7305310-01 

 نقشه برداری تکمیلی

ساعت:  1400/11/05 :امتحان

 دکتر کاردان مقدم10:00-08:00

طراحی شبکه های آب و فاضالب روستایی 

-6/11امتحان: اختیاری() 01-7305169

 دکتر سلطانی -16-14
 

 چهارشنبه

-01-مصالح و روشهای ساختمانی

 دکتر فرجی 7305148

دکتر  -مصالح و روشهای ساختمانی

 فرجی

-01اختیاری(رابطه آب وخاک وگیاه )

-دکترآزادگان-7320178

 10-4/11/12امتحان:

 

 نفر جهت تشكیل كالس نیز الزامی است 10درس را اخذ نمايند، توجه به تعداد حداقل يكدرس اختیاری،  دودانشجويان گرامی می توانند از بین واحد  15تعداد واحد:

 

 

 



 1400-1401نیمسال  اول   سال تحصیلی     –پرديس ابوريحان  1398ماه برنامه هفتگی  دانشجويان رشته بیوسیستم  مهر 

 16-17 15-16 14-15 13-14 11-12 10-11 9-10 8-9 روز

   شنبه
طراحی اجزاء 

 ماشین
  زبان انگلیسی 

 یکشنبه

 7320173-02ترمودینامیک

 10-12-28/10امتحان: دکتر چگینی

 

  ترمودینامیک  

 خاک و ماشین رابطه

 10-12-2/11امتحان: 01-7301405

 دکتر کرمانی

 دوشنبه
 1120018-03زبان انگلیسی

 

  

 

 (2)آزمایشگاه فیزیک 

01-7320158) 

 14-16-26/10امتحان:

 سه شنبه

 

 

 (1طراحی اجزاء ماشین)

 7301346-01بیگیدکتر حسن

 10-12-11/ 4امتحان:

 خاک و ماشین رابطه
 

 چهارشنبه

-01( 1مبانی مهندسی برق)

دکتر 7320201

 10-6/11/12امتحان:مساح

-01 (1( اکیپ )1آزمایشگاه مهندسی برق)

 14-16-6/11امتحان:7320202
  (2( اکیپ )1آزمایشگاه مهندسی برق)

 16تعداد واحد:

 

 

 



 1400-1401نیمسال  اول   سال تحصیلی    –پرديس ابوريحان  8139مهر ماه ورود ی   ماشینهای صنايع غذايی برنامه هفتگی  دانشجويان رشته 

 روز

 
9-8 10-9 11-10 12-11 14-13 15-14 16-15 17-16 

 شنبه

  ( دکتر فدوی1مکانیک سیاالت) 

امتحان:  - 02-7320178

25/10/10-8 

 

    مهندسی بیوشیمی و فرایندهای 

 یکشنبه

 ( 2مهندسی ماشینهای صنایع غذائی )

 8-2/11/10امتحان: دکتر آذری کیا

01-7306068 

 ( دکتر فدوی1 مکانیک سیاالت)

 

 مشترک با 7320161-01علم مواد

 دکتر کوراوند - 99 بیوسیستم

 8-26/10/10امتحان:

  علم مواد

     دوشنبه

 سه شنبه

مهندسی بیوشیمی و فرایندهای 

دکتر 7306062-01-تخمیری 

 8-4/11/10امتحان: ستاری

 

 دکتر دهقانی -(1طراحی اجزائ ماشین )

 8-6/11/10:امتحان

 

 

 چهارشنبه

برنامه نویسی رایانه ) عملی( دکتر 

 7320184-02دهقان 

 10-12-29/10امتحان:

-دکتر دهقان-برنامه نویسی رایانه 

 ) تئوری(01-7320184

 دکتر دهقانی -(1طراحی اجزائ ماشین ) 

  7320200-801-6/11/10:امتحان

  17:تعداد واحد

 

 

 

 



