باسمه تعالي

دانشجوی گرامی توصیه می شود قبل از انتخاب واحد  ،نكات مهم آيین نامه آموزشی مربوط به دانشجويان مقطع كارشناسی ارشد-ورودی آزمون سراسری سال تحصیلی
 1394-95پس از آن كه به شرح ذيل و قبل از جدول زمان بندی دروس ارايه شده است را ،مطالعه نمايید
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 پرديس و کارشناسان محترم
اداره خدمات آموزشي و تحصيالت تکميلي پرديس مراجعه نماييد .

 -1سنوات تحصيلي:
-

تعداد سنوات تحصيلي مجاز دانشجو حداکثر  2سال (  4نيمسال ) از بدو ورود مي باشد  .تمدید دوره روزانه به نيمسال پنجم در صورت تایيد شوراي آموزشي و تحصييتت تمميليي
پردیس براي دانشجویان بدون شهریه ولي احتساب در مدت آموزش رایگان ،براي دانشجویان روزانه ،و براي نيمسال ششم براي آخرین بار ،در صورت تایيد کمسيون ميوارد خيا  ،بيا
پرداخت هزینه قابل بررسي مي باشد و در خصو

-

دانشجویان شبانه نيز شهریه طبق مقررات دانشگاه دریافت مي گردد.

توضيح  :چنانچه دانشجو حداقل  12واحد جبراني گذرانده باشد  ،یك نيمسال به سنوات مجاز دانشجو اضافه مي گردد.

 -2لزوم مراجعه دانشجو در هنگام ثبت نام و انتخاب واحد هر نيمسال تحصيلي:
-

هر دانشجو که در موعد مقرر براي ثبت نام مراجعه ننماید ،منصرف از تحصيل است و حمم وي حداکثر در پایان زمان حذف و اضافه نيمسال مربوط صادر مي گردد.

 -3مشروطي:
-

چنانچه دانشجو در یك نيمسال تحصيلي معدل کمتر از  14/-احراز نمايد ،در آن نيمسال دانشجوي مشروط محسوب مي گردد .اگرتعداد سننوات مشنروطي بنه  2نيمسنال
متوالي يا متناوب باشد ،محروم از تحصيل مي شود .و باید با واحدهاي دانشگاه تسویه نماید.

 -4تعداد حداقل و حداکثر واحد انتخابي در هر نيمسال وتعداد کل واحدهاي دوره تحصيلي:
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-

تعداد واحدهاي دوره حداقل 28و حداکثر  32واحد مي باشد .

-

دانشجو در هر نيمسال الزم است حداقل  8واحد و حداکثر  14واحد درسي انتخاب نماید .
حداقل نمره و معدل کل :

-

نمره معدل براي دروس جبراني یا تمام دروس دوره تحصيلي حداقل  12/-مي باشد .به شرط گذراندن کليه دروس دوره تحصيلي  ،معدل کل دانشنجو بنراي داننم آمنوختگي در
مقطع رشته قبولي حداقل  14/-مي باشد .

حضور دانشجو در کالس هاي درس:
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-

حضور دانشجو در تمام جلسات درس دوره هاي حضوري الزامي است .

-

اگر دانشجو بيش از سه جلسه یا در جلسه امتحان پایان نيمسال آن درس غيبت کند  ،چنانچه غيبت دانشجو به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه غيرموجه تشخيص داده شود براي آن درس نمره
صفر و در صورت موجه تشخيص دادن آن درس حذف مجاز مي گردد .

حذف دروس به علت بيماري:
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-

چنانچه درخواست دانشجو براي حذف درس به دليل بيماري باشد در طول نيمسال تحصيلي یا جلسه امتحان پایان نيمسال تحصيلي رعایت آیين نامه کميسيون پزشمي دانشگاه الزاميي
است  ،در این صورت درس یا دروسي که دانشجو درخواست حذف آن را دارد ،با رعايت کامل مقررات و آيين نامه کميسيون پزشکي دانشگاه تهران و به شيرط تایييد گيواهي
پزشك مربوط توسط کميسيون پزشمي دانشگاه  ،حذف پزشمي درس اقدام مي گردد .
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درخواست معافيت تحصيلي نظام وظيفه ويژه دانشجوي مشمول  ( :ذکور )
دانشجوي ذکور مشمول موظف است پس از ثبت نام اوليه در اولين نيمسال تحصيلي فرم مربوط را از سيستم جامع آموزش دانشگاه اخذ و به پليس  10 +مراجعه نماید.

-9تغيير رشته ،انتقال و ميهماني در دوره کارشناسي ارشد ممنوع است

 -10زمان مجاز ارايه پروپوزال پايان نامه کارشناسي ارشد:
زمان ارایه پروپوزال پایان نامه کارشناسي ارشد پايان نيمسال اول تحصيل و حداکثر تا پايان نيمسال سوم تحصيل براي تصویب مجاز مي باشد.

