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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 

 واحد اخت  نمايتد.    14و در نيمسال بعدي نمي تواند بيش از 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 .  نيمسال متوالي يا متناوب باشد ، محروم ا  تحصيل مي شود 3اگر تعداد سنوات مشروطي بيش ا  

  ( 7داد حداقل و حداكثر واحد انتخابی در هر نیمسال : ) ماده تع       -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 قبااااولي حااااداقل       بتتتته شتتتترن گ رانتتتتدن کليتتتته درو  دوره تحصتتتتيلي ،   -

 مي باشد . 

 ( : 17حضور دانشجو در كالس های درس : ) ماده       -5 
 حضور دانشجو در تمام جلسات درس دور  هاي حضوري الزامي 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  ح ف مجاز مي گردد .  براي آا درس نمر  صفر

 



 

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

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

 کميسيون پزشکي دانشگاه ، ح ف پزشکي در  اقدام مي گردد . 

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

 مراجعه نمايد. 10به پليس +  اخ  و تم جامع آموزش دانشگاهفرم مربون را از سيسپس ا  ثبت نام اوليه در اولين نيمسال تحصيلي دانشجوي ذکور مشمول موظف است 

 در مهمتان  صتورت  بته  انتقتال  بتراي  تمايتل  صتورت  در. باشتد  نمتي  پ ير امکان  تهران دانشگاه سطح در وانتقال  جابجايي  مقررات براسا  : تهران دانشگاه سطح در وانتقال  جابجايی -8

  مراجعه نماييد: http://mad.saorg.ir ( به نشاني مهماني دانشجويانسامانه خدمات آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري )سامانه درخواست انتقال و هر سال با مراجعه به  ماه ارديبهشت

وقت به اداره خدمات  کليه دانشجويان موظف مي باشند،تغيير آدر  محل سکونت و شمار هاي تما  خود را در اسرعاعالم تغییرات آدرس  نشانی محل سكونت  و شماره های تماس:  -9

 آموزشي اطالع دهند. عواقب عدم اطالع رساني به عهده خود دانشجو مي باشد.

 

  توضیح بسیار مهم:

 ،استه دتوسط دانشگاه ارايه گردي ،به صورت متمركز ((  112۰با پیش شماره  كلیه دروس عمومی )معارف اسالمی، زبان فارسی، به اطالع كلیه دانشجويان محترم می رساند-1

درس، امتحان،  ارايهدر صورت دارا بودن شرايط عمومی اخذ درس مثل) عدم تالقی زمان  ،لذا دانشجويان عزيز جهت انتخاب دروس مذكور، بايستی دروس مورد تقاضای خود را

) رياضی، فیزيک...( نیز ر ضمن جهت ارايه دروس علوم پايهداقدام نمايند.دانشگاه  توسط ارايه شده  دروس ی خود از بینامورد تقاض و ظرفیت خالی...( نسبت به اخذ دروس

  اصالحی اعالم خواهدشد.اقداماتی مشابه دروس ذكر شده،  با دانشگاه، در هر انجام می باشد كه، پس از نتیجه گیری از طريق وبسايت پرديس اطالع رسانی و برنامه 

نفر  1۰می باشد، لذا دانشجويان گرامی در زمان اخذ دروس اختیاری توجه داشته باشند در صورت ثبت نام كمتر از نفر  1۰حداقل تعداد  افراد جهت تشكیل كالس كارشناسی ، -2

 كالس درس حذف می شود.

  

 

 

file:///G:/file%20E/planing/3991/سامانه%20خدمات%20آموزشی%20وزارت%20علوم،%20تحقیقات%20و%20فناوری%20(سامانه%20درخواست%20انتقال%20و%20مهمانی%20دانشجویان)%20به%20نشانی
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 1399-1400نيمسال  اول   سال تحصيلي   –پرديس ابوريحان  1399مهر ماه ي   ورود  علوم و مهندسي باغبانيبرنامه هفتگي  دانشجويان رشته 

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

      شنبه

 انگلیسیزبان    یکشنبه

 

 -آناتومی و فیزیولوژی گیاهی

 99مشترک با گیاه 

 7320174  نوروزیدکتر

 8-10/ 29/10امتحان:

  

تولید و  مشترک -شیمی عمومی دوشنبه

دکتر 99 ژنتیك گیاهی-0652073

 10-7/11/12امتحان:-وراوی پور

  

 1120009- -انقالب اسالمی ایران

 

 

 آناتومی و فیزیولوژی گیاهی سه شنبه

 )عملی( )آزمایشگاه(

01-7320174 

-01) -شیمی عمومی )عملی(

  -پیروی (مهندس7320065

 

  

 -زبان انگلیسی دکتر علی نیا  چهارشنبه

 ( امتحان:1120018

 (7320169-01)-ریاضیات عمومی 

 10-4/11/12امتحان:-دهقانی صوفیدکتر

 99 تولید و ژنتیك گیاهی مشترک

    ریاضیات عمومی 

 (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  18جمع واحد : 

 

 

 



 1399-1400نیمسال  اول   سال تحصیلی  –پرديس ابوريحان   1399مهر ماه ورود ی    مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیبرنامه هفتگی  دانشجويان رشته 

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

 آناتومی و فیزیولوژی گیاهی) عملی(  شنبه

 مهندس اسدی 03-7320174

 1120018-زبان انگلیسی

 98مشترک با گیاهپزشکی امتحان: 

 دکتر  محسن ابراهیمی

  

    زبان انگلیسی   یکشنبه

 99مشترک با باغ  شیمی عمومی دوشنبه

 7320065وراوی پوردکتر  

 10-7/11/12امتحان:

 شیمی عمومی )عملی(

 پیروی (مهندس02-7320065)

 