 1400-1401 سال تحصیلی  نیمسال  اول     –پرديس ابوريحان  7139مهر ماه ورود ی      باغبانی مهندسی  رشتهرنامه هفتگی  دانشجويان ب

 16-17 15-16 14-15 13-14 11-12 10-11 9-10 8-9 روز

 فناوری بذرگیاهان باغبانی و اصالح  شنبه

-16-27/10:امتحان 01-7308114

 دکتر لطفی14

 فیزیولوژی و فناوری پس ازبرداشت

 (01-7303146) 

 14-25/10/16امتحان: -دکتر ساریخانی

 

 اختیاری() سبزیکاری گلخانه ای یکشنبه

 دکتر علی نیایی -01-7308131

) )عملی( سبزیکاری گلخانه ای

 -7308131-01-اختیاری(

 14-16-29/10امتحان:

-01دکتر صاحبانی -بیماریهای گیاهی

 8-4/11/10امتحان: 7320163

 

 

-7303498-01-) اختیاری(خشک میوه ها دوشنبه

 8-2/11/10امتحان:وحدتی-دکتر 

  وحدتی-دکتر -کارورزی 

پس از برداشت  و فناوری فیزیولوژی  سه شنبه

 (7303146-01)عملی()

 دکتر ساریخانی

  

  فناوری بذرگیاهان باغبانی و اصالح  چهارشنبه

 دکتر لطفی

دکتر  -بیماریهای گیاهی)عملی(

  7320163-01صاحبانی

 

 

 17جمع واحد : 

 

 

 

 



 1400-1401نیمسال  اول   سال تحصیلی     –پرديس ابوريحان  7139مهر ماه ورود ی      تولید وژنتیك گیاهی مهندسیبرنامه هفتگی  دانشجويان رشته 

 16-17 15-16 14-15 13-14 11-12 10-11 9-10 8-9 روز

دکتر  –ژنتیک تکمیلی   شنبه

 7303349-01مرتضویان

 10-27/10/12امتحان:

-01-مبانی ترویج آموزش کشاورزی

-29/10/16متحان:ا؟؟؟؟ استاد 7320194

14  

 مبانی ترویج آموزش کشاورزی

زراعت گیاهات علوفه ای    یکشنبه

دکترغالمعلی اکبری 

 10-25/10/12امتحان:

 کنترل وگواهی بذر )عملی( 

دکتر  الیاس سلطانی -(01-7303487) 

 8-2/11/10امتحان:

 

-01دکتر قربانی -کشاورزی پایداراصول  دوشنبه

  -16-4/11/14امتحان:-7303685

 

   

-(7303487-01) -کنترل وگواهی بذر سه شنبه

 دکتر الیاس سلطانی

   

 (7303085-01) -دیمکاری چهارشنبه

-6/11/08متحان:-دکتر غالمعلی اکبری

10 

-01) -دیمکاری )عملی(

دکتر غالمعلی -(7303085

 آزمایشگاه()مزرعه/ -اکبری

گروه  -07303279حاصلخیزی خاک و کود

 8-3/11/10امتحان: آبیاری

 

 حاصلخیزی خاک و کود)عملی(

 واحد(  14جمع واحد : )

 

 

 

 

 



 1400-1401نیمسال  اول   سال تحصیلی     –پرديس ابوريحان  7139مهر ماه ورود ی   ورود ی      گیاه پزشكیبرنامه هفتگی  دانشجويان رشته 

 16-17 15-16 14-15 13-14 11-12 10-11 9-10 8-9 روز

 ماشینهای کشاورزی عمومی شنبه

امتحان: -دکتر کرمانی-01-7320180- 

 14-25/10/16امتحان: 

 98مشترک با زراعت 

ماشینهای 

کشاورزی 

 عمومی

-01آفات انباری

7307022 - 

-27/10/10امتحان:

8 

 

 

