
 باسمه تعالي

 

 

ورودی آزمون سراسری -مقطع كارشناسی ارشددانشجوی گرامی توصیه می شود  قبل از انتخاب واحد ، نكات مهم آيین نامه آموزشی مربوط به دانشجويان 

 مطالعه نمايید   است را، شده ارايه  ذيل و قبل از جدول زمان بندی دروسبه شرح   كه پس از آن 1394-95سال تحصیلی 
پرديس 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  

 کارشناسان محترم اداره  خدمات آموزشي و تحصيالت تکميلي پرديس مراجعه نماييد . 
 

 

 سنوات تحصيلي:    -1 

 

در صوورت تایيود شوورام زموزشوي و      نيمساال پان    از بدو ورود مي باشد . تمدید دوره روزانه به  نيمسال (  4سال )  2حداکثر  تعداد سنوات تحصيلي مجاز دانشجو  -

برام زخرین بوار، در صوورت     ال شش نيمستحصيالت تكميلي پردیس برام دانشجویان بدون شهریه ولي احتساب در مدت زموزش رایگان، برام دانشجویان روزانه، و برام 

 ردد.تایيد کمسيون موارد خاص، با پرداخت هزینه قابل بررسي مي باشد و در خصوص دانشجویان شبانه نيز شهریه طبق مقررات دانشگاه دریافت مي گ

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

 لزوم مراجعه دانش و در هنگام ثبت نام و انتخاب واحد هر نيمسال تحصيلي:  -2
لذا  .گرددمي وط صادر هر دانشجو که در موعد مقرر برام ثبت نام مراجعه ننماید، منصرف از تحصيل است و حكم وم حداکثر در پایان زمان حذف و اضافه نيمسال مرب

 ید ضروری است دانشجو، تا زمان دفاع از پایان نامه ، در هر نیمسال شماره درس آن  را از کارنامه خود اخذ و در نیمسال جدید، ثبت نام نما

 مشروطي: -3 

 2اگرتعداد سنوات مشروطي باه  محسوب مي گردد.  احراز نمايد، در آن نيمسال دانش وي مشروط 14/-معدل کمتر از چنانچه دانشجو در یك نيمسال تحصيلي  -

 . و باید با واحدهام دانشگاه تسویه نماید.  نيمسال متوالي يا متناوب باشد، محروم از تحصيل مي شود

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

 واحد مي باشد .  32و حداکثر  28تعداد واحدهام دوره حداقل -

   انتخاب نماید .واحد درسي   14واحد و حداکثر   8حداقل   دانشجو در هر نيمسال الزم است -

 :  حداقل نمره  و معدل کل      -5 



معادل کال دانشا و باراي دانا        دن کليه دروس دوره تحصيلي ،مي باشد. به شرط گذران 12/-نمره معدل برام دروس جبراني یا تمام دروس دوره تحصيلي حداقل  -

 مي باشد .   14/-آموختگي در مقطع رشته قبولي حداقل 

  حضور دانش و در کالس هاي درس:      -6 

 حضور دانش و در تمام جلسات درس دوره هاي حضوري الزامي است .   -

غيرموجه تشخيص داده شود براي جلسه یا در جلسه امتحان پایان نيمسال زن درس غيبت کند ، چنانچه غيبت دانشجو به تشخيص شورام زموزشي دانشوگاه  سه اگر دانشجو بيش از  -

 و در صورت موجه تشخيص دادن زن درس حذف مجاز مي گردد .  آن درس نمره صفر

  حذف دروس به علت بيماري:       -7 

برام حذف درس به دليل بيمارم باشد در طول نيمسال تحصيلي یا جلسه امتحان پایان نيمسال تحصيلي رعایت زیين نامه کميسويون پزشوكي    چنانچه درخواست دانشجو -

درخواست حذف آن را دارد، با رعايت کامل مقررات و آيين نامه کميسايون پزشاکي دانشاگاه    دانشگاه الزامي است ، در این صورت درس یا دروسي که دانشوجو  

 و به شرط تایيد گواهي پزشك مربوط توسط کميسيون پزشكي دانشگاه ، حذف پزشكي درس اقدام مي گردد .   هرانت

 درخواست معافيت تحصيلي نظام وظيفه ويژه دانش وي مشمول : ) ذکور (       -8 

 مراجعه نماید. 10به پليس +  اخذ و سيستم جامع زموزش دانشگاه فرم مربوط را ازپس از ثبت نام اوليه در اولين نيمسال تحصيلي دانشجوم ذکور مشمول موظف است 

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

 : زمان م از ارايه پروپوزال پايان نامه کارشناسي ارشد -10 

 تحصيل برام تصویب مجاز مي باشد. سوم تا پايان نيمسال پايان نيمسال اول تحصيل و حداکثر ارشد کارشناسي نامه پایان پروپوزال ارایه زمان