 آناتومی و فیزیولوژی گیاهی

دکتر بنا -)تئوری(--7320174 

 8-10/ 29/10امتحان:-کاشانی

 

اکیپ اضافی شیمی عمومی )عملی(    سه شنبه

 99مشترک ژنتیك و باعبانی 

-(مهندس پیروی03-7320065)

 -)آزمایشگاه(

 

 99مشترک با باغ  ریاضیات عمومی   چهارشنبه

 دهقانی صوفی( دکتر 01-7320169) 

 12:00-10:00ساعت :  4/11امتحان

 ریاضیات عمومی 

 

  

 (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)

 

توضيح: محل تشکيل نفر می باشد، که پس از تکميل ظرفيت هر اکيپ دانشجويات بايستی در اکيپ بعدی ثبت نام نمايند. 15عمومی فقط توضيح تعداد ظرفيت هر اکيپ عملی شيمی  2+18مع واحد : ج

 .مسول امور کالسها در همان محل پيگيری نماييد باباملکیکالسها، ساختمان آموزش ، طبقه  همکف محل ثبت نام می باشد که جهت راهنمايی دقيق از آقای 

 



 1399-1400نیمسال  اول   سال تحصیلی  –پرديس ابوريحان   1399مهر ماه ورود ی      گیاه پزشكیرنامه هفتگی  دانشجويان رشته ب

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

 شنبه

مشترک ( 7320065) -شیمی عمومی  

-دکتر وراوی پور- 99با آب 

 10-7/11/12امتحان:

  

 یکشنبه

 7320174آناتومی و فیزیولوژی گیاهی    

 – 8-10/ 29/10امتحان: نوروزیدکتر

 99مشترک با باغ 

 

 دوشنبه

 (1شیمی عمومی )عملی( اکیپ )

 پیروی مهندس-(04-7320065)

 مشترک با دام  -ریاضیات عمومی 

 7320169-02دکترسهرابی 99

 1-10:00ساعت :  4/11امتحان

2:00 

 ریاضیات عمومی

 
 

 سه شنبه
 اله دادیدکتر  7320140-02اکولوژی   

آزاد برای سایر  10-30/10/12امتحان: -

  نفر 20رشته ها 

  اکولوژی
  

 چهارشنبه

 آناتومی و فیزیولوژی گیاهی) عملی(

02-7320174 

 

 

 

 

  

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

   27/7/1396مورخ:  تاریخ برگزاری کارگاه-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-18:  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 

 

 



 1399-1400تحصیلینیمسال  اول   سال  –پرديس ابوريحان   1399مهر 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

/ 29/10امتحان: خانم دکتر حامدی()

16-14 

 میکروبیولوژی عمومی)عملی(

 میکروبیولوژی عمومی)عملی( 1اکیپ 01-7302217

 2اکیپ 02-7302217

   یکشنبه

 (7320140 -01) -دادیاکولوژی دکتر اله 

 97مشترک با گیاهزشکی  -10-30/10/12:امتحان

 

 دوشنبه

مشترک با گیاه  -ریاضیات عمومی   

 4/11امتحان7320169-02دکترسهرابی 99

 12:00-10:00ساعت : 

ریاضیات 

 عمومی
 

 سه شنبه
 اکیپآزمایشگاه فیزیك عمومی)عملی( 

(1) 

 8-10-5/11امتحان 01-7320165

 7320164-01-عمومیفیزیك 

 10-12-5/11امتحان-دکتر فدوی

  

 چهارشنبه

 (2کیپ )آزمایشگاه فیزیك عمومی)عملی( ا

02-7320165 
 (7320065) -شیمی عمومی

 10-7/11/12امتحان:دکتروراوی پور 
 ویژه علوم دامی  شیمی عمومی )عملی(

 مهندس پیروی-(07-7320065)

 (7320065-08) -شیمی عمومی )عملی(

نفر  10تعداد  -اکیپ اضافی-پیروی مهندس

سایر رشته ها به جزئ  97سهمیه آزاد برای وردودیهای قبل از 

  ماشینهای صنایع

   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  

نفر می باشد، که پس از تکمیل ظرفیت هر اکیپ دانشجویات بایستی در اکیپ بعدی ثبت  15فقط  و میکروبیولوژی و شیمی عمومی، توضیح تعداد ظرفیت هر اکیپ عملی فیزیك عمومی -18تعداد واحد:

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



 1399-1400نیمسال  اول   سال تحصیلی   –پرديس ابوريحان   1399مهر 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

مشترک با  7320065-شیمی عمومی

-دکتروراوی پور 99گیاه 

 10-7/11/12:امتحان

   

صائب دکتر -7320171-01-( 1 فیزیك) یکشنبه

مشترک با  -10-1/11/12امتحان:-فرجی

 99صنایع 

 

 

نقشه کشی) 

تئوری( 

 (1صنعتی)

 

 

 (1) ریاضیات  دوشنبه
سهرابی 7320141-01-(1) ریاضیات

 99مشترک با صنایع   10-5/11/12امتحان:

-01-)عملی(صنعتی نقشه کشی

دکتر سلطانی -7320183

 10-12-8/11امتحان:

 

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

 10-28/10/12امتحان:-دکتر والیتی

 7320172-01-(1 آزمایشگاه فیزیك)

ویژه -14-1/11/16امتحان: فرجیدکتر 

 (1اکیپ) -رشته آب

 - سوماکیپ  (1) آزمایشگاه فیزیك

صائب دکتر 03-7320172

اکیپ اضافی مشترک 10-2/11/12:فرجی

 99و آب  99صنایع 

 چهارشنبه
 7320065-05-شیمی عمومی)عملی(

 خانم مهندس پیروی

اکیپ اضافی شیمی عمومی )عملی( 

-06)99 گیاهپزشکی مشترک با 

 پیروی مهندس-(7320065

  