باکتری شناسی   یکشنبه

گیاهی مقدماتی 

-01فالحیدکتر 

7307030 

-29/10امتحان:

12-10 

بیماریهای پس 

از برداشت 

 گیاهان) تئوری(

   

بیماریهای گیاهان  دوشنبه

 -زینتی، جالیز و سبزی

-01دکتر فالحی

 :امتحان7307015

2/11/ 12:00-10:00 

 

 

سنجش از دور و 

سامانه های اطالعات 

 ) تئوری( -جغرافیایی

 سنجش از دور و سامانه های اطالعات

) -گروه ابیاری 01-7320188

 10-12-/4/11امتحان:اختیاری(

 

عملیات باکتری شناسی گیاهی   سه شنبه

 دکتر فالحی 7307031-01مقدماتی

 14-16-29/10امتحان:

  

-01-عملیات آفات انباری دکتر صادقی چهارشنبه

 14-27/10/16امتحان:-7307024

عملیات بیماریهای گیاهان زینتی، 

 7307016-01 جالیز و سبزی

 دکتر فالحی -10:00

 14-2/11/16امتحان:

-01بیماریهای پس از برداشت گیاهان

 ) عملی( ) اختیاری( 7307049

 14-6/11/16امتحان: 

 

 دانشجويان گرامی توجه نمايند كه حداقل  تعداد نفرات جهت تشكیل كالس ده نفر است كه در انتخاب دروس اختیاری دقت نمايند تعداد واحدهای اختیاری توضیح: +10جمع واحد :



 1400-1401نیمسال  اول   سال تحصیلی    –پرديس ابوريحان 7139مهر ماهورود ی    مهندسی علوم دامیبرنامه هفتگی  دانشجويان رشته  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14جمع واحد : 

 

 

 

 15-17 13-15 11-12 10-11 9-10 8-9 روز

-01پرورش بز) عملی(   شنبه

دکتر 7302212

نوروزیان)مزرعه/آزمایشگاه( 

 10-28/10/12امتحان: 

  پرورش بز

 

ارزیابی و قضاوت دام   یکشنبه

های مزرعه ای) 

 تئوری(

-01پرورش جوجه های گوشتی

7302340- 

-26/10/12امتحان:-شریفیدکتر

10 

-01پرورش جوجه های گوشتی

7302340- 

 

 

 

-01دکتر نجفی -مبانی ایمنی شناسی دوشنبه

 14-4/11/16امتحان:  7302257
   

 

رفتار شناسی و   سه شنبه

 تنش در حیوانات

رفتار شناسی و تنش در حیوانات 

 7302329-01مزرعه

دکتر هنربخش 

 10-06/11/12امتحان:

 -ارزیابی و قضاوت دام های مزرعه ای

دکتر  01-7302339

-2/11/16رکوعی)عملی()اختیاری(امتحان: 

14 

 

   چهارشنبه

 

 



 1400-1401نیمسال  اول   سال تحصیلی    –رديس ابوريحان پ 7139مهر ماه ورود ی      آب علوم و مهندسی  برنامه هفتگی  دانشجويان رشته

 15-17 13-15 11-12 10-11 9-10 8-9 روز

       شنبه

  یکشنبه

های انتقال و پروژه طراحی سازه

توزیع آب) عملی( 

دکتر هاشمی  8-26/10/10امتحان:

 شاهدانی/ دکتر سلطانی/ دکتر فرجی

01-7305163 

 

 

 دوشنبه
دکتر مساح/  -پروژه مدیریت منابع آب

 جوادی/ روزبهانی

 14-28/10/16امتحان: 01-7305159

   

  سه شنبه

توزیع آب های انتقال و طراحی سازه

 دکتر هاشمی شاهدانی-( 2)

  8-4/11/10امتحان:-01-7305150

 

