
 

 باسمه تعالي

ورودی -(   Ph.Dدکترای تخصصي) دانشجوی گرامي توصیه مي شود  قبل از انتخاب واحد ، نكات مهم آيین نامه آموزشي مربوط به دانشجويان مقطع 

 مطالعه نمايید   است را، شده ارايه  ذيل و قبل از جدول زمان بندی دروسبه شرح   که پس از آن 1395-96آزمون سراسری سال تحصیلي 

پرديس و کارشناسان 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  

 محترم اداره  خدمات آموزشي و تحصيالت تکميلي پرديس مراجعه نماييد . 

  زبان عمومي دکتری-1 -

خارجي عمومي دانشجو موظف است حداکثر قبل از نيمسال چهارم و قبل از ارزيابي جامع گواهي کسب حداقل نمره قابل قبول در يک عنوان از شش عنوان زبان     

 مصوب ، را به اداره خدمات آموزشي پرديس ارايه کند .

 ( : 9سنوات تحصیلي ) ماده     -2 

سال ) هشت نيمسال کامل ( از بدو ورود مي باشد . در  4نيمسال کامل ( و حداکثر   6سال )  3ت تحصيلي مجاز دانشجو حداقل  دانشجوی دوره روزانه : تعداد سنوا

ل  دهم با تاييد صورتي که ادامه تحصيل دانشجوی دوره روزانه به نيمسال نهم  برسد در آموزش رايگان وی محاسبه مي شود . تمديد سنوات دانشجو برای نيمسا

 ايي کميسيون بررسي موارد خاص محل تحصيل و با پرداخت شهريه خواهد بود .نه

نيمسال است . در صورت تمديد سنوات اين دانشجويان ، شهريه نيمسال های  8دانشجوی نوبت دوم و شهريه پرداز : برای اينگونه دانشجويان نيز سنوات مجاز حداکثر 

 مازاد به صورت مجزا اخذ خواهد شد .



 

 و تبصره آن( : 10عداد واحد انتخابي در هر نیمسال وتعداد کل واحدهای دوره تحصیلي ) ماده ت   - 3 -

  .واحد مي باشد 18و رساله نيز  18تعداد واحدهای دوره آموزشي حداکثر 

  .واحد درسي انتخاب نمايد  10واحد و حداکثر  6دانشجو در هر نيمسال الزم است حداقل  

 هنگام ثبت نام و انتخاب واحد هر نيمسال تحصيلي: لزوم مراجعه دانشجو در  -
لذا  .گرددمی وط صادر هر دانشجو كه در موعد مقرر براي ثبت نام مراجعه ننمايد، منصرف از تحصيل است و حكم وي حداكثر در پايان زمان حذف و اضافه نيمسال مرب

  .درس آن  را از کارنامه خود اخذ و در نيمسال جديد، ثبت نام نمايدضروری است دانشجو، تا زمان دفاع از رساله ، در هر نيمسال شماره 

 ( :16حداقل نمره دروس دوره آموزشي و میانگین کل ) ماده   -4

کسب مي باشد . دانشجو در صورت  16/-مي باشد . ميانگين کل دانشجو در دوره آموزشي نيز حداقل  20از  14/-نمره هر يک از دروس در دوره آموزشي حداقل 

 مجاز به شرکت در ارزيابي جامع نمي باشد . 16معدل کمتر از 

 ( : 15ارزيابي جامع ) ماده   -5 -

است . زمان ارزيابي جامع حداکثر تا نيمسال چهارم است . دانشجو در صورت مردودی تنها يک بار ديگر تا نيمسال پنجم تحصيل  20از  16حداقل نمره ارزيابي جامع 

 مي تواند در ارزيابي جامع شرکت کند .) برای آخرين بار ( 

 ( :13حضور دانشجو در کالس های درسي ) ماده    -6 -



يبت دانشجو حضور دانشجو در تمام جلسات هر درس الزامي است . اگر دانشجو در بيش از سه شانزدهم مجموع جلسات کالس های هر درس غيبت کند ، چنانچه غ

 مي گردد .  "حذف مجاز"و در صورت موجه تشخيص دادن ، آن درس  5/0تشخيص داده شود برای آن درس نمره  به تشخيص شورای آموزشي دانشگاه غيرموجه

در کارنامه (  ھچنانچه دانشجو در امتحان پايان نيمسال غيبت کند و غيبت وی موجه تشخيص داده شود درس حذف مجاز مي شود .در غير اينصورت نمره صفر ) 

 دانشجو ثبت مي شود .