    :شرايط دفاع از پايان نامه کارشناسي ارشد-11 

 در طي سنوات مجاز تحصيلي 14/-  حداقل گذراندن کليه دروس دوره تحصيلي و احراز ميانگين کل دوره زموزشي -

باشد، اجازه دفاع راندارد و تنها یوك نيمسوال بوا رعایوت سوقف مجواز سونوات مجواز          14چنانچه ميانگين کل دانشجو پس از گذرانيدن تمام واحدهام دوره اموزشي، کمتر از  تبصره:

برسواند در ایون    14ين کل واحدهام دوره را به حداقل بوه  گذرانده است، ميانگ 14واحد درسهایي که با نمره کمتر از 10تحصيلي به وم فرصت داده مي شود تا با اخذ مجدد حداکثر 

 صورت به وم اجازه دفاع داده مي شود.

 

 

 

 



  /9/12)سرفصل وزارتخانه  مصوب   1401 -1400سال تحصیلی  یمسال  دوم ن 1400مهر ماه ورود ی    دامتغذيه  -علوم دامیبرنامه هفتگی  دانشجويان مقطع ارشد رشته 

94).  

 14:30-15:30 13:30-14:30 11-12 10-11 9-10 8-9 روز
16:30-

15:30 

17:30-

16:30 

30/17-30/19 

 

   شنبه

  تغذیه

 نشخوارکنندگان

 

روش هام توليد و فرزورم خوراک 

 7302275-01دام

 8-10-29/3امتحان: اسدمدکتر 
  

 یكشنبه

افزودني ها و عوامل ضد 

-01 -مغذم خوراک

 -دکتر هنربخش7302276

-5/4امتحان:دکتر نوروزیان 

مشترک با گرایش 8-10

 تغذیه طيور

 7302251-01نشخوارکنندگان تغذیه

 دکتر افضل زاده-دکتر اسدم

 10-12-31/3امتحان:

   

 دوشنبه

شناخت و کاربرد دستگاه هام 

-01ززمایشگاهي) عملي(

7302253 

-12-7/4امتحان: نجفيدکتر 

مشترک با گرایش تغذیه  10

 طيور

شناخت و کاربرد 

 دستگاههام

 ززمایشگاهي

   

 

  سه شنبه

کاربرد زیست فناورم در علوم دام و 

دکتر محمدم 7302274-01 طيور

 8-10-4/4سنگ چشمه امتحان:

 مشترک با گرایش تغذیه طيور

کاربرد زیست 

 فناورم در علوم
   

      چهارشنبه

 11جمع واحد 

 



)سرفصل وزارتخانه   1401-1400نیمسال  دوم  سال تحصیلی  1400مهر ماه ورود ی    تغذيه طیور  -علوم دامیبرنامه هفتگی  دانشجويان مقطع ارشد رشته 

 (94  /9/12مصوب 

 14:30-15:30 13:30-14:30 11-12 10-11 9-10 8-9 روز
16:30-

15:30 

17:30-

16:30 

30/17-30/19 

 

  شنبه

روش هام توليد و فرزورم خوراک 

دکتر  - 7302280-01طيور 

 هنربخش امتحان:8-10-3/29

    

 یكشنبه

افزودني ها و عوامل ضد  

-01مغذم خوراک 

 -دکتر هنربخش -7302276

 دکتر نوروزیان 

 10-12-5/4:امتحان نوروزیان

 مشترک با گرایش تغذیه دام

-01 -تغذیه طيور پيشرفته

   دکتر شریفي7302279

 10-12-31/3امتحان:

 

 تغذیه طيور پيشرفته

    دکتر شریفي

 

  

 دوشنبه

شناخت و کاربرد دستگاه هام 

-01ززمایشگاهي) عملي(

7302253 

دکتر نجفي امتحان:12-4/7-

10 مشترک با گرایش تغذیه 

 دام 

شناخت و کاربرد 

 دستگاه
   

 

  سه شنبه

کاربرد زیست فناورم در علوم دام و 

دکتر محمدم 7302274-01طيور 

 8-10-4/4سنگ چشمه امتحان:

 مشترک با گرایش تغذیه دام

کاربرد زیست 

 فناورم در علوم
   

      چهارشنبه

 11جمع واحد 



 

)سرفصل 1401-1400نیمسال  دوم  سال تحصیلی  1400مهر ماه  و طیور  اصالح دام ژنتیک و -علوم دامیبرنامه هفتگی  دانشجويان مقطع ارشد رشته 

  (94  /9/12وزارتخانه  مصوب 

 14:30-15:30 13:30-14:30 11-12 10-11 9-10 8-9 روز
16:30-

15:30 

17:30-

16:30 

30/17-30/19 

 

  شنبه

 7302250-01ژنتيك جمعيت

 دکتر صالحي

 10-12-31/3امتحان:

 -01مباني بيوانفورماتيك

 دکتر بختيارم زاده  7302277

 10-12- 28/3امتحان:

  