-11شرايط دفاع از پايان نامه کارشناسي ارشد:
گذراندن کليه دروس دوره تحصيلي و احراز ميانگين کل دوره آموزشي حداقل  14/-در طي سنوات مجاز تحصيليتبصره :چنانچه ميانگين کل دانشجو پس از گذرانيدن تمام واحدهاي دوره اموزشي ،کمتر از  14باشد ،اجازه دفاع راندارد و تنها یك نيمسال با رعایت سيقف مجياز سينوات مجياز تحصييلي بيه وي
فرصت داده مي شود تا با اخذ مجدد حداکثر 10واحد درسهایي که با نمره کمتر از  14گذرانده است ،ميانگين کل واحدهاي دوره را به حداقل به  14برساند در این صورت بيه وي اجيازه دفياع داده
مي شود.

برنامه هفتگی دانشجويان رشته منابع آب مقطع ارشد ورود ی مهر ماه 1399پرديس ابوريحان – نیمسال اول سال تحصیلی (1399-1400طبق سرفصل جدید ابتغ شده مصوب جلسه
 61مورخ  1394/12/9وزارت علوم و تحقيقات)
روز

شنبه

8-9

9-10

مهندسي منابع آب تمميلي
7305214-01
دکتر بني حبيب
امتحان8-10-/11/5:

10-11

13-14

11-12

14-15

آبهاي زیرزميني تمميلي
7305212-01
دکتر جوادي
امتحان14-16-11/1 :

هيدرولوژي آبهاي سطحي تمميلي
7305215-01
دکتر روزبهاني-امتحان10-12-10/29:

يکشنبه

آمار مهندسي تمميلي
7305216-01
دکترمساح بواني -امتحان10-12-11/4 :

دوشنبه

سه شنبه

مهندسي منابع آب

آمار مهندسي
تمميلي

چهارشنبه
تعداد واحد10 :

آبهاي زیرزميني
تمميلي
7305212-01

15-16

16-17

برنامه هفتگی دانشجويان رشته منابع آب مقطع ارشد ورود ی مهر ماه 1398پرديس ابوريحان – نیمسال اول سال تحصیلی

(1399-1400طبق سرفصل جديد ابالغ شده مصوب جلسه  61مورخ

 1394/12/9وزارت علوم و تحقیقات)

8-9

روز

9-10

11-12

10-11

شنبه

پایان نامه
7320139-05

یمشنبه

دوشنبه

سه شنبه
چهارشنبه
تعداد واحد9 :

ریاضيات مهندسي -دکتر
عبداللهي پور 7305117-01
امتحان-10-12-11/05:
مشترک با سازه هاي آبي و
آبياري ارشد99 -

ریاضيات مهندسي

13-14

14-15

15-16

16-17

برنامه هفتگی دانشجويان رشته منابع آب مقطع ارشد ورود ی مهر ماه 1397پرديس ابوريحان – نیمسال اول سال تحصیلی (1399-1400طبق سرفصل جديد ابالغ شده مصوب
جلسه  61مورخ  1394/12/9وزارت علوم و تحقیقات)
8-9

روز

شنبه

یمشنبه
دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

تعداد واحد6 :

9-10

10-11

11-12

پایان نامه
7320139-05

13-14

14-15

15-16

16-17

برنامه هفتگی دانشجويان رشته آبیاری و زهكشی مقطع ارشد ورود ی ورود ی مهر ماه  1399پرديس ابوريحان – نیمسال اول سال تحصیلی

(1399-1400طبق سرفصل جديد ابالغ شده

مصوب جلسه  61مورخ  1394/12/9وزارت علوم و تحقیقات)

روز

8-9

9-10

10-11

11-12

پدیده انتقال مواد در خاک دکتر
هاشمي گرمدره7305130- 01
امتحان8-10- 10/27:

شنبه

ارزیابي زیست محيطي پروژههاي آبياري و
زهمشي( تئوري)7305303-01
امتحان14-16-11/8:
دکتر هاشمي گرمدره-

یمشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه
تعداد واحد13 :

13-14

14-15

ریاضيات مهندسي -دکتر عبداللهي
پور - 7305117-01
امتحان -10-12-11/05:مشترک ریاضيات مهندسي
با سازه هاي آبي ارشد 99 -و منابع
آب 98
آبياري سطحي-دکتر مشعل
7305302-01امتحان-12-11/1:
10

رابطه آب و خاک و گياه تمميلي-
دکترآزادگان7305210 -01امتحان
8-10-11/4

کيفيت آب در شيمي آبياري-01
-7305300دکتر وراوي پور -
امتحان14-16-10/29:

15-16

16-17

برنامه هفتگی دانشجويان رشته آبیاری و زهكشی مقطع ارشد ورود ی مهر ماه 1398پرديس ابوريحان – سال تحصیلی

(1399-1400طبق سرفصل جديد ابالغ شده مصوب جلسه  61مورخ 1394/12/9

وزارت علوم و تحقیقات)