 حذف دروس به علت بیماری : -7 

آيين نامه  در صورتي که غيبت دانشجو در طول نيمسال تحصيلي يا جلسه امتحان پايان نيمسال تحصيلي به دليل بيماری باشد  حذف درس يا دروس با رعايت

پس ازتاييد مدارک بيماری توسط کميسيون  کميسيون پزشکي دانشگاه امکانپذير است . در اين صورت درس يا دروسي که دانشجو درخواست حذف آن را دارد

 در کارنامه ثبت مي شود . "حذف پزشکي "پزشکي دانشگاه ، 

 درخواست معافیت تحصیلي نظام وظیفه ) ويژه دانشجوی ذکور مشمول ( :   -8 

مراجعه نمايد  10ع آموزش دانشگاه اخذ و به پليس + دانشجوی ذکور مشمول موظف است پس از ثبت نام اوليه در اولين نيمسال تحصيلي فرم مربوط را از سيستم جام

 ( : 16زمان مجاز دفاع از طرح پیشنهادی رساله ) ماده   -9 .

 دانشجو موظف است حداکثر شش ماه پس از ارزيابي جامع و حداکثر تا پايان نيمسال پنجم از طرح پيشنهادی رساله دفاع کند .

: حداقل يک سال تمام پس از تصويب طرح پيشنهادی و تا پايان نيمسال ششم و حداکثر در طول مدت رساله مدت زمان الزم برای دفاع دانشجو از   -10 -

 فوق الذکر است . 2الزم سنوات تحصيلي مجاز برابر بند 

 



 1401-1400نیمسال  دوم   سال تحصیلي  –ابوريحانپرديس -1400مهر ماه ورود ی    مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي ماشين هاي كشاورزيبرنامه هفتگي  دانشجويان مقطع دکتر ی 

 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
 ذکتر مساح -وماسيون صنعتيات

01-۷۳01۴۳۴ 

 10-1/4/12امتحان:

 كنترل هاي سامانه01-7301332

 اختياري( پيشرفته)  خودكار

 8-5/4/10امتحان:دكتر زرافشان 

 هاي سامانه

خودكار  كنترل

 پيشرفته

  

  يكشنبه

آزمونهاي غير مخرب در 

دكتر  – ) اختياري(كشاورزي

 7301368-01ابونجمی

  10-28/3/12امتحان:

آزمونهاي غير 

 مخرب
  

     دوشنبه

     سه شنبه

  چهارشنبه
 

 
  

 10جمع واحد:

 

 

 

 



 

 1400-1140نیمسال  دوم  سال تحصیلي    –پرديس ابوريحان -1400مهر ماه ورود ی     آبیاری و زهكشيبرنامه هفتگي  دانشجويان مقطع دکتر ی 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 

 شنبه

-01هيدروليک آبياري سطحی

) دكتر مشعل( 7305036

 8-10-/28/3امتحان:

 

 

دكتر -) اختياري(مباحث ويژه

 مشعل/ دكتر هاشمی شاهدانی

-/31/3امتحان: 01-7305247

10-8 

 

  يک شنبه

 زهكشی تكميلی هاشمی گرمدره

 -8-10-/6/4امتحان:01-7305235

 ارشد 1400مشترک با آبياري 

بهينه سازی شبکه های انتقال و 

 7305244-02 توزیع آب
دکتر 8-10-/8/4امتحان:

 سلطاني

 

  دوشنبه

 -مسائل آب ایران
دكتر -8-10-/4/4امتحان:: 01-7305245

مشترک با گرايش  مساح/ جوادي/ روزبهانی

 منابع آب و آبياري و زهكشی

  