 اصالح دام پيشرفته  یكشنبه

-01اصالح دام پيشرفته

 محمد رکوعيدکتر  7302278

 10-12-5/4امتحان:

  

     دوشنبه
 

 سه شنبه

شاخص انتخاب در اصالح 

دکتر 7302261 -01نژاد 

 8-10- 7/4امتحان: -رکوعي

شاخص انتخاب در اصالح نژاد) 

 عملي(
   

      چهارشنبه

 واحد 10جمع:

 

 

 



  1401-1400نیمسال  دوم  سال تحصیلی   –پرديس ابوريحان  98و  99ورود ی   وژنتیک و  اصالح نژاد تغذيه طیور و دام  -علوم دامیبرنامه هفتگی  دانشجويان مقطع ارشد رشته 

 14:30-15:30 13:30-14:30 11-12 10-11 9-10 8-9 روز
16:30-

15:30 

17:30-

16:30 

30/17-30/19 

 

 شنبه
 نامهپایان 

02-7320139 
      

    یكشنبه

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  1401-1400نیمسال  دوم   سال تحصیلی    –پرديس ابوريحان - 1400ورود ی   مهر ماه  لوژی گیاهان زراعیفیزيوآگروتكنولوژی گرايش برنامه هفتگی  دانشجويان مقطع ارشد رشته 

 14:30-15:30 13:30-14:30 11-12 10-11 9-10 8-9 روز
16:30-

15:30 
17:30-16:30 

     شنبه

   یكشنبه
دکتر  -فيزیولوژم رشد و نمو گياهان زراعي

 7303621-01غالمعباس اکبرم
 10-12-4/4امتحان:

 

 دوشنبه
 7303619-01 فيزیولوژم تغذیه گياهان زراعي

 دادمدکتر اله 10-12-1/4امتحان:
 

 6امتحان: 7303539-01بيوشيمي گياهي

 دکتر ایزدم 4-10-8/ 
 

 سه شنبه

توليد گياهان دارویي پيشرفته* دکتر 

 قرباني

 10-12-28/3امتحان: 7303622-01

 مشترک با گرایش اکولوژم

 تكنولوژم بذر*دکتر سلطاني

 10-12-31/3امتحان: 01-7303620
 مشترک با گرایش اکولوژم

 هام محيطيواکنش گياهان زراعي به تنش

 غالمعلي اکبرم 01-7303618

 10-12-30/3امتحان:

 

 چهارشنبه

 -برنامه ریزم الگوم کشت

 غالمعباس اکبري 01-7303236

 مشترک با گرایش اکولوژم 10-12-8/4امتحان:

   

     پنج شنبه

     جمعه

 واحد 12

 

 

 

 

 

 



 

  1401-1400نیمسال  دوم   سال تحصیلی    –پرديس ابوريحان - 1400برنامه هفتگی  دانشجويان مقطع ارشد رشته آگروتكنولوژی گرايش اكولوژی گیاهان زراعی ورود ی   مهر ماه 

 14:30-15:30 13:30-14:30 11-12 10-11 م9-10 8-9 روز
16:30-

15:30 
17:30-16:30 

     شنبه

  یكشنبه

 7303548-01 -اکولوژم گياهان زراعي

 10-12-6/4دادم امتحان:دکتر اله

 

-تنوع زیستي و مدیریت ذخایر ژنتيكي 

 7303623-01دکتربناکاشاني، 

 10-12-4/4امتحان:

 

   دوشنبه

دکتر  -توليد محصوالت زراعي ارگانيك

 دادماله

01-7303624 

 10-12-30/3امتحان:

 

 سه شنبه

 قربانيتوليد گياهان دارویي پيشرفته* دکتر 

 10-12-28/3امتحان: 7303622-01

 مشترک با گرایش فيزیولوژم

 تكنولوژم بذر*دکتر سلطاني

01-7303620 

مشترک با گرایش 10-12-31/3امتحان:

 فيزیولوژم

دکتر  -هام کشاورزماکولوژم سيستم

 سلطاني

 10-12-5/4امتحان: 01-7303625

 

 چهارشنبه

 -برنامه ریزم الگوم کشت

 غالمعباس اکبري 01-7303236

مشترک با گرایش  10-12-8/4امتحان:

 اکولوژم

  
 

 
 

     پنج شنبه

 

 واحد 14

 

 

 



  1401-1400نیمسال  دوم  سال تحصیلی  1400ورود ی   مهر ماه  بیوتكنولوژی برنامه هفتگی  دانشجويان مقطع ارشد رشته  

 14:30-15:30 13:30-14:30 11-12 10-11 9-10 8-9 روز
16:30-

15:30 
17:30-16:30 

 شنبه
   

 

  یكشنبه

 کشت سلول و بافت گياهي

 سادات نورمدکتر 01-7303572

 8-10 -1/4امتحان:
 