 ) اختیاری اجباری(مدیریت منابع آب

 10-6/11/12امتحان -01-7305202

   دکتر کاردان مقدم
 

 چهارشنبه

 طراحی سامانه آبیاری تحت فشار

 10-12-/2/11امتحان:عبداللهی پوردکتر 

01-7305153 

سامانه عملیات و پروژه طراحی 

-01-های ابیاری) عملی(

هاشمی  -دکتر مشعل7305154

عبداللهی  -گرمدره

 14-2/11/16امتحان:پور

  

 .واحد در طول دوره باشد 11گذانیده در دوره کارشناسی نباید کمتر از  انتخابی واحدهای  10 یادآوری: تعداد 

 



 1400-1401نیمسال  اول   سال تحصیلی   –پرديس ابوريحان  1397مهرماه  ورود ی   (مهندسی مكانیك بیوسیستم )كشاورزی برنامه هفتگی رشته  

 16-17 15-16 14-15 13-14 11-12 10-11 9-10 8-9 روز

  شنبه

دینامیک ماشین 

)اختیاری ( دکتر 

 عرب حسینی

دکتر  7301375-01ارتعاشات مکانیکی

 14-16-25/11امتحان: حسن بیگی

های هیدرولیک و شناخت و کاربرد سامانه

دکتر 7301381-01پنووماتیک) عملی( 

 14-27/10/16کیانمهر امتحان: 

 

  یکشنبه

 )عملی(طراحی ماشینهای خاک ورزی

 -کرمانیدکتر - 01-7301378

 14-16-29/10امتحان:

  

 دوشنبه

 دینامیک ماشین )اختیاری (

دکتر عرب حسینی  01-7301463

 14-16-3/11امتحان:

 

 

 

 سه شنبه

 -) اختیاری(ماشینهای ویژه کشاورزی

 دکتر کرمانی01-7301495

 14-16-5/11امتحان:

ماشینها و تجهیزات بسته بندی مواد 

 7301493-01) اختیاری(غذایی

 14-2/11/1016-دکتر عرب حسینی 

های هیدرولیک و شناخت و کاربرد سامانه

 دکتر کیانمهر7301381-01پنووماتیک 
 

 چهارشنبه
 تراکتور) عملی(مکانیک 

01-7301315 

 مکانیک تراکتور

 14-16-6/11دکتر کیانمهر امتحان:
   ارتعاشات مکانیکی

 17تعداد واحد:

 

 

 



 1400-1401نیمسال  اول   سال تحصیلی     –پرديس ابوريحان  7139مهر ماه ورود ی   ماشینهای صنايع غذايی برنامه هفتگی  دانشجويان رشته 

 روز

 
9-8 10-9 11-10 12-11 14-13 15-14 16-15 17-16 

 شنبه

 7306017-01انتقال جرم

 14-16-25/10:امتحان ستاری دکتر

 

 خواص مهندسی بیولوژیک 

) اکیپ آزمایشگاه خواص مهندسی 

 7306051-02بیولوژیک(2

 دکتر فدوی
 

 یکشنبه

تحلیل و مدیریت انرژی در ماشینهاو 

 کارخانه های صنایع غذایی) عملی(

01-7301491 
 -(3عملیات واحد) 

تحلیل و مدیریت انرژی در ماشینهاو کارخانه 

 های صنایع غذایی

دکتر ستاری  -01-7301491

 10-12-5/11امتحان:

 

     دوشنبه

 سه شنبه

آزمایشگاه خواص مهندسی بیولوژیک 

 7306051-01 (1) اکیپ 

 8-3/11/10امتحان: دکتر فدوی

-01خواص مهندسی بیولوژیک 

 8-27/10/10:امتحان7306044

 دکتر فدوی

  

 چهارشنبه

اصول طراحی کارخانه های صنایع 

 غذایی

01-7306029 

- دکتر میرسعیدقاضی

 8-29/10/10امتحان:

 7306032-01-(3عملیات واحد)

 دکتر میرسعید10-2/11/12امتحان:
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