  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
 

محل تشکیل کالسها، ساختمان توضیح:  نفر می باشد، که پس از تکمیل ظرفیت هر اکیپ دانشجویات بایستی در اکیپ بعدی ثبت نام نمایند 15توضیح:تعداد ظرفیت شیمی عمومی فقط  2۰تعداد واحد:

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



 1399-1400نیمسال  اول   سال تحصیلی –پرديس ابوريحان   1399مهر 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

 10-7/11/12امتحان: شنبه

دکتر 7320167-01عمومیشیمی 

 طبق سرفصل واحد عملی ندارد وراوی پور) تئوری(

 لذا امکان برای سایر گروهها وجود ندارد -واحد تئوری 3

 

  شیمی عمومی 

 

 یکشنبه

 دکتر مقدم-720171-01-( 1 فیزیك)

مشترک با آب  -10-1/11/12امتحان:

99 

 میکروبیولوژی مواد غذائی) تئوری(
 (1غذائی) عملی( اکیپ )میکروبیولوژی مواد 

 7306023-01-دکترآذری کیا
  

سهرابی 7320141 -01-(1) ریاضیات (1) ریاضیات   دوشنبه

مشترک با آب  10-5/11/12امتحان:

99 

   

  2اکیپ     (1) آزمایشگاه فیزیك  سه شنبه

-7320172-20ویژه صنایع غذایی

  دکتر مقدم 14-2/11/16امتحان:

 

 

 3اکیپ  (1) آزمایشگاه فیزیك 

دکتر مقدم  -03-7320172

اکیپ اضافی مشترک 10-2/11/12امتحان:

 98صنایع و آب 

میکروبیولوژی عمومی و مواد غذائی)   چهارشنبه

 تئوری(

 خانم دکترآذری کیا-7306023

 08-27/10/10امتحان:

  

 - 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:  نفر می باشد، که پس از تکمیل ظرفیت هر اکیپ دانشجویات بایستی در اکیپ بعدی ثبت نام نمایند و میکروبیولوژی 15و شیمی عمومی ( 1توضیح تعداد ظرفیت هر اکیپ آزمایشگاه فیزیك ) 15جمع واحد : 

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



 1399-1400نیمسال  اول   سال تحصیلی  –پرديس ابوريحان   1399مهر ماه برنامه هفتگی  دانشجويان رشته مهندسی مكانیک بیوسیستم )كشاورزی( ورود ی   ورود ی   

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

 شنبه
 7320171-02(1فیزیك )  

  زرافشاندکتر 10-1/11/12امتحان:
 

 یکشنبه
-02-دکتر عرب -باغبانی عمومی) عملی( (1ریاضیات ) 

7320018-   

 دوشنبه
 7320141-02-(1ریاضیات )

 10-5/11/12امتحان: شریعتمداری

  

 

 

 سه شنبه

 غالمعلی دکتر-زراعت عمومی)عملی( 

 7320056-01عمومی اکبری

 

امتحان: -) تئوری(زراعت عمومی 

 98مشترک با آب 7/11/16-14

 

 چهارشنبه

دکتر  باغبانی عمومی

 -7320018روزبان

مشترک با 10-28/10/12امتحان:

 98تولید و ژنتیك گیاهی 

 7320172-04(1آزمایشگاه فیزیك )

امتحان: -زرافشان دکتر  (1اکیپ )

1/11/10-8 

 (1آزمایشگاه فیزیك )

 زرافشاندکتر - 05-7320172

 8-1/11/10 (2اکیپ )

 

 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( 1ظرفیت هر اکیپ آزمایشگاه فیزیك ) توضیح تعداد 15تعداد واحد:

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

 

 



 1399-1400نیمسال  اول   سال تحصیلی   –پرديس ابوريحان  1398مهر ماه ورود ی      تولید و ژنتیک گیاهیدانشجويان رشته برنامه هفتگی 

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

     شنبه

 
 

دکتر عرب  –باغبانی عمومی )عملی( یکشنبه

01-7320018 

 

 تولید غالت دکتر غالمعباس اکبری 

 10-5/11/12امتحان :

01-7303674 

-(دکتر سادات نوری7320166-01ژنتیك )

 8-28/10/10متحان:

 

 98ویژه  -7320148-01آبیاری عمومی دوشنبه
    تولید و ژنتیك گیاهی

 
  

عبداللهی دکتر 7320148-آبیاری عمومی سه شنبه

 97مشترک با گیاه - پور

 8-7/11/10متحان:

 

 7320155-02آمار و احتماالت

 10-1/11/12دکتر رامشینی امتحان: 
 

 آمار و احتماالت

  

 
 

باغبانی عمومی دکتر  چهارشنبه

مشترک با  -7320018روزبان

 99بیوسیستم 

 10-10/12/ 29امتحان :

 ژنتیك )عملی(

 (01-7320166) 

 دکتر سادات نوری
   

 واحد18جمع واحد : 

 

 

 



 1399-1400نیمسال  اول   سال تحصیلی   –پرديس ابوريحان  1398مهر 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

 7320166-02 -ژنتیك 

 دکتر رامشینی

 8-28/10/10امتحان:

 دکتر محسن ابراهیمی -زبان انگلیسی

ژنتیك و به مشترک با ( 1120018- 

 99 نژادی

 14-8/11/16امتحان:

بیوشیمی 

 عمومی

 

 

 یکشنبه
 ( 7320151 -02 -بیوشیمی عمومی

  10-5/11/12دکتر علی نیایی امتحان:

 ژنتیك )عملی(   زبان انگلیسی

(02-7320166) 

 

 دوشنبه

 (1عملیات حشره شناسی )