هام زمارم در کاربرد روش

 بيوتكنولوژم

 دوشنبه

هام زمارم در بيوتكنولوژم کاربرد روش

 10-12 -6/4امتحان: - مرتضویاندکتر 

01-7303670 
 

 کشت سلول و بافت گياهي

7303572-01 -   

 سه شنبه

دکتر ایزدم  -7303573-01 مهندسي ژنتيك

 8-10 -8/4امتحان:
 

 دکتر ایزدم  -) عملي( مهندسي ژنتيك
 

 7303549-01(1)قيروش تحق

 -10-12 -28/3ي امتحان:نيدکتر رامش

 مشترک با به نژادم و بيوتكنولوژم

 

 چهارشنبه

() 1به نژادم گياهي مولكولي )

 -4/4امتحان:7303567-01اختيارم( 

16-14 

 

() اختيارم( 1به نژادم گياهي مولكولي )
-16 -4/4امتحان: دکترایزدم01-7303567

 ) عملي(14

 

 

 واحد 14جمع :

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  1401-1400نیمسال  دوم  سال تحصیلی  1400ورود ی   مهر ماه   ژنتیک  به نژادی گیاهی برنامه هفتگی  دانشجويان مقطع ارشد رشته

 14:30-15:30 13:30-14:30 11-12 10-11 9-10 8-9 روز
16:30-

15:30 
17:30-16:30 

 شنبه

به نژادم  کاربرد نرم افزار زمارم در

 -دکتر مرتضویان   گياهي)عملي(

 14-16 -6/4امتحان:

01-7303570 

 -7303387-01-ژنتيك مولكولي

 8-10 -4/4امتحان: دکتر سادات نورم

به نژادم گياهي 

 پيشرفته
  

  یكشنبه

به نژادم  کاربرد نرم افزار زمارم در 

 -دکتر مرتضویان   گياهي)عملي(

 14-16 -6/4امتحان:

-01  پيشرفتهبه نژادم گياهي 

  8-10 -1/4امتحان: راهيميدکترای7303565

 دوشنبه
  

   

 سه شنبه

-01-گياهيمباحث نوین در به نژادم 

 -8/4دکتر مرتضویان امتحان: 7303576

10-8 

 -7303575-01-فناورم توليد بذر

 14-16 -30/3امتحان: دکتر رامشيني

 7303549-01(1)قيروش تحق

 -10-12 -28/3ي امتحان:نيدکتر رامش

 مشترک با به نژادم و بيوتكنولوژم

 

   چهارشنبه
 

 
 

 واحد 11جمع :

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 1401-1400نیمسال  دوم  سال تحصیلی  و بعد از آن   98ورود ی    به نژادی ، ، زراعتدانشجويان مقطع ارشد رشته بیو تكنولوژی كشاورزیبرنامه هفتگی  

 16:30-17:30 15:30-16:30 14:30-15:30 13:30-14:30 11-12 10-11 9-10 8-9 روز

   شنبه
 

 
 

     یكشنبه

 دوشنبه
 پایان نامه

03-7320139 
   

     شنبه سه

     چهارشنبه

 واحد 6جمع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 (94  /9/12)سرفصل وزارتخانه  مصوب 1401-1400نیمسال  دوم   سال تحصیلی   1400مهر ماه ورود ی     علوم و مهندسی باغبانی) گرايش درختان میوه(برنامه هفتگی  دانشجويان رشته 

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

 شنبه
 فيزیولوژم پس از برداشت  تكميلي 

 ) مشترک کليه گرایشها( -دکتر ساریخاني

 8-10-30/3:امتحان:-01-7308026
  

 ميوه درختان عمليات

دکتر  -01-7308030
وحدتي/دکتر ساریخاني/ دکتر روزبان/ 

 14-16-4/4:امتحان: دکتر کریمي

 یكشنبه
 7308028-01درختان ميوهاصالح 

 10-12-8/4دکتر ساریخاني امتحان:

-01فيزیولوژم درختان ميوه

7308027 

 دکتر روزبان 

 8-10-6/4:امتحان:

 7308015-01-بيوتكنولوژم گياهي

) مشترک  -8-10-1/4:امتحان: دکتر زارع

 کليه گرایشها(

 

 

     دوشنبه

  سه شنبه
 ميوه درختان عمليات

وحدتي/دکتر دکتر  -01-7308030

 دکتر روزبان/ دکتر کریميساریخاني/ 
  

 چهارشنبه
 روش تحقيق در علوم کشاورزم

01--) مشترک کليه گرایشها( ساریخانيدکتر لطفي/ دکتر 

 8-10-28/3:امتحان:-7308019
   

 12جمع واحد:

 

 



)سرفصل 8139-99سال تحصیلی     دومنیمسال   1400مهر ماه ورود ی     (گیاهان زينتیعلوم و مهندسی باغبانی) گرايش برنامه هفتگی  دانشجويان رشته 

 (94  /9/12وزارتخانه  مصوب 

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

 شنبه
 فيزیولوژم پس از برداشت  تكميلي 

 ) مشترک کليه گرایشها( -دکتر ساریخاني

 8-10-30/3:امتحان:-01-7308026
   

 یكشنبه

 دکتر نوروزمتوليد بذر گياهان زینتي 

 10-12-6/4:امتحان:

01-7308033 

 
 7308015-01-بيوتكنولوژم گياهي

) مشترک  -8-10-1/4:امتحان: دکتر زارع

 کليه گرایشها(

 

 دوشنبه

 گياهان زینتي اصالح 

 10-12-4/4دکتر دیانتي امتحان:

01-7308032 

 

   

 سه شنبه

دکتر نوروزم/ دکتر  گلكارم عمليات 

 دیانتي

 8-10-8/4:امتحان:-01-7308034

دکتر نوروزم/ دکتر  گلكارم عمليات 

 دیانتي

 

  

 چهارشنبه

 روش تحقيق در علوم کشاورزم

) مشترک دکتر لطفي/ دکتر علي نيایي 

-7308019-01-کليه گرایشها(

 8-10-28/3:امتحان:

   

 12جمع واحد:

 

 

 



 

)سرفصل وزارتخانه  8139-99نیمسال  دوم   سال تحصیلی   1400مهر ماه ورود ی     گرايش سبزيها(علوم و مهندسی باغبانی) برنامه هفتگی  دانشجويان رشته 

 (94  /9/12مصوب 

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

 شنبه

 فيزیولوژم پس از برداشت  تكميلي 

 ) مشترک کليه گرایشها( -دکتر ساریخاني

01-7308026 

 8-10-30/3:امتحان:

 فيزیولوژم سبزیها دکتر روزبان 

 8-10-4/4:امتحان:

01-7308035 

  

 یكشنبه
 

 

 7308036-01سبزیها  اصالح

 دکتر لطفي 

 10-12-6/4:امتحان:

 7308015-01-بيوتكنولوژم گياهي

) مشترک  -8-10-1/4:امتحان: دکتر زارع

 کليه گرایشها(

 

     دوشنبه

      سه شنبه

 چهارشنبه

 علوم کشاورزمروش تحقيق در 

) مشترک کليه دکتر لطفي/ دکتر علي نيایي 

-28/3:امتحان:-7308019-01-گرایشها(

10-8 

عمليات سبزیكارم دکتر لطفي/ دکتر علي 

 8-10-24/3:امتحان: نيایي/ روزبان 

01-7308038 
 8-10-8/4:امتحان:

  

 واحد 12

 

 

 

 

 



 

 (94  /9/12)سرفصل وزارتخانه  مصوب 1401-1400نیمسال  دوم   سال تحصیلی   1400مهر ماه ورود ی     گرايش گیاهان  دارويی(علوم و مهندسی باغبانی) برنامه هفتگی  دانشجويان رشته 

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

 شنبه

 فيزیولوژم پس از برداشت  تكميلي 

 ) مشترک کليه گرایشها( -دکتر ساریخاني

01-7308026 

 8-10-30/3:امتحان:

   

  یكشنبه
 7308040-01 اصالح گياهان دارویي

 10-12-6/4:امتحان:-دکتر زارع

 7308015-01-بيوتكنولوژم گياهي

) مشترک  -8-10-1/4:امتحان: دکتر زارع

 کليه گرایشها(

 

 دوشنبه
 شناسایي و معرفي گياهان دارویي بومي ایران

 8-10-8/4:امتحان:-دکتر نوروزم-01-7308041
   

   سه شنبه

دکتر  -فيزیولوژم گياهان دارویي

 7308039-01قرباني

 10-12-4/4:امتحان: 

 

 چهارشنبه
 روش تحقيق در علوم کشاورزم

-) مشترک کليه گرایشها(دکتر لطفي/ دکتر علي نيایي 

 8-10-28/3:امتحان:-01-7308019
   

 12جمع واحد:

 

 

 

 

 



 

 

  (94  /9/12)سرفصل وزارتخانه  مصوب  1401-1400نیمسال  دوم  سال تحصیلی 98و   99 ورود ی   مهر ماه  باغبانی  علومبرنامه هفتگی  دانشجويان مقطع ارشد رشته 

 14:30-15:30 13:30-14:30 11-12 10-11 9-10 8-9 روز
16:30-

15:30 
17:30-16:30 

      شنبه

 یكشنبه
 پایان نامه

08-73020139 
   

     دوشنبه

     سه شنبه

      چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  1401-1400دوم  سال تحصیلی نیمسال   1400مهر ماه ورود ی    بیماری شناسی گیاهیبرنامه هفتگی  دانشجويان مقطع ارشد رشته                   

 13:30-14:30 11-12 10-11 9-10 8-9 روز
15:30-

14:30 
16:30-15:30 17:30-16:30 

      شنبه

 یكشنبه

 -بيواکولوژم عوامل بيماریزام خاکزاد 
 فالحی -دکترصاحبانی ابراهیمی

 10-12-30/30امتحان: 01-7303596
 

مدیریت 

بيماریهام 

 گياهي
 

 روشها و وسایل تحقيق در بيمار

 شناسي گياهي

 دوشنبه
 مدیریت بيماریهام گياهي) اختيارم(

-10-12-28/3امتحان: 01-7303297

 فالحی -دکترصاحبانی ابراهیمی

   