     سه شنبه

   چهارشنبه
 -مسائل آب ایران

     

 واحد 10جمع 

  

 



 

 

 1400-1140نیمسال دوم  تحصیلي    –پرديس ابوريحان   89از  قبل   هایورود ي  و آبیاری زهكشي آببرنامه هفتگي  دانشجويان مقطع دکتر ی رشته منابع 

 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 

 

 (95) ويژه وروديهای قبل از واحدی( 18رساله) 6173051-01

نيمسال ، شماره درس  هرتوجه به ضرورت ثبت وضعيت نمره رساله به صورت ناتمام،تا قبل از دفاع ضروري است، دردانشجويان محترم توجه داشته باشند، با 

 نيمسالهاي قبل را از كارنامه خود انتخاب و در آن مجددا ثبت نام نمايند

 (و بعد از آن 95) ويژه وروديهای،7320168-05.

 

 

 

 

 

 

 



 ) سرفصل وزارت علوم( 1400-1401دوم  تحصیلي نیمسال   –پرديس ابوريحان 1400ورود ی   مهر ماه  منابع آب برنامه هفتگي  دانشجويان مقطع دکتر ی رشته 

 

 9-10 8-9 روز
12-10 

 
14-13 15-14 16-15 17-16 

   شنبه
دكتر روزبهانی/  7305247-02مباحث ويژه 

 8-10-/31/3دكتر مساح امتحان:
  

      يک شنبه

  دوشنبه

 -مسائل آب ایران
-8-10-/4/4امتحان:: 01-7305245

 دكتر مساح/ جوادي/ روزبهانی

مشترک با گرايش منابع آب و 

 آبياري و زهكشی

  

 آب منابع در جديد فناوريهاي سه شنبه

-01موضوعات خاص در هيدرولوژي

دكتر دكتر جوادي  7305241

 8-10-/7/7امتحان:

  

مسائل آب   چهارشنبه
 ایران

 فناوريهاي جديد در منابع آب 

 7305196-01دكتر روزبهانی

 8-10-/29/3امتحان:

  

 واحد 9جمع 



 1400-140نيمسال  دوم     –پردیس ابوریحان  1400مهر ماه    ژنتيک و به نژادی گياهيمهندسي برنامه هفتگي  دانشجویان مقطع دکتر ی 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

  يک شنبه

   7303423-01 ژنوميک آماري   

  دكتر ابراهيمی-8-10-/1/4امتحان:

 

    

 دوشنبه

دكتر -)اختياري( ژنتيک جمعيت

 7303424-01- سادات نوري

 8-10-/7/4امتحان:

   

 سه شنبه

 7303587 -01بيوانفورماتيک  

 مرتضوياندكتر 

 -8-10-/28/3امتحان:

  

 چهارشنبه

به نژادي گياهان براي تحمل تنش 

- 7303583-01(2هاي زيستی )

 دكتر ابراهيمی /رامشينی-دكتر

 8-10-/4/4امتحان:

   

 واحد 8جمع 

 

 

 



 1400-401نيمسال  دوم     –پردیس ابوریحان  1400مهر ماه   فيزیولوژی گياهان زراعي -زراعت مهندسي برنامه هفتگي  دانشجویان مقطع دکتر ی 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 

     شنبه

  يک شنبه

 7303493-01تغيير اقليم و توليد گياهی 

 8-10-/28/3امتحان: 

 مشترک با دكتر بناكاشانی/ دكتر سلطانی 8

 اكولوژيگرايش فيزيولوژي و 

01-   

   دوشنبه
  

 
 

 سه شنبه

  

  

 چهارشنبه

مواد تنظيم كننده رشد 

 -دكترقربانی  8-10-/29/3گياهی:

 7303414 -01دكتر اله دادي

 8-10-/7/4امتحان:

متابوليسم دكتر  و فتوسنتز نوين هاي جنبه

 8-10-/31/3امتحان:7303631-01قربانی  

فيزيولوژي عملكرد گياهان 

-10-/4/4امتحان:زراعی  

 غالمعباس اكبريدكتر 8

 01-7303396 

 