 7307002-01خردمنددکتر 
-02( 1طرح آزمایشات کشاورزی)  

7320154 

 10-30/10/12امتحان: مرتضویاندکتر -

 

 سه شنبه

 (1حشره شناسی )

 7307001-01دکتر خردمند 

 14-29/10/16:امتحان

عملیات قارچ شناسی مقدماتی خانم 

 7307005-01دکتر ابراهیمی

 8-8/11/10امتحان:

 

  

 چهارشنبه
 ()عملی(1کشاورزی )طرح آزمایشات 

02-7320154  

-01مقدماتی  قارچ شناسی

 دکتر ابراهیمیخانم -7307004

 8-4/11/10:امتحان

  
 

 

 2۰جمع واحد :

 

 



 1399-1400نیمسال  اول   سال تحصیلی   –1398مهر 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

 7320155-01آمار و احتماالت

 ابراهیمی محسن دکتر 

 10-1/11/12امتحان:

 

 

 

 یکشنبه

 دکتر صالحی –اصول اصالح نژاد 

01-7302293  

 10-28/10/12امتحان:

 

 
  دکتر صالحی )عملی(-اصول اصالح نژاد 

 
 

 دوشنبه

  
 7320151-01-بیوشیمی عمومی

 10-5/11/12امتحان: -هنربخشدکتر 

 

 
 7320177-01اقتصاد کشاورزی

 97مشترک با گیاه   دکتر باستانی 

 10-29/10/12امتحان:

 اقتصاد کشاورزی

 سه شنبه

 آمار و احتماالت

 

 

دکتر  -آشنایی با دامپروری ایران

 10-29/10/08امتحان: -غضنفری

01-7302216 

   بیوشیمی عمومی

 چهارشنبه

  

 زبان انگلیسی

محمدی سنگ دکتر 1120018-

 14-8/11/16امتحان: -چشمه

 زبان انگلیسی

- 
  

 19تعداد واحد:

 



 1399-1400نیمسال  اول   سال تحصیلی   –پرديس ابوريحان  1398مهر ماه    مهندسی آبعلوم و  برنامه هفتگی  دانشجويان رشته

 15-17 13-15 10-12 8-10 روز

 شنبه

معادالت 

 دیفرانسیل

 مصالحمقاومت 
 7305141-01-اصول آبیاری)تئوری( 

 8-6/11/10امتحان:- هاشمی گرمدرهدکتر 
  

  یکشنبه

 هیدرولوژی آبهای سطحی

-دکتر روزبهانی-01-7305308

 10-8/11/12امتحان:

 

 
هیدرولوژی آبهای 

 سطحی
  

 دوشنبه

-01-معادالت دیفرانسیل( )3ریاضیات 

-5/11/12متحان:-مقدمدکتر 7320146

 98مشترک با صنایع -10

  
 7320178-01-(1)مکانیك سیاالت

 10-29/10/8امتحان:-دکتر مشعل
 

 سه شنبه

 7320160-02(1) مقاومت مصالح

 14-28/10/16امتحان:-دکتر مقدم 

 98مشترک با صنایع 

 

غالمعلی دکتر  7320056زراعت عمومی

مشترک 14-7/11/16امتحان: -اکبری

 99بابیوسیتم 
 

 

 چهارشنبه
  7305141-01-اصول آبیاری)عملی(

 

 مکانیك سیاالت  

 دکترمشعل
  ( )عملی 7320056-02زراعت عمومی

 ( می باشد2جایگزین درس تربیت بدنی ) (1ورزش )توضیح:درس 

 19تعداد واحد:

 



 1399-1400نیمسال  اول   سال تحصیلی  –پرديس ابوريحان   1398مهر ماه برنامه هفتگی  دانشجويان رشته مكانیک بیوسیستم   

 روز  

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

 شنبه

 7320142-01-(2 )ریاضیات

-12-/8/11امتحان:-دکتر زافشان

آزاد برای کلیه رشته های علوم  -10

 و قبل از 98آب، بیوسیتم و صنایع 

 ان

-( 3)ریاضیاتمعادالت دیفرانسیل 

  7320146 -02-دکتر شریعتمداری

 10-5/11/12امتحان:

 معادالت دیفرانسیل
مقاومت مصالح) 

1) 
 

 یکشنبه
 

-02 -(1نقشه کشی صنعتی)

 دکتر ابونجمی7320183

 8-29/10/10دکتر امتحان:

مشترک با صنایع  7320161-01علم مواد

 8-30/10/10امتحان: کوراونددکتر -97
  علم مواد

 دوشنبه

 دهقانی صوفیدکتر -آمار مهندسی

-01-7320157 

 10-28/10/12امتحان:

 

   

 سه شنبه

 (1مقاومت مصالح )

 دکتر شریعتمداری-01-7320160

 10-1/11/12امتحان:
 

-01-(2 ریاضیات)

7320142 

 

  آمار مهندسی

 چهارشنبه
 

نقشه کشی 

  صنعتی

 کارگاه جوش کاری و ورق کاری 

 -دکتر کوراوند 03-7320196

 14-5/11/16امتحان:

 

 کارگاه جوش کاری و ورق کاری

04-7320196 

  

 17تعداد واحد:

 

 

 



 1399-1400نیمسال  اول   سال تحصیلی  –پرديس ابوريحان   1398مهر 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
  مقاومت مصالح

بیوشیمی و 

شیمی مواد 

 -غذایی

  ترمودینامیك

 یکشنبه

 

 بیوشیمی و شیمی مواد غذایی

-دکتر میر سعید قاضی-01-7306022

 14-4/10/16امتحان:

 