     سه شنبه

 چهارشنبه
بيواکولوژم عوامل بيماریزام خاکزاد) 

 فالحی -دکترصاحبانی ابراهیمی -عملي(

 

روشهای مولکولی در بیماری شناسی 
 منتظریدکتر  - گیاهی)اختیاری(

01-7303593 

 10-12-/5/4امتحان:

روشهای مولکولی در بیماری 
 شناسی

 روشها و وسایل تحقيق در بيمار

 7303268-   01گياهيشناسي 
 فالحی -دکترصاحبانی ابراهیمی

 10-12-/1/4امتحان:

11جمع واحد  

 

 

 

 



 

  1401-1400نیمسال  دوم  سال تحصیلی پرديس ابوريحان -1398و 99مهر ماهورود ی    بیماری شناسی گیاهیبرنامه هفتگی  دانشجويان مقطع ارشد رشته 

 14:30-15:30 13:30-14:30 11-12 10-11 9-10 8-9 روز
16:30-

15:30 
17:30-16:30 

  شنبه
 پایان نامه

07-7320139 
  

     یكشنبه

 

 



  1401-1400نیمسال  دوم  سال تحصیلی پرديس ابوريحان - 1400مهر ماه ورود ی   حشره شناسی برنامه هفتگی  دانشجويان مقطع ارشد رشته 

 16:30-17:30 15:30-16:30 14:30-15:30 13:30-14:30 11-12 10-11 9-10 8-9 روز

 شنبه
 )عملي( بيولوژیك کنترل

 دکتر جمشيد نيا

 سمينار

 گروه 01-7303235

 

 کشها زفت شناسي سم

 )عملي(
 

 یكشنبه
 کشها زفت شناسي سم

01-7303325 

 8-10-29/3امتحان:-دکترصادقي

 زفات بيولوژیك کنترل

01-7303331 

 10-12-31/3امتحان:

 

 حشرات بندم رده

 )عملي(
 

 دوشنبه
 حشرات بندم رده

01-7303258 

 10-12-5/4امتحان:-دکتر خردمند

 

دکتر عادلي  -مرفولوژم حشرات

 7303601-01منش

 10-12-7/4امتحان:

 

مرفولوژم 

 حشرات
 

     سه شنبه

     چهارشنبه

 واحد 12جمع كل 

 

 

 



  1401-1400پرديس ابوريحان نیمسال  دوم  سال تحصیلی  99 و 8139مهر ماه ورود ی   حشره شناسی برنامه هفتگی  دانشجويان مقطع ارشد رشته 

 16:30-17:30 15:30-16:30 14:30-15:30 13:30-14:30 11-12 10-11 9-10 8-9 روز

     شنبه

  یكشنبه
 پایان نامه

07-7320139 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ) براساس سرفصل وزرارت علوم(9139 -1400نیمسال  دوم  سال تحصیلی  - 1400مهر ماه ورود ی    منابع آب برنامه هفتگی  دانشجويان مقطع ارشد رشته 

 وزارت علوم و تحقيقات( 9/12/1394مورخ  61طبق سرفصل جدید ابالغ شده مصوب جلسه 

 13جمع واحد

  

 13:30-14:30 11-12 10-11 9-10 8-9 روز
15:30-

14:30 

16:30-

15:30 

17:30-

16:30 

30/17-30/19 

 

 شنبه

 -(1تحليل سامانه هام منابع زب )

 دکتر زهرایي -7305213-01

 10-12-28/3امتحان:

 (1زبهام زیرزميني پيشرفته )

 7305237-01دکترجوادم

 10-12- /1/4امتحان 

 

سمينار و روش 

-01تحقيق

(دکتر مساح/ 7305206

 جوادم/ روزبهاني

 10-12-5/4امتحان:

 

   یكشنبه

 روشهام

 در استوکاستيك

دکتر  -زب منابع

 مساح

 

 

 -زب منابع در استوکاستيك روشهام

 7305236-01دکتر مساح

 10-12-7/4امتحان:

 

 دوشنبه

 در قطعيت عدم و ریسك تحليل

دکتر  -زب منابعمهندسي 

 7305238-01روزبهاني

 10-12-30/3امتحان:

  
پيشرفته  زبهام زیرزميني

 دکترجوادم-(1)
 

   سه شنبه

 عدم و ریسك تحليل

زب)  منابع در قطعيت

 دکتر روزبهاني -عملي(

  

      چهارشنبه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



طبق سرفصل جدید ابالغ شده  1401-1400 تحصيلي سال  دوم  نيمسال 1400 ماه مهر   ي ورود  زهکشي و آبياري رشته ارشد مقطع دانش ويان  هفتگي برنامه