 

 واحد8جمع 

 

 

 



 1400-140نيمسال  دوم     –پردیس ابوریحان  1400مهر ماه   اکولوژی گياهان زراعي -زراعت مهندسي برنامه هفتگي  دانشجویان مقطع دکتر ی 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

  يک شنبه

-01تغيير اقليم و توليد گياهی 

 -10-/28/3امتحان: -7303493

دكتر بناكاشانی/ دكتر سلطانی  8

گرايش فيزيولوژي و  مشترک با

 اكولوژي

 7303563-01اكولوژي بذر

دكتر سلطانی 

 8-10-/4/4امتحان:

 

 دوشنبه

 اكولوژي كشت مخلوط

 دكتر غالمعلی اكبري 01-7303635

 8-10-/7/4امتحان:

 
  

 
 

 سه شنبه

-01 -اكولوژي توليد گياهان زراعی 

 8-10-/31/3امتحان:7303634

 دكتر اله دادي
  

     چهارشنبه

 

 دواح8جمع 

 

 

 



 1400-1401نیمسال  دوم   سال تحصیلي   –پرديس ابوريحان -1400مهر ماه ورود ی    -برنامه هفتگي  دانشجويان مقطع دکتر ی رشته علوم باغباني) فیزولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغباني(

 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 

  شنبه

فيزيولوژي پايه هاي درختان  

 7308079-01-ميوه

 10-12 -/5/4دكتر وحدتی امتحان:

  

  يكشنبه

فيزيولوژي درختان مباحث نوين در 

 7308081-01-ميوه

 10-12 -/28/3امتحان: دكتر كريمی

دكتر /– فيزيولوژي گلدهی

 7308080-01رزوبان/

 10-12 -/7/4امتحان:

 

     دوشنبه

 سه شنبه
-01 مدلسازي در علوم باغبانی

دكتر الياس 10-12 -31/3/97امتحان:7308076

 سلطانی/ دكتر آصف پور
   

  چهارشنبه
 

 
  

 واحد 8

 

 

 

 

 



-140سال تحصیلي     دومنیمسال   –پرديس ابوريحان  99مقطع دکتر ی ورود ی مهر    مهندسي منابع آب و  آبیاری و زهكشيبرنامه هفتگي  دانشجويان رشته   

1400 

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

 و تصويب  رساله دکترا  -در انتظار برگزاری آزمون جامع

 

سال تحصیلي     دومنیمسال   –پرديس ابوريحان   و بعد از آن 95ورود ی مهر مقطع دکتر ی    آبیاری و زهكشي و منابع آببرنامه هفتگي  دانشجويان رشته 

401-1400 

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

 7320168-05واحدی: 18رساله

 

 1400-140سال تحصیلي     دومنیمسال   –پرديس ابوريحان  97مقطع دکتر ی ورود ی مهر  - بیماری شناسي گیاهي برنامه هفتگي  دانشجويان رشته 

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

 و تصويب رساله دکترا  -در انتظار برگزاری آزمون جامع

 

 1400-400سال تحصیلي     دومنیمسال   –پرديس ابوريحان  بعد از آنو  94ی مهرمقطع دکتر ی ورود - بیماری شناسي گیاهي برنامه هفتگي  دانشجويان رشته 



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

 7320168-07رساله 

 

 1400-400سال تحصیلي    دومنیمسال   –پرديس ابوريحان  97مقطع دکتر ی ورود ی مهر  -علوم باغبانيبرنامه هفتگي  دانشجويان رشته  

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

 و تصويب رساله دکترا  -در انتظار برگزاری آزمون جامع

 

 1400-400سال تحصیلي    دومنیمسال   –پرديس ابوريحان  بعد از آنو   95مقطع دکتر ی ورود ی مهر  -علوم باغبانيبرنامه هفتگي  دانشجويان رشته  