 7320162-01دینامیك

 14-30/10/16امتحان: -دکتر دهقانی

 7320173-01ترمودینامیك 

 10-8/11/12امتحان:-ستاریدکتر 
 

 دوشنبه

-01-معادالت دیفرانسیل(  )3ریاضیات

-5/11/12متحان:ا-مقدمدکتر 7320146

 98مشترک با آب -10

   

 سه شنبه

 

 7320160-02(1مقاومت مصالح)

 14-28/10/16امتحان:-دکتر مقدم 

 98مشترک با آب 

 

دکتر دهقانی 

-01دینامیك

7320162 

   

   چهارشنبه
 

 

  18واحد:تعداد 

 



 1399-1400 سال تحصیلی  نیمسال  اول     –پرديس ابوريحان  7139مهر ماه ورود ی      باغبانیبرنامه هفتگی  دانشجويان رشته 

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

 های مناطق معتدلهمیوه شنبه

 دکتر وحدتی-01-7308115

 8-5/11/10امتحان:

  7320153-01کشاورزی حشره شناسی

 8-30/10/10امتحان-خردمنددکتر 

  

 

   یکشنبه
 73008119-01سبزیکاری میانی 

 14-1/11/16امتحان:-دکتر لطفی

های مناطق میوه

 معتدله 

 (1) کاری میوه های مهارت 

01-7308117 

 14-8/11/16دکتر وحدتی امتحان: 

 

 باغبانی در مبانی تغذیه گیاهان دوشنبه

(01- 7308111) 

 دکترسهیل کریمی 

 10-27/10/12امتحان:

   

 مبانی تغذیه گیاهان درباغبانی)عملی( سه شنبه

 دکتر کریمی

-دکتر مهرجردی-مبانی گیاهان داروئی 

01-7308127 

 14-8/11/16امتحان:

 حشره شناسی کشاورزی 

 8-30/10/10امتحان-دکتر خردمند

  

-01عملی(( ) 1مهارتهای سبزیکاری)  چهارشنبه

7308121 

 14-29/10/16امتحان:-دکتر لطفی

 
 

 

 19جمع واحد : 

 

 



 1399-1400سال تحصیلی نیمسال  اول     –پرديس ابوريحان  7139مهر  ورود ی      ژنتیک و به نژادی گیاهیبرنامه هفتگی  دانشجويان رشته 

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

 فیزیولوژی گیاهان زراعی )عملی( شنبه

(02-7303124) 

 )آزمایشگاه(-

 بیوتکنولوژی گیاهی دکتر ایزدی

-16-4/11امتحان: 01-7303066

14 

   

 ) عملی(ماشین های کشاورزی یکشنبه
01-7320084 

فیزیولوژی گیاهان زراعی 

 10-7/11/12امتحان: -(7303124)

 دکتر قربانی -96مشترک با زراعت 

-01مهم گیاهان زراعیبیماریهای 

7320190 

 ابراهیمیدکتر لیال -10-12-5/11امتحان:

 

    دوشنبه

 

-01عملیات بیماریهای مهم گیاهان زراعی

7320191 

 -10-12-30/10امتحان:

 

 

 ماشین های کشاورزی عمومی سه شنبه

 دکتر کرمانی-7320084

 14-6/11/16امتحان: 

 96مشترک با گیاهپزشکی 

 ژنتیكمشترک با دامپروری عمومی 

 -دکتر غضنفری  96 و به نژادی

 10-29/10/08امتحان:
01-7303082 

    دامپروری عمومی

 (سلطانی/ مهندس اسدی یکتا1کارورزی) چهارشنبه

01-7320185 

     

 -17: جمع واحد

 



 1399-1400نیمسال  اول   سال تحصیلی   –پرديس ابوريحان  7139  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

 7307006-01(2حشره شناسی )

 8-8/11/10:امتحان-دکتر عادلی منش
-01دکتر جوادی -هوا و اقلیم شناسی

 10-28/10/12:امتحان-7320147
-01-(2عملیات حشره شناسی)

 10-8/11/12:امتحان 7307007
 

 

  یکشنبه
 ) عملی(هوا و اقلیم شناسی 

 

دکتر  7320140-01اکولوژی عمومی

-30/10/12امتحان: -اله دادی

 99با علوم دامی  مشترک10
  اکولوژی عمومی  

 دوشنبه

 

  

 7320177-01اقتصاد کشاورزی

 98مشترک با دام دکتر باستانی 

 10-29/10/12امتحان:

 اقتصاد

 کشاورزی عمومی

 

 

 سه شنبه

 -آزادگاندکتر 98 7320148-آبیاری عمومی

 8-7/11/10متحان:

 

 7320148-03آبیاری عمومی ) عملی(

 - آزادگاندکتر

 

 

 

 
 

 چهارشنبه

-01ویروس شناسی گیاهی مقدماتی

 دکتر منتظری– 7307032

 14-4/11/16امتحان:
 

عملیات ویروس شناسی گیاهی 

–دکتر – 7307033-01مقدماتی

 14-1/11/16امتحان:-منتظری
 

 بیمارىهاى فیزیولوژیك گیاهان
) گیاهپزشکی 96مشترک با وردی

دکتر  -٧30٧039 -01-اختیاری(

 16-1/11/14امتحان علی نیایی

) بیمارىهاى فیزیولوژیك گیاهان
 )عملی(-اختیاری(

 2۰جمع واحد : 

 

 

 



 1399-1400نیمسال  اول   سال تحصیلی    –پرديس ابوريحان  7139مهر ماه ورود ی    علوم دامی مهندسیبرنامه هفتگی  دانشجويان رشته  

 15-17 13-15 11-12 10-11 9-10 8-9 روز

-؟؟؟؟؟ 7302347-01پرورش آبزیان شنبه

 10-30/10/12امتحان:
 7302328-01پرورش طیور 

 -دکتر شریفی

 آشنایی با فناوریهای مولکولی

 بختیاریدکتر  -) عملی(01-7302332

 14-28/10/16امتحان:  زاده

 

 7302328-01پرورش طیور  یکشنبه

 10-29/10/12امتحان:-دکتر شریفی

-01-فیزیولوژی تولیدمثل دام

دکتر محمدی سنگ -7302327

 8-1/11/10امتحان:-چشمه

آشنایی با 

 فناوریهای مولکولی

 

شناخت و فرآوری 

مواد خوراکی دکتر 

-01شریفی

7302324 

 

 تولیدمثل دام)عملی(فیزیولوژی  دوشنبه

01-7302150 

 دکتر محمدی سنگ چشمه

 

  

دکتر  7302125-01-پرورش گاو شیری سه شنبه

 8-10-4/11امتحان: اسدی 

) 7302125-01-پرورش گاو شیری

 عملی(

 بهداشت و بیماریهای دام و طیور

 10-8/11/12امتحان:

بهداشت وبیماریهای دام و 

 طیور)عملی(

فشار ادکتر  01-7302149

 بحرآباد

شناخت و فرآوری مواد خوراکی) عملی(   چهارشنبه

 -7302324-01-(1اکیپ )

 10-12-7/11امتحان:

 شناخت و فرآوری مواد خوراکی) عملی(

 (2اکیپ ) 02-7302324

 

   19تعداد واحد:

 

 

 



 

 1399-1400نیمسال  اول   سال تحصیلی     –پرديس ابوريحان  7139مهر ماه ورود ی      آب علوممهندسی برنامه هفتگی  دانشجويان رشته 

 15-17 13-15 11-12 10-11 9-10 8-9 روز

 شنبه

-01-هیدرولوژی مهندسی) اختیاری(

-رزوبهانی دکتر  7305086

 10-4/11/12امتحان:

 

-01مهندسی آبنرم افزارهای تخصصی در 

 ) عبداللهی پوراختیاری() استاد(-7305160
-7/11/12:)عملی(امتحان

 96ورودی  مشترک با10

نرم افزارهای تخصصی در 

 مهند

 ) تئوری(سی آب

 

 

  یکشنبه

 بنی حبیبدکتر -محاسبات عددی

01-7320179-

 10-30/10/12امتحان:

 

 7305074-01هیدرولیك مجاری روباز

 14-27/10/16دکتر مشعل امتحان:
 

   دوشنبه

 
 

 سه شنبه
 7305146 -01عملیات هیدرولیك 

 14-16-10/ 29دکتر سلطانی امتحان:
 

طراحی شبکه های آب و فاضالب روستایی 

-1/11) اختیاری( امتحان:01-7305169

16-14 

 

 چهارشنبه

استاد جدید  مصالح و رشهای ساختمانی

-01 صائب فرجیدکتر گروه آب 

7305148 

 96مشترک با آب  -10-8/11/12امتحان:

مصالح و 

رشهای 

 ساختمانی

 
طراحی شبکه های آب و فاضالب 

 روستایی) عملی( دکترسلطانی
 

 واحد  2۰تعداد واحد:

 



 1399-1400نیمسال  اول   سال تحصیلی     –پرديس ابوريحان  7139ماه برنامه هفتگی  دانشجويان رشته بیوسیستم  مهر 

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

 شنبه
دکتر  -ریاضیات مهندسی

  7320156-01شریعتمداری
 

 (1مبانی مهندسی برق)آزمایشگاه 

 7320202-04اکیپ دوم

 

  

 یکشنبه

 7320173-02ترمودینامیك

 10-12-29/10امتحان: دکتر چگینی

 
 

   ترمودینامیك

 دوشنبه
 

طراحی اجزاء 

 ماشین

 

 
 

 سه شنبه

ریاضیات 

دکتر  -مهندسی

 شریعتمداری

-16-7/11امتحان:

14 

 

 
 

 (1طراحی اجزاء ماشین)

 7301346-01بیگیدکتر حسن

 10-12-4/11امتحان:

 

 چهارشنبه

-02 (1برق) مبانی مهندسی

 10-12-28/10امتحان:-7320201

 دکتر مساح

 (1آزمایشگاه مبانی مهندسی برق)

03-7320202 

 اکیپ اول 8-6/11/10امتحان: دکتر مساح 

 
 

 17تعداد واحد:

 

 

 



 1399-1400نیمسال  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

  ( دکتر فدوی1مکانیك سیاالت) 

-4/11/16امتحان:- 02-2017873

14 

 

     

 یکشنبه

مهندسی تعمیر و نگهداری ماشینها و 

مشترک  -غذایی کارخانه های صنایع

-01دکتر کیانمهر -96با ورودی 

 10-6/11/12امتحان: 7306075

مهندسی تعمیر و 

نگهداری ماشینها 

و کارخانه های 

 صنایع غذایی

 

 مشترک با 7320161-01علم مواد

 دکتر کوراوند - 98  یوسیستمب

 8-30/10/10امتحان:

 

  علم مواد

     دوشنبه

 سه شنبه

-01(1طراحی اجزائ ماشین)

7320200 

 8-8/11/10:امتحان دکتر دهقانی

مکانیك سیاالت) 

 ( دکتر فدوی1

 

 
برنامه نویسی رایانه ) عملی( دکتر دهقان 

  10-12-27/10امتحان: 01-7320184

 چهارشنبه

 ( 2مهندسی ماشینهای صنایع غذائی )

 10-1/11/12امتحان: دکتر آذری کیا

01-7306068 

-دهقاندکتر -برنامه نویسی رایانه 

 ) تئوری(01-7320184

 (1طراحی اجزائ ) 

 

 

 

  19:تعداد واحد

 

 



 1399-1400 سال تحصیلی  نیمسال  اول     –پرديس ابوريحان  6139مهر 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

-01دکتر صاحبانی -گیاهیبیماریهای  شنبه

 8-28/10/10امتحان: 7320163

 

 فیزیولوژی پس ازبرداشت

 (01-7303146) 

-29/10/16متحان: -دکتر ساریخانی

14 

 سبزی و گل بذرگیری و اصالح

-16-7/11:امتحان 01-7303471

 دکتر لطفی/ دکتر دیانتی14

 

-7303498-01-) اختیاری(خشك میوه ها یکشنبه

 8-1/11/10امتحان:وحدتی-دکتر 

-01دکتر لطفی -مدیریت گلخانه

7308110 

 درختان ودرختچه های زینتی

 (7303464-01)اختیاری( )

 14-16-5/11امتحان:-دکتر عرب

های زینتی درختان و درختچه

 )عملی(

 (دکتر عرب01-7303464)

دکتر  -بیماریهای گیاهی)عملی( دوشنبه

  7320163-01صاحبانی

 

  

 
 

 فیزیولوژی پس از برداشت )عملی(  سه شنبه

(01-7303146) 

 دکتر ساریخانی

  

 

 سبزی و گل بذرگیری و اصالح چهارشنبه

01-7303471  

 دکتر لطفی/ دکتر دیانتی

مبانی بیوتکنولوژی و کشت و بافت 

 7308138-01دکتر دیانتی -گیاهی

 

 

 نفر كالس درس حذف می شود 1۰باشد لذا دانشجويان گرامی در زمان اخذ دروس اختیاری توجه داشته باشند در صورت ثبت نام كمتر از نفر می  1۰حداقل تعداد  افراد  جهت تشكیل كالس ،  19جمع واحد : 

 

 

 



 1399-1400نیمسال  اول   سال تحصیلی     –پرديس ابوريحان  6139مهر ماه ورود ی   ژنتیک و تولید گیاهی  مهندسیبرنامه هفتگی  دانشجويان رشته 

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

 7303349-01ژنتیك تکمیلی شنبه

 10-5/11/12امتحان: دکتر مرتضویان

 

 فیزیولوژی گیاهان زراعی )عملی(

(01-7303124) 

  )آزمایشگاه(-

-01-قربانیدکتر -گیاهان داروئی زراعت 

  14-8/11/16امتحان:7303688

 

-زراعی ) فیزیولوژی گیاهان  یکشنبه

-7/11/12امتحان: -(7303124

مشترک با ژنتیك  دکتر قربانی 10

97 

 کنترل وگواهی بذر )عملی( 

دکتر  الیاس سلطانی -(01-7303673) 

 8-4/11/10امتحان:

 

-28/10/12زراعت گیاهان علوفه ای امتحان:   دوشنبه

 7303676-01دکتر غالمعلی اکبری 10

 

-(7303673-01) -کنترل وگواهی بذر سه شنبه

 دکتر الیاس سلطانی

مشترک با دامپروری عمومی 

 -دکتر غضنفری97 ژنتیك 

 10-29/10/08امتحان:
01-7303082 

   دامپروری عمومی

 -(7303677-01دیمکاری ) -دیمکاری چهارشنبه

-1/11/08متحان:-دکتر غالمعلی اکبری

10 

   

نفر می باشد، لذا دانشجویان  10حداقل تعداد  افراد  جهت تشکیل کالس   - واحد در طول دوره باشد 12انتخابی گذانیده در دوره کارشناسی نباید کمتر از تعداد واحدهای -1یادآوری: واحد(  16جمع واحد : )

 .نفر کالس درس حذف می شود 10گرامی در زمان اخذ دروس اختیاری توجه داشته باشند در صورت ثبت نام کمتر از 

 

 

 



 1399-1400نیمسال  اول   سال تحصیلی     –پرديس ابوريحان  6139مهر 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) عملی( شنبه
02-7320084 

-01آفات انباری 

7307022 

صادقی دکتر 

/29/10امتحان:

10-8 

 -) اختیاری(مبانی ترویج و آموزش كشاورزى

 10-8/11/12امتحان: -٧3٢019٤-01-عملی

 

باکتری شناسی   یکشنبه

گیاهی مقدماتی 

-01دکتر فالحی

7307030 

 10-12-5/11امتحان:

بیماریهای گیاهان زینتی، جالیز و  

-01دکتر صاحبانی -سبزی

 :امتحان7307015

-12:00ساعت:  1399/10/27

10:00 

عملیات بیماریهای گیاهان زینتی، جالیز و 

 7307016-01 سبزی

 دکتر صاحبانی

 14-27/10/16امتحان:

 گیاهان آفات7307012 -01

 -زینتی/ جالیزی و سبزی

دکتر -10-7/11/12امتحان:

 جمشید نیا

 مبانی ترویج و آموزش كشاورزى دوشنبه
 دکتر محسن ابراهیمی-٧3٢019٤-01

  

 

 مشترک با -ماشینهای کشاورزی عمومی شنبهسه 

 96گیاهپزشکی 
-6/11/16امتحان: -دکتر کرمانی-7320084 

14 

دکتر  -اصول مدیریت آفات گیاهی

 7307017-01خردمند

 16-30/10/14امتحان:

-01عملیات باکتری شناسی گیاهی مقدماتی

 14-16-5/11امتحان: دکتر فالحی 7307031

 

-01-انباری دکتر صادقیعملیات آفات  چهارشنبه

 14-29/10/16امتحان:-7307024

 عملیات آفات7307013 -01

زینتی جالیز و سبزی  گیاهان

-7/11/16امتحان: -عادلی منش

14- 

مشترک با  بیمارىهاى فیزیولوژیك گیاهان
 -01-) اختیاری(گیاهپزشکی 9٧وردی

 دکتر علی نیایی -٧30٧039
 16-1/11/14امتحان

) گیاهان بیمارىهاى فیزیولوژیك
 )عملی(-اختیاری(

کالس  نفر، 10در صورت ثبت نام کمتر از  لذا دانشجویان گرامی، در انتخاب دروس اختیاری به این امر مهم توجه نمایند، چون نفر می یاشد،10و جهت تشکیل کالس،حداقل تعداد دانشجتوضیح مهم: 19جمع واحد :

 مذکور حذف خواهدشد.