روز

8-9

9-10

10-11

11-12

13-14

14-15

شنبه

يکشنبه

آبياري قطره اي -دکتر عبداللهي
امتحان14-16-11/8:
7305209-01

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه
تعداد واحد8 :

پایان نامه
7320139-05

15-16

16-17

برنامه هفتگی دانشجويان رشته آبیاری و زهكشی مقطع ارشد ورود ی مهر ماه 1397پرديس ابوريحان – سال تحصیلی

(1399-1400طبق سرفصل جديد ابالغ شده مصوب جلسه  61مورخ 1394/12/9

وزارت علوم و تحقیقات)

روز

8-9

9-10

11-12

10-11

شنبه
يکشنبه

دوشنبه

پایان نامه
7320139-05

سه شنبه
چهارشنبه
تعداد واحد6 :

13-14

14-15

15-16

16-17

برنامه هفتگی دانشجويان رشته سازه های آبی مقطع ارشد ورود ی مهر ماه  1399پرديس ابوريحان – نیمسال اول سال تحصیلی 1399-1400
(طبق سرفصل جديد ابالغ شده مصوب جلسه  61مورخ  1394/12/9وزارت علوم و تحقیقات)

روز

8-9

9-10

10-11

11-12

طراحي سازه هاي آبي تمميلي
دکتر هاشمي شاهداني

شنبه

امتحان8-10-11/5:

13-14

14-15

هيدروليك مجاري روباز تمميلي (
تئوري)
دکتر سلطاني7305204-01
امتحان10-12-11/7:
هيدروليك انتقال رسوب -01)01
7305205دکتر جابرسلطاني

یمشنبه

امتحان10-12-11/1 :

دوشنبه

ریاضيات مهندسي
7305117-01
امتحان -10-12-11/5:دکتر
عبداللهي -مشترک با آبياري

هيدروليك محاسباتي7305275-01
دکتر صائب فرجي امتحان10-12-11/4 :

ریاضيات مهندسي

زهمشي ارشد99 -

سه شنبه

چهارشنبه
تعداد واحد11 :

15-16

16-17

برنامه هفتگي دانشجويان رشته سازه هاي آبي مقطع ارشد ورود ي مهر ماه  1398و  1397ابوريحان – نيمسال اول
روز

8-9

9-10

10-11

11-12

13-14

14-15

شنبه
یمشنبه
پایان نامه
73020139-05

دوشنبه

سه شنبه

هيدروليك سيتب7305178-01-
دکتر صائب فرجي امتحان10-12-11/5:

چهارشنبه

تعداد واحد8 :

سال تحصيلي 1399-1400

15-16

16-17

برنامه هفتگی دانشجويان ارشد رشته علوم دامی گرايش تغذيه دام و تغذيه طیور ورود ی مهر ماه  1399پرديس ابوريحان – نیمسال اول سال تحصیلی 1399-1400
(طبق سرفصل جديد ابالغ شده مصوب جلسه  61مورخ  1394/12/9وزارت علوم و تحقیقات)

روز

شنبه

يکشنبه

8-10

10-12

بيوشيمي حيواني پيشرفته
دکتر اسدي الموتي7302271-01
امتحان 8-10-11/1:مشترک با اصتح
نژاد 99

فيزیولوژي پيشرفته
دکتر محمدي سنگ چشمه
-7302269-01امتحان :امتحان10-12-11/7:
مشترک با اصتح نژاد 99
روش تحقيق 7302134-01
دکترنوروزیان
امتحان14-16-10/29:
مشترک با اصتح نژاد 99

تغذیه پيشرفته7302272-01
دکتر افضل زاده

امتحان8-10-11/4:
دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه

آمار حياتي پيشرفته
دکتر صالحي7302270-01
امتحان 8-10-11/5:مشترک با اصتح
نژاد 99

13-15

آمار حياتي پيشرفته
دکتر صالحي

تعداد واحد11 :

15-17

برنامه هفتگی دانشجويان رشته اصالح نژاد دام ورود ی مهر ماه 1399

پرديس ابوريحان – نیمسال اول سال تحصیلی 1399-1400

(طبق سرفصل جديد ابالغ شده مصوب جلسه  61مورخ  1394/12/9وزارت علوم و تحقیقات)

روز

شنبه

8-10

10-12

بيوشيمي حيواني پيشرفته
فيزیولوژي پيشرفته -دکتر محمدي
دکتر اسدي الموتي7302271-01
-7302269-01امتحان10-12-11/7:
امتحان 8-10-11/1:مشترک با تغدیه
مشترک با تغدیه دام و طيور 99
دام و طيور 99
روش تحقيق 7302134-01
دکترنوروزیان
امتحان 14-16-10/29:مشترک
با تغدیه دام و طيور 99

يکشنبه

دوشنبه

ژنتيك مولمولي و مهندسي ژنتيك(
عملي)
دکتربختياري زاده
ژنتيك مولمولي و مهندسي ژنتيك
دکتربختياري زاده امتحان-8-10-11/8 :
7302273-01

سه شنبه

چهارشنبه

13-15

آمار حياتي پيشرفته
دکتر صالحي7302270-01
امتحان 8-10-11/5:مشترک با تغدیه
دام و طيور 99

آمار حياتي پيشرفته
دکتر صالحي

تعداد واحد12 :

15-17

برنامه هفتگی دانشجويان رشته اصالح نژاد دام ورود ی مهر ماه  1398پرديس ابوريحان – نیمسال اول سال تحصیلی 1399-1400

روز

8-10

شنبه

مدلهاي خطي در ارزیابي ژنتيمي
دکتر صالحي
7302283-01
امتحان14-16-10/29:

13-15

10-12

يكشنبه

دوشنبه

سمينار 7302162-01-

پایان نامه
7320139-02

سه شنبه

مدلهاي خطي در ارزیابي

چهارشنبه

ژنتيمي( عملي)
جمع 10واحد

15-17

برنامه هفتگی دانشجويان رشته تغذيه دام ورود ی مهر ماه  1398پرديس ابوريحان – نیمسال اول سال تحصیلی 1399-1400

روز

8-10

10-12

شنبه
یمشنبه

دوشنبه

ویتامينها و مواد معدني
در تغذیه دام

سمينار 7302162-01-

ویتامينها و مواد معدني در تغذیه دام
دکتر نوروزیان7302291-01
امتحان14-16-11/1:
جمع 4واحد

13-15

15-17

برنامه هفتگی دانشجويان رشته تغذيه طیور ورود ی مهر ماه  1398پرديس ابوريحان – نیمسال اول سال تحصیلی 1399-1400

روز

8-10

13-15

10-12

15-17

شنبه

یمشنبه

ویتامينها و مواد معدني در تغذیه
طيور 7302292-01
دکتر غضنفري
امتحان14-16-11/4:

ویتامينها و مواد
معدني در تغذیه

سمينار 7302162-01-

دوشنبه

جمع 4واحد
برنامه هفتگی

روز

دانشجويان رشته تغذيه طیور  ،تغذيه دام و
8-10

اصالح ژنتیک ورود ی مهر ماه  1397پرديس ابوريحان – نیمسال اول سال تحصیلی 1399-1400

10-12

13-15

شنبه
یمشنبه

پایان نامه
7320139-02

15-17

برنامه هفتگي دانشجويان ارشد رشته مکانیک بیوسیستم گرایش طراحی و ساخت  -ورود ي مهر ماه 1399
ابوريحان – نیمسال اول سال تحصیلي 1399-1400
روز

8-9

9-10

11-12

اندازه گيري پيشرفته( اختياري)
دکتر چگيني7301326-01
امتحان 10-12-10/27:مشترک با
گرایش انرژي تجدید پذیر

طراحي ممانيزم
ها

شنبه

یکشنبه

10-11

13-15

فرایند توليد دکتر کوراوند (-اختياري)

فرایند توليد (عملي)7301365-01
دکتر کوراوند
امتحان-12-11/4:

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

ریاضيات مهندسي تمميلي مشترک با
هر سه گرایش
7301355
دکتر خشه چي
امتحان10-12-11/1:
طراحي ممانيزم ها ( اختياري)دکتر
مساح7301366-01
امتحان14-16-11/5:
تعداد واحد11 :

پرديس

15-17
اندازه گيري پيشرفته( اختياري)
دکتر چگيني

برنامه هفتگي دانشجويان ارشد رشته مکانیک بیوسیستم – گرایش انرژیهای تجدید پذیر ورود ي مهر ماه 1399
ابوريحان – نیمسال اول سال تحصیلي 1399-1400
روز

8-9

9-10

10-11

11-12

شنبه

یکشنبه
دوشنبه

سه شنبه

ریاضيات مهندسي تمميلي
7301355
دکتر خشه چي مشترک با هر سه گرایش
امتحان10-12-11/1:

چهارشنبه

فناوري توليد و کاربرد بيوانرژي
-73001416-01دکتر دهقاني صوفي
امتحان14-16-11/5:

زیست سوختهاي
تمميلي
زیست سوختهاي تمميلي(0اختياري)
دکتر حسن بيگي7301396-01
امتحان10-12-11/4:
تعداد واحد10 :

13-15

15-17

اندازه گيري پيشرفته( اختياري)
دکتر چگيني7301326-01
امتحان 10-12-11/27:مشترک با
گرایش طراحي

اندازه گيري پيشرفته(
اختياري)
دکتر چگيني

پرديس

برنامه هفتگي دانشجويان ارشد رشته مکانیک بیوسیستم – گرایش فناوری پس از برداشت ورود ي مهر ماه  1399پرديس
ابوريحان – نیمسال اول سال تحصیلي 1399-1400
روز

8-9

9-10

دوشنبه

سه شنبه

11-12
خوا مهندسي
مواد بيولوژیمي

شنبه

یکشنبه

10-11

روشهاي ارزیابي موارد غذایي
 -7301392-01دکتر ابونجمي
امتحان10-12-11/4:

13-15
هوش مصنوعي

هوش مصنوعي مشترک با گرایش
طراحي 98
دکتر زرافشان
امتحان14-16-11/7:

خوا مهندسي مواد بيولوژیمي(
اختياري)
دکتر کيانمهر /کرماني-01 -7301362امتحان14-16-10/29:
ریاضيات مهندسي تمميلي
7301355-01
دکتر خشه چي مشترک با هر سه
گرایش
امتحان10-12-11/1:

چهارشنبه
تعداد واحد11 :

روشهاي ارزیابي
موارد

15-17

برنامه هفتگی دانشجويان ارشد رشته مكانیک بیوسیستم ( طراحی ماشینهای كشاورزی) ورود ی مهر ماه 1398پرديس ابوريحان – نیمسال اول سال تحصیلی 1399-1400
روز

8-9

9-10

10-11

11-12

13-15

15-17

شنبه

يکشنبه

مسئله مخصو 7301194-01
دکتر عرب حسيني امتحان-10/27:
 14-16مشترک سه گرایش

دوشنبه

پایان نامه
7320139-01

هوش مصنوعي مشترک با گرایش
فناوري 99
دکتر زرافشان 7301360-01
امتحان14-16-11/7:

هوش
مصنوعي

سه شنبه
جمع  10واحد

برنامه هفتگی دانشجويان ارشد رشته مكانیک بیوسیستم) ( انرژيهای تجديد پذير) ورود ی مهر ماه 1398پرديس ابوريحان – نیمسال اول سال تحصیلی 1399-1400
روز

8-9

9-10

10-11

11-12

13-15

شنبه
يکشنبه

مسئله مخصو 7301194-01
دکتر عرب حسيني امتحان-16-10/27:
 14مشترک سه گرایش

دوشنبه

پایان نامه
7320139-01

انتقال حرارت پيشرفته -دکتر
خشه چي7301393-01
امتحان8-10-11/4:

سه شنبه
جمع  10واحد

انتقال
حرارت
پيشرفته-

15-17

برنامه هفتگی دانشجويان ارشد رشته مكانیک بیوسیستم ( فناوری پس از برداشت) ورود ی مهر ماه 1398پرديس ابوريحان – نیمسال اول سال تحصیلی 1399-1400
روز

8-9

9-10

شنبه

ممانيك سياالت کاربردي در صنایع
غذایي – دکتر خشه چي-01
 -7301384امتحان8-10-10/30:

يکشنبه

مسئله مخصو 7301194-01
دکتر عرب حسيني امتحان-10/27:
 14-16مشترک سه گرایش

10-11

11-12

13-15

15-17

ممانيك سياالت
کاربردي در
صنایع غذایي
پایان نامه
7320139-01
جمع  10واحد

برنامه هفتگی دانشجويان ارشد رشته مكانیک بیوسیستم ( كلیه گرايشها) -ورود ی مهر ماه  1397پرديس ابوريحان – نیمسال اول سال تحصیلی 1399-1400

پایان نامه
7320139-01

برنامه هفتگی دانشجويان رشته علوم و مهندسی باغبانی( گرايش درختان میوه) ورود ی مهر ماه  1399نیمسال اول سال تحصیلی

(1399-1400سرفصل وزارتخانه مصوب /12/9

)94

روز

8-9

9-10

-11

11-12

13-14

14-15

10
اصتح گياهان باغباني تمميلي مشترک با
گرایشهاي زینتي  ،سبزیها  ،محصوالت گلخانه
اي و گياهان دارویي 7308017-01

شنبه

دکتر وحدتي /دکتر ساریخاني امتحان10-12-11/4:

یمشنبه

دوشنبه

نهالستان و توليد نهال گواهي شده
دکتر ساریخاني7308018-01
امتحان14-16-11/5:

بيوتمنولوژي گياهي7308015-01
دکتر زارع مشترک با گرایشهاي زینتي  ،سبزیها  ،محصوالت
گلخانه اي و گياهان دارویي-7308026-01امتحان8-10-10/28::

فيزیولوژي پس از برداشت تمميلي7308026-01
ا متحان-8-10-11/1::دکتر نرجس محمدي-
مشترک با گرایشهاي زینتي  ،محصوالت گلخانه اي

تغذیه و متابوليسم گياهي
دکتر کریمي مشترک با گرایشهاي زینتي  ،سبزیها ،
محصوالت گلخانه اي و گياهان دارویي -01
7308014امتحان14-16-11/7:

سه شنبه

چهارشنبه

فيزیولوژي تنش در گياهان باغباني
دکتر روزبان 7308023-01
امتحان8-10-11/1::

جمع واحد12:

15-16

16-17

برنامه هفتگی رشته علوم و مهندسی باغبانی( گرايش های زينتی) ورود ی مهر ماه  1399نیمسال اول سال تحصیلی (1399-1400سرفصل وزارتخانه مصوب )94 /12/9