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

 ( 95واحدی )ويژه ورودی  18رساله  7320168-08

 (و بعد از آن 96واحدی) ويژه ورويهای  20رساله  7308108-01

 

 

 

 



 1400-400نیمسال  دوم  سال تحصیلي    –1394الي  1392ورود ی   مهر ماه   دکتری گرايش بیو تكنولوژی و  ژنتیک مقطع     باغبانيعلوم برنامه هفتگي  دانشجويان رشته    

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

 واحد 18رساله   -7308001-01 يكشنبه

 

 1400-400نیمسال    دوم سال تحصیلي   –پرديس ابوريحان  1397گیاهان زراعي و اکولوژی گیاهان زراعي  ورود ی   مهر ماه  فیزيولوژیبرنامه هفتگي  دانشجويان رشته زراعت 

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

 و تصويب رساله دکترا -در انتظار برگزاری آزمون جامع

نیمسال   –پرديس ابوريحان  96و  95وژی(مقطع دکتر ی ورود ی مهر  آگرو تكنولوژی ) فیزيولوژی و اکولو   و زنتیک به نژادی -اصالح نباتات   -زراعت  برنامه هفتگي  دانشجويان رشته 

 1400-400دوم   سال تحصیلي  

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

  95ويژه ورودی  7320168-03

 واحد 18رساله 

و آگرو   زنتیک به نژادی  - بعد از آن 96و واحدی ويژه ورودی  20رساله  7303589-01

  تكنولوژی ) فیزيولوژی و اکولوژی

 

 

 



 

 1400-400نیمسال  دوم   سال تحصیلي   –پرديس ابوريحان  96 و  95 مهر مقطع دکتر ی ورود ی زراعت  برنامه هفتگي  دانشجويان رشته 

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

  95و 96ويژه ورودی 7320168-03

 واحد 18رساله 
 

 

 

 1400-400نیمسال  دوم   سال تحصیلي   –پرديس ابوريحان  94الي92مقطع دکتر ی ورود ی مهر  -اصالح نباتات   -زراعت  برنامه هفتگي  دانشجويان رشته 

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

01-7303554  

 واحد 18رساله 

 

 

 

 

 



 

 1400-400نیمسال  دوم   سال تحصیلي   –پرديس ابوريحان  97مقطع دکتر ی ورود ی مهر  -تغذيه دام برنامه هفتگي  دانشجويان رشته  

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

 و تصويب رساله دکترا  -در انتظار برگزاری آزمون جامع

 

 

 1400-400نیمسال  دوم   سال تحصیلي   –و بعد از آن  پرديس ابوريحان  95مقطع دکتر ی ورود ی -تغذيه دام برنامه هفتگي  دانشجويان رشته  

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

 واحدی  18رساله دکترا  02-7320168

 

 

 1400-400نیمسال  دوم   سال تحصیلي   –پرديس ابوريحان   94الي  92مقطع دکتر ی ورود ی مهر  -تغذيه دام برنامه هفتگي  دانشجويان رشته  

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

01- 7302264 

 واحدی 18رساله 

 

 



 

 1400-400نیمسال  دوم   سال تحصیلي  –پرديس ابوريحان  1397مقطع دکتر ی  ورود ی   مهر ماه    مكانیک بیوسیستمبرنامه هفتگي  دانشجويان رشته 

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

 و تصویب رساله دکترا -در انتظار برگزاری آزمون جامع شنبه

 تعداد واحد: 

 1400-400نیمسال  دوم  سال تحصیلي  –پرديس ابوريحان  و بعد از آن 1395مقطع دکتر ی  ورود ی      مكانیک بیوسیستمبرنامه هفتگي  دانشجويان رشته 

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

 7320168-01رساله دکترا شنبه

نیمسال  دوم   سال تحصیلي    –پرديس ابوريحان  و قبل از آن 94مهر ماه مقطع دکتر ی  ورود ی      مكانیک بیوسیستمبرنامه هفتگي  دانشجويان رشته 

400-1400 

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

  شنبه
 واحدي 18رساله 

01- 7301458  
  

     يكشنبه

 18تعداد واحد: 



 