 

 1399-1400نیمسال  اول   سال تحصیلی     –پرديس ابوريحان 6139مهر 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( 

 10-7/11/12امتحان: 

  پرورش بز

  

رفتار شناسی و تنش در حیوانات   یکشنبه

 7302329-01مزرعه

دکتر هنربخش 

 08-01/11/10متحان:ا

  

 

-01دکتر نجفی -مبانی ایمنی شناسی دوشنبه

 14-28/10/16امتحان:  7302257
رفتار شناسی و    

 تنش در حیوانات

دکتر  -پرورش مرغ اجداد و مادر) عملی(     سه شنبه

 14-29/10/16امتحان:هنربخش 

 7302333-01)عملی( تغذیه گاو شیری     چهارشنبه

 8-4/11/10امتحان:

تغذیه  گاو 

شیری دکتر 

 اسدی الموتی 

 

 

پرورش مرغ اجداد 

-01و مادر

7302355 

 



 1399-1400نیمسال  اول   سال تحصیلی    –رديس ابوريحان پ 6139مهر 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

-01مهندسی آبنرم افزارهای تخصصی در 

 ) عبداللهی پوراختیاری() استاد(-7305160
مشترک 10-7/11/12:)عملی(امتحان

 97با ورودی 

نرم افزارهای 

تخصصی در 

) مهندسی آب

 تئوری(

   

  یکشنبه

های انتقال و پروژه طراحی سازه

-5/11/10توزیع آب) عملی( امتحان:

 دکتر هاشمی شاهدانی/ دکتر سلطانی 8

01-7305163 

  

  

 دوشنبه
دکتر بنی حبب/  -پروژه مدیریت منابع آب

 مساح/ جوادی/ روزبهانی

 14-6/11/16امتحان: 01-7305159

   

  سه شنبه

( 1آب ) های انتقال و توزیعطراحی سازه

 دکتر هاشمی شاهدانی-

  8-29/10/10امتحان:-01-7305149

 

 طراحی سامانه آبیاری تحت فشار

 10-12-/27/10امتحان: عبداللهی پوردکتر 

01-7305153 
  

 چهارشنبه

مصالح و رشهای ساختمانی گروه آب 

 7305148-01)عبداللهی 

 97مشترک با آب  -10-8/11/12امتحان:

مصالح و رشهای 

 ساختمانی) عملی(
 

عملیات و پروژه طراحی سامانه 

-01-های ابیاری) عملی(

هاشمی  -دکتر مشعل7305154

 14-30/10/16امتحان: -گرمدره

 

 16یادآوری: تعداد 

 



 1399-14۰۰نیمسال  اول   سال تحصیلی   –پرديس ابوريحان  1396ورود ی   مهرماه  (مهندسی مكانیک بیوسیستم )كشاورزی برنامه هفتگی رشته  

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

  شنبه

دینامیك ماشین 

)اختیاری ( دکتر 

 عرب حسینی

دکتر  7301375-01ارتعاشات مکانیکی

 14-16-2/11امتحان: حسن بیگی

های هیدرولیك و شناخت و کاربرد سامانه

دکتر 7301381-01پنووماتیك) عملی( 

 14-29/10/16کیانمهر امتحان: 

 

 یکشنبه
 مکانیك تراکتور) عملی(

01-7301315 

 مکانیك تراکتور

 14-16-30/10دکتر کیانمهر امتحان:

 طراحی ماشینهای خاک ورزی

-4/11امتحان: کرمانیدکتر - 01-7301378

16-14 

 

 دوشنبه

 * دینامیك ماشین )اختیاری (

دکتر عرب حسینی  01-7301463

 14-16-7/11امتحان:

 

) 7320134-01کارآفرینی) اختیاری(مبانی 

 دکتر چگینی(

 

 

 سه شنبه
های هیدرولیك و شناخت و کاربرد سامانه

 دکتر کیانمهر7301381-01پنووماتیك 

ماشینهای ویژه کشاورزی) اختیاری( 

 دکتر کرمانی01-7301495

 14-16-28/10امتحان:

 

  ماشینهای ویژه کشاورزی

  ارتعاشات مکانیکی    چهارشنبه

 19تعداد واحد:

 

 



 1399-14۰۰نیمسال  اول   سال تحصیلی     –پرديس ابوريحان      6139مهر 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

 14-16-30/10:امتحان ستاری دکتر

 

تحلیل و مدیریت انرژی در ماشینها و 

-01کارخانه های صنایع غذایی

 14-16-4/11امتحان: 7301491

 

  -(3عملیات واحد)

 

 یکشنبه

-01-خواص مهندسی بیولوژیکی

7306044 

 10-6/11/12امتحان: دکتر فدوی

خواص مهندسی 

 بیولوژیکی
 

تحلیل و مدیریت انرژی در ماشینها و 

 عملی(کارخانه های صنایع غذایی) 

 دکتر مقدم
 

   دوشنبه

 

 
 

     سه شنبه

 چهارشنبه

اصول طراحی کارخانه های صنایع 

 7306029-01غذایی

- دکتر میرسعیدقاضی

 8-8/11/10امتحان:

 7306032-01-(3عملیات واحد)

 دکتر میرسعید10-27/10/12امتحان:

 

 

 17تعداد واحد:

 