روز

شنبه

یمشنبه

دوشنبه

8-9

9-10

مواد تنظيم کننده رشد گياهي( اختياري)(
دکتر علي نيایي-ا متحان10-12-11/2::

کشت بافت و سلول گياهي( عملي) -01
 (7308021اختياري)(
دکتر دیانتي ا متحان10-12-11/5::

10-11

11-12

مواد تنظيم کننده رشد گياهي(
عملي)
دکتر علي نيایي7308022-01

کشت بافت و سلول گياهي

13-14

14-15

اصتح گياهان باغباني تمميلي مشترک با
گرایشهاي گرایش درختان ميوه -01
7308017
دکتر وحدتي /ساریخاني امتحان-12-11/4:
10
بيوتمنولوژي گياهي7308015-01
دکتر زارع مشترک با گرایشهاي زینتي  ،سبزیها  ،محصوالت
گلخانه اي و گياهان دارویي7308026-01
امتحان8-10-10/28::

فيزیولوژي پس از برداشت تمميلي-01
 7308026ا متحان8-10-11/1::
دکتر نرجس محمدي -مشترک با گرایشهاي
زینتي  ،محصوالت گلخانه اي

تغذیه و متابوليسم گياهي
دکتر کریمي مشترک با گرایشهاي گرایش
درختان ميوه 308014-01امتحان-11/7:
14-16

سه شنبه

چهارشنبه

جمع واحد14:

سيتوژنتيك -7308024-01دکتر
نوروزي
امتحان10-12-11/8::

سيتوژنتيك( اختياري) ( عملي) نوروزي

15-16

16-17

برنامه هفتگی رشته علوم و مهندسی باغبانی( گرايش های محصوالت گلخانه ای )،ورود ی مهر ماه  1399نیمسال اول سال تحصیلی (1399-1400سرفصل وزارتخانه مصوب )94 /12/9

روز

شنبه

یمشنبه

دوشنبه

8-9

9-10

مواد تنظيم کننده رشد گياهي(
اختياري)(
دکتر علي نيایي-ا متحان10-12-10/30::
کشت بافت و سلول گياهي( عملي) -01
 (7308021اختياري)(
دکتر دیانتي ا متحان10-12-11/5::

10-11

11-12

مواد تنظيم کننده رشد گياهي(
عملي)
دکتر علي نيایي7308022-01

کشت بافت و سلول گياهي

13-14

14-15

اصتح گياهان باغباني تمميلي مشترک با
گرایشهاي گرایش درختان ميوه -01
7308017
دکتر وحدتي /ساریخاني امتحان-12-11/4:
10
بيوتمنولوژي گياهي7308015-01
دکتر زارع مشترک با گرایشهاي زینتي  ،سبزیها  ،محصوالت
گلخانه اي و گياهان دارویي-7308026-01
امتحان8-10-10/28::

فيزیولوژي پس از برداشت تمميلي-01
 7308026ا متحان8-10-11/1::
دکتر نرجس محمدي -مشترک با گرایشهاي
زینتي  ،محصوالت گلخانه اي

تغذیه و متابوليسم گياهي
دکتر کریمي مشترک با گرایشهاي گرایش
درختان ميوه 308014-01امتحان-11/7:
14-16

سه شنبه

چهارشنبه
جمع واحد- 12:

سيتوژنتيك -7308024-01دکتر نوروزي
امتحان10-12-11/8::

سيتوژنتيك( اختياري) ( عملي) نوروزي

15-16

16-17

برنامه هفتگی دانشجويان ارشد رشته باغبانی مهر ماه  97و  98پرديس ابوريحان – نیمسال اول سال تحصیلی 1399-1400

روز
دوشنبه

8-9

9-10

10-11

11-12
پايان نامه ()7320139-08
جمع واحد6:

13-14

14-15

15-16

16-17

برنامه هفتگی دانشجويان رشته آگرو تكنولوژی – فیزيولوژی گیاهان زراعی مقطع كارشناسی ارشد ورود ی ورود ی مهر ماه  1399نیمسال اول سال تحصیلی
(1399-1400سرفصل وزارت علوم)

روز

8-9

9-10

10-11

11-12

13-14

14-15

15
برنامه ریزي الگوي کشت( اختياري)-01

شنبه

-7303236دکتر غالمعباس اکبري
ا متحان 10-12-11/5::مشترک با گرایش
اکولوژي

توليد پايدار گياهان زراعي

دکتر غالمعباس اکبري مشترک با گرایش
اکولوژي7303144-01

یمشنبه

امتحان14-16-10/29:

دوشنبه

اکوفيزلوژي توليد گياهان زراعي

فيزیولوژي توليد گياهان زراعي -
دکتر غتمعلي اکبري-01

دکتر اله دادي7303213-01

امتحان 10-12-11/27:مشترک با

-7303216امتحان10-12-11/1:

سه شنبه

-16

نحوه عمل و کاربرد علف کش ها
دکتر بناکاشاني7303222-01
امتحان14-16-10/30:

گرایش اکولوژي
روشهاي آماري در علوم کشاورزي

روشهاي آماري در علوم کشاورزي(
عملي)-دکتر سلطاني امتحان-12-11/6:
-10مشترک هردو گرایش7303214-01-
روش تحقيق-دکتر قرباني
 7303549-01مشترک با گرایش

چهارشنبه

اکولوژي-امتحان10-12-11/8:
جمع واحدها14:

16-17

برنامه هفتگی رشته آگرو تكنولوژی – اكولوژی گیاهان زراعی مقطع كارشناسی ارشد ورود ی ورود ی مهر ماه  1399نیمسال اول سال تحصیلی

(1399-1400سرفصل

وزارت علوم)

روز

شنبه

8-9

9-10

10-11

11-12

13-14

14-15

15
برنامه ریزي الگوي کشت-01
-7303236دکتر غالمعباس اکبري
ا متحان 10-12-11/5::مشترک با
گرایش فيزیولوژي

پایدار بوم نظامهاي کشاورزي
دکتر اله دادي7303239-01
امتحان14-16-10/30:
توليد پايدار گياهان زراعي-دکتر غالمعباس

یمشنبه

اکبري مشترک با گرایش فيزیولوژي-01
-7303144امتحان14-16-10/29:
اکوفيزلوژي توليد گياهان زراعي
دکتر اله دادي7303213-01

دوشنبه

امتحان 10-12-10/27:مشترک با گرایش
فيزیولوژي

سه شنبه

اکولوژي گياهان زراعي -دکتر اله
دادي7303548-01
امتحان10-12-11/1:

روشهاي آماري در علوم کشاورزي

روشهاي آماري در علوم کشاورزي( عملي)
دکتر سلطاني امتحان10-12-11/6:
مشترک هردو گرایش
7303214-01
روش تحقيق-دکتر قرباني

چهارشنبه
تعداد 14واحد

-16

 7303549-01مشترک با گرایش
فيزیولوژي-متحان10-12-11/8:

16-17

برنامه هفتگی دانشجويان رشته بیوتكنولوژی كشاورزی ورود ی مهر ماه  1399پرديس ابوريحان – نیمسال اول سال تحصیلی 1399-1400
روز

شنبه

8-9

9-10

سيتوژنتيك گياهي-
دکتر اميني-

11-12

بيوانفورماتيك7303587-01
دکتر مرتضویان-
امتحان8-10-11/7:

بيوانفورماتيك (
عملي)

سيتوژنتيك گياهي7303569-01-
دکتر اميني -امتحان8-10-10/28:

یمشنبه

دوشنبه

10-11

13-14

14-15

ژنتيك مولمولي دکتر سادات
نوري7303387-01
 -امتحان10-12-10/29:

ژنوميك 7303664-01
دکتر ابراهيمي
 امتحان10-12-11/5:بيوشيمي پيشرفته دکتر ایزدي
 امتحان10-12-11/4:7303610-01

سه شنبه
چهارشنبه

جمع  12واحد)

15-16

16-17

برنامه هفتگی دانشجويان رشته ژنتیک و به نژادی گیاهی ورود ی مهر ماه  1399پرديس ابوريحان – نیمسال اول سال تحصیلی 1399-1400
روز

8-9

9-10

10-11

11-12

ژنتيك كمي-دکتر اميني-01
 -7303307امتحان10-12-10/27:

روش تحقيق-دکتر قرباني

شنبه

یمشنبه

13-14

14-15

 7303549-02مشترک با گرایش
فيزیولوژي-امتحان-10-12-11/8:

ژنتيك پيشرفته

دوشنبه
سه شنبه

بيومتري 7303427-01امتحان-10/30:
 10-12دکتر ابراهيمي

چهارشنبه

کاربرد نرم افزارهاي آماري در به نژادي
گياهي -دکتر مرتضویان -امتحان-11/6:
8-10

بيومتري( عملي) 7303427-01
ژنتيك پيشرفته7303566-01-

امتحان -13-15-11/4:دکتر سادات
نوري

جمع  12واحد)

15-16

16-17

برنامه هفتگی دانشجويان رشته بیو تكنولوژی و اكولوژی ( هردو گرايش) مقطع كارشناسی ارشد ورود ی مهر ماه  1397الی  98نیمسال اول سال تحصیلی -1400
1399

روز
شنبه

8-9

9-10

10-11

11-12

13-14

14-15

-16
15

پایان نامه ()7320139-03
جمع 6:واحد

16-17

برنامه هفتگی دانشجويان رشته بیماری شناسی گیاهی ورود ی مهر ماه1399

روز

9-10

8-9

10-11

نیمسال اول سال تحصیلی (-1399-1400سرفصل وزارتخانه مصوب )94 /12/9

11-12

-14:30
13:30

14:30-15:30

شنبه
یمشنبه

ویروس شناسي گياهي دکتر
منتظري-7303272-01

ویروس شناسي گياهي(عملي)

امتحان10-12-11/7:

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پروکاریوتهاي بيماري زا در
گياهي
دکتر فتحي

قارچ شناسي

قارچ شناسي تمميلي
7303273
دکتر ابراهيمي
امتحان14-16-10/27: :
اصول نماتد شناسي و نماتدهاي انگل
گياهي-دکترصاحباني
7303271-01
امتحان10-12-11/5:

پروکاریوتهاي بيماري زاي گياهي( عملي)
- 7303592-01امتحان14-16-10/30: :

اصول نماتد شناسي و نماتدهاي انگل
گياهي( عملي)
دکترصاحباني

جمع  12واحد

15:30-16:30

16:30-17:30

برنامه هفتگی دانشجويان رشته بیماری شناسی گیاهی ورود ی مهر ماه 1398

8-9

روز

9-10

10-11

سمينار
()7303235-01

شنبه

11-12

نیمسال اول سال تحصیلی 1399-1400

14-15

13-14

15-16

16-17

پایان نامه
7320139-07
مسئله مخصو
-7303439-01

یمشنبه
دوشنبه

جمع  8واحد
برنامه هفتگی دانشجويان رشته بیماری شناسی گیاهی ورود ی مهر ماه  –1397نیمسال اول سال تحصیلی 1399-1400

روز
شنبه

8-9

9-10

10-11

11-12

پایان نامه
7320139-07

یمشنبه

جمع  6واحد

-14:30
13:30

14:30-15:30

15:30-16:30

16:30-17:30

برنامه هفتگی دانشجويان رشته حشره شناسی ورود ی مهر ماه  1399نیمسال اول سال تحصیلی ( 1399-1400سرفصل وزارتخانه مصوب )94 /12/9

روز

شنبه

یمشنبه

دوشنبه

8-9

9-10

7303324-01کنه شناسي تمميلي
دکتر خردمند امتحان8-10-10/29 :
مشترک با 97
اکولوژي حشرات
دکتر جمشيد نيا

10-11

11-12

مورفولوژي حشرات( تئوري)
دکترعادلي منش

کنه شناسي تمميلي( عملي) اکيپ
اول ویژه ورودي 99
7303324--02-

13-14

14-15

روشهاي پژوهش در حشره شناسي
تمميلي 7303344-01دکتر جمشيد نيا/
دکتر صادقي امتحان10-12-11/7:
روشهاي پژوهش در حشره شناسي تمميلي(
عملي)

اکولوژي حشرات 7303320-01
دکتر جمشيد نيا
امتحان10-12-11/4:

سه شنبه

چهارشنبه

مورفولوژي حشرات دکترعادلي
منش( عملي)
7303601-01

فيزیولوژي حشرات
7303321
دکتر صادقي -امتحان8-10-11/1:

فيزیولوژي حشرات( عملي)
دکتر صادقي

15-16

16-17

امتحان10-12-10/27:

جمع  13واحد

برنامه هفتگی دانشجويان رشته حشره شناسی ورود ی مهر ماه  – 1398نیمسال اول سال تحصیلی 1399-1400

روز

شنبه

یمشنبه

8-9

9-10

مدیریت تلفيقي آفات7303330-01
دکتر جمشيدنيا امتحان-12-11/2:
10

10-11

11-12

مدیریت تلفيقي آفات
پایان نامه
7320139-07

دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
جمع  9واحد

13-14

14-15

15-16

16-17

برنامه هفتگی دانشجويان رشته حشره شناسی ورود ی مهر ماه  1397پرديس ابوريحان – نیمسال اول سال تحصیلی1399-1400

روز

8-9

9-10

10-11

11-12

شنبه

یمشنبه

پایان نامه7320139-07

جمع 6

13-14

14-15

15-16

16-17

برنامه هفتگی دانشجويان رشته علوم و مهندسی صنايع غذايی ورود ی مهر ماه  – 1399نیمسال اول سال تحصیلی 1399-1400

روز

8-9

9-10

10-11

11-12

شنبه

کاربرد نرم افزار محاسباتي در صنایع
غذایي – دکتر دهقاني امتحان-/ :
10-12

یمشنبه

روش تحقيق – دکتر مير سعيدقاضي
امتحان10-12-/ :

دوشنبه

خوا شيمایي و عملمردي مواد
غذایي -دکتر آذري کيا

سه شنبه

خوا شيمایي و عملمردي مواد
غذایي -دکتر آذري کيا

چهارشنبه

ميمروبيولوژي صنعتي -دکتر ستاري
روشهاي پيشرفته اماري در صنایع
غذایي -دکتر فدوي امتحان-11/2:
10-12
جمع  14واحد

13-14

14-15

روشهاي پيشرفته اماري در صنایع
غذایي -دکتر فدوي

ميمروبيولوژي صنعتي -دکتر ستاري

15-16

16-17