 تحقيقات(وزارت علوم و  9/12/1394مورخ  61مصوب جلسه 

 واحد 13تعداد 

 

 

 11-12 10-11 9-10 8-9 روز
14:30-

13:30 

15:30-

14:30 

16:30-

15:30 

17:30-

16:30 

30/17-30/19 

 

 شنبه

-01-رابطه زب، خاک و گياه تكميلي

دکتر ززادگان   -7305210

 -10-12-6/4امتحان:

طراحي شبكه هام زبيارم و   

دکتر  -7305014-01 -زهكشي

 10-12-1/4مشعل امتحان:

  

  یكشنبه

-01زهكشي تكميلي 

7305235  

دکتر هاشمي گرمدره 

 8-10-28/3امتحان:

  

      دوشنبه

      سه شنبه

 چهارشنبه

ارزیابي زیست محيطي پروژه هام   

 7305303-01-زبيارم و زهكشي

 10-12-8/4هاشمي گرمدره امتحان:

-02سمينار و روش تحقيق

)دکتر مشعل/ 7305206

 هاشمي گرمدره/ عبداللهي

 10-12-30/3امتحان:

 7305208-01زبيارم باراني

-4/4دکتر عبداللهي امتحان:

12-10 

  



 

 ) 1401-1400نیمسال  دوم  سال تحصیلی  –پرديس ابوريحان  99  و98و  مهر ماهورود ی   و منابع آب  آبیاری و زهكشی برنامه هفتگی  دانشجويان مقطع ارشد رشته 

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

 11-12 10-11 9-10 8-9 روز
14:30-

13:30 

15:30-

14:30 

16:30-

15:30 

17:30-

16:30 

30/17-30/19 

 

 شنبه

 پایان نامه

05-7320139 

 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  1401-1400نیمسال  دوم  سال تحصیلی  1400برنامه هفتگی  دانشجويان مقطع ارشد رشته سازه های آبی  ورود ی   مهر ماه 

 



 11-12 10-11 9-10 8-9 روز
14:30-

13:30 

15:30-

14:30 

16:30-

15:30 
17:30-16:30 

30/17-30/19 

 

 شنبه

مدیریت و بهره بردارم از شبكه هام 

 -7305013-01-زهكشيزبيارم و 

 10-12-1/4دکتر شاهداني امتحان:

طراحي شبكه هام زب و 

 7305261-01فاضالب

-12-29/3امتحان:

 دکترسلطاني10

طراحي شبكه 

 هام زب و
 

-03سمينار و روش تحقيق

)دکتر سلطاني/ هاشمي 7305206

 شاهداني

 10-12-7/4امتحان:

  یكشنبه

طراحي شبكه هام زبيارم و 

 -7305262-01 -زهكشي

-5/4دکتر شاهداني امتحان:

12-10 

مدیریت و بهره 

بردارم از 

شبكه هام 

زبيارم و 

 زهكشي

طراحي شبكه 

 هام زبيارم

 

 
 

      دوشنبه

       سه شنبه

      چهارشنبه

 

 واحد 11جمع

 

 

 

 

 

  1401-1400نیمسال  دوم   سال تحصیلی    –پرديس ابوريحان - 1400مهر ماه ) فناوری پس از برداشت(ورود ی    مكانیک بیوسیستم برنامه هفتگی  دانشجويان مقطع ارشد رشته 



 13:30-14:30 11-12 10-11 9-10 8-9 روز
15:30-

14:30 
16:30-15:30 

17:30-

16:30 

30/17-30/19 

 

 شنبه

 طرح و تحليل ززمایشهام مهندسي

دکتر دهقاني  -01-7301356

 10-12-28/3امتحان:-صوفي

 مشترک هرسه گرایش

  

) 01ارزیابي چرخه زیست

 7301402-اختیاری(

 مشترک با گرایش -کيانمهر
 انرژیهام تجدید پذیر

 10-12-4/4امتحان:

اصول فرزورم مواد 

غذایي و محصوالت 

 کشاورزم

  

 یكشنبه

مهندسي ماشينهام فرزورم پسماند 

 در کشاورزم

 7301398-01دکتر کيانمهر

 10-12-8/4امتحان:

 

 دکتر عرب حسيني -روش تحقيق

مشترک هرسه  7301357-01

 گرایش

 10-12-10 30/3متحان:

  

 دوشنبه

اصول فرزورم مواد غذایي و 

 محصوالت کشاورزم دکتر چگيني

 8-10  6/4امتحان:01-7301397

 7301182-01سيمنار

 مشترک هرسه گرایش
   

      سه شنبه

      چهارشنبه

 واحد 14جمع

 

 

 

  1401-1400نیمسال  دوم   سال تحصیلی  تحصیلی    –پرديس ابوريحان - 1400مهر ماه ) گرايش طراحی و ساخت( ورود ی   مكانیک بیوسیستم برنامه هفتگی  دانشجويان مقطع ارشد رشته 



 11-12 10-11 9-10 8-9 روز
14:30-

13:30 

15:30-

14:30 
16:30-15:30 

17:30-

16:30 

30/17-30/19 

 

 شنبه

 طرح و تحليل ززمایشهام مهندسي

 دکتر دهقاني صوفي -01-7301356

مشترک هرسه  10-12-28/3امتحان:

 گرایش

 دکتر مساح -طراحي مكانيزمها

 10 -12-10 8/4امتحان:

01-7301366 

طراحي 

 مكانيزمها
   

 یكشنبه

-01-سامانه هام کنترل خودکار

 دکتر زرافشان 7301361

 8-10 6/4امتحان:

 سامانه هام کنترل خودکار

دکتر عرب  -روش تحقيق

مشترک  7301357-01حسيني

 هرسه گرایش

 10-12-10 30/3متحان:

  

  دوشنبه
 7301182-01سيمنار

 مشترک هرسه گرایش
   

      سه شنبه

        چهارشنبه

 واحد  11جمع واحد:

 

 

 

 

 

  1401-1400نیمسال  دوم   سال تحصیلی  1399مهر ماه)انرژيهای تجديد پذير( ورود ی   مكانیک بیوسیستم برنامه هفتگی  دانشجويان مقطع ارشد رشته 



 11-12 10-11 9-10 8-9 روز
14:30-

13:30 

15:30-

14:30 
16:30-15:30 17:30-16:30 

30/17-30/19 

 

 شنبه

 طرح و تحليل ززمایشهام مهندسي

 دکتر دهقاني صوفي -01-7301356

مشترک هرسه  10-12-28/3امتحان:

 گرایش

سامانه هام فتوولتائيك در کشاورزم 

 دکتر کرماني

 8-10 6/4امتحان: 01-7301423

) 01ارزیابي چرخه زیست

 7301402-اختیاری(

-12-4/4امتحان: -کيانمهر

 مشترک با گرایش فناورم10

   

   یكشنبه

سامانه هام 

 فتوولتائيك در 

 کشاورزم

دکتر عرب  -روش تحقيق

 7301357-01حسيني

 مشترک هرسه گرایش

 10-12-10 30/3متحان:

  

  دوشنبه
 7301182-01سيمنار

 مشترک هرسه گرایش
   

  سه شنبه

 پيشرفته ترمودیناميك

 دکتر خشه چي

 8/4امتحان: 01-7301383

10-8 

 

ترمودیناميك 

 پيشرفته

 

  

      چهارشنبه

 13جمع واحد:

 

 

 

  1401-1400نیمسال  دوم   سال تحصیلی    –پرديس ابوريحان -99مهر ماه قبل از ورود ی    مكانیک بیوسیتم برنامه هفتگی  دانشجويان مقطع ارشد رشته 



 13:30-14:30 11-12 10-11 9-10 8-9 روز
15:30-

14:30 
16:30-15:30 

17:30-

16:30 

30/17-30/19 

 

 شنبه

 پایان نامه

01-7320139 
 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1401-1400نیمسال  دوم   سال تحصیلی  1400 مهر ماهورود ی    علوم و مهندسی صنايع غذايیبرنامه هفتگی  دانشجويان مقطع ارشد رشته 



 11-12 10-11 9-10 8-9 روز
14:30-

13:30 

15:30-

14:30 
16:30-15:30 17:30-16:30 

30/17-30/19 

 

 شنبه
 
 
 

 

عمليات واحد 

 پيشرفته

 

 عمليات واحد پيشرفته

-4/4امتحان: -01-7306039

 مير سعيد قاضي12-10

روشهام پيشرفته 

 زمارم در صنایع
  

 یكشنبه

 روشهام نوین ززمایشگاهي

  10-12-28/3امتحان:

دکتر زذرم کيا-7306027-01  

 
پدیده هام انتقال 

 در صنایع غذایي

روشهام نوین 

 )عملي(ززمایشگاهي

 دکتر ستارم

زمارم در صنایع  روشهام پيشرفته

-10 1/4متحان: 7306060-01غذایي

 دکتر الياس سلطاني/ بناکاشاني  -12-10

 

 دوشنبه

 

 پدیده هام انتقال در صنایع غذایي

 دکتر مقدم

01-7306037 

 8-10 7/4امتحان:

 7306028-01سيمنار

 
   

      سه شنبه

      چهارشنبه

 12جمع واحد:

 

 

 

 



  1401-1400نیمسال  دوم   سال تحصیلی  99 مهر ماهورود ی    علوم و مهندسی صنايع غذايیبرنامه هفتگی  دانشجويان مقطع ارشد رشته 

 11-12 10-11 9-10 8-9 روز
14:30-

13:30 

15:30-

14:30 
16:30-15:30 17:30-16:30 

30/17-30/19 

 

 7320139-06-ن نامهپایا شنبه

 6جمع واحد:


