
 

  

 باسمه تعالي

-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 

 و 1393

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

خدمات پرديس و کارشناسان محترم اداره  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  

 .  آموزشي و تحصيالت تکميلي پرديس مراجعه نماييد

 

 (  15سنوات تحصیلی : ) ماده  -1

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

هزينه افزايش سنوات طبق تعرفه مصوب هيات امناء دانشگاا   در شرايط خاص و با تصويب شوراي آموزشي دانشگاه سنوات دانشجو حداکثر تا دو نيمسال قابل افزايش است .  -

وات اضافي ، وي از ادامه تحصيل محرروم مري   در صورت عدم دانش آموختگي دانشجو در سن تهران از دانشجويان دور  روزانه ) مشمول آموزش راياان ( دريافت مي شود .

 شود . 

  و تبصره آن ( 19مشروطی : ) ماده       -2 

 3اگگر تعگداد سگنوات مشگروطي اگيش از      محسوب مي گردد .  احراز نمايد ، در آن نيمسال دانشجوي مشروط 12/-معدل كمتر از چنانچه دانشجو در يك نيمسال تحصيلي  -

 و بايد بالفاصله با واحدهاي دانشگاه تسويه نمايد .  د ، محروم از تحصيل مي شودنيمسال متوالي يا متناوب ااش

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

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

 لزوم مراجعه دانشجو در هناام ثبت نام و انتخاب واحد هر نيمسال تحصيلي   -
در .گگردد  مگي  صادر مراوط نيمسال اضافه و حذف زمان پايان در حداكثر وي حكم و است تحصيل از منصرف ننمايد، مراجعه نام ثبت اراي مقرر موعد در كه دانشجو هر -

حداكثر تا قبل از پايان حذف و اضافه درخواسگت مرخصگي خگود را اگه ادار  خگدمات      اه داليلي درخواست مرخصي را دارد ضروري است،  دانشجويي، ضمن چنانچه

 آموزشي و تحصيالت تكميلي ارايه نمايد

 



 

 (  29معدل كل : ) ماده       -4 

  12/-معگگگدل كگگگل دانشگگگجو اگگگراي دانگگگش آمگگگوختاي در مقلگگگ  رشگگگته قبگگگولي حگگگداقل          بررره شررررن گ رانررردن کليررره دروي دوره تحصررريلي ،     -

 مي ااشد . 

 :( 17و در كالس های درس : ) ماده حضور دانشج      -5 
 

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

غيرموجگه  جلسات يا در جلسه امتحان پايان نيمسال آن دري غيبت کند ، چنانچره غيبرت دانشرجو بره تشرخيا شروراي آموزشري دانشرگاه          سه / شانزدهماگر دانشجو بيش از  -

 و در صورت موجه تشخيا دادن آن دري ح ف مجاز مي گردد .  تشخيص داد  شود اراي آن درس نمر  صفر

 

 حذف دروس به علت بیماری     -6 
پزشرکي دانشرگاه   ه کميسريون  چنانچه درخواست دانشجو براي ح ف دري به دليل بيماري باشد در طول نيمسال تحصيلي يا جلسه امتحان پايان نيمسال تحصيلي رعايت آيين نام -

و به شرن تاييرد   درخواست حذف آن را دارد، اا رعايت كامل مقررات و آيين نامه كميسيون پزشكي دانشاا  تهرانالزامي است ، در اين صورت دري يا دروسي که دانشجو 

 گواهي پزشك مربون توسط کميسيون پزشکي دانشگاه ، ح ف پزشکي دري اقدام مي گردد . 

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

 مراجعه نمايد. 10اه پليس +  اخ  و فرم مربون را از سيستم جامع آموزش دانشگاهپس از ثبت نام اوليه در اولين نيمسال تحصيلي دانشجوي ذکور مشمول موظف است 

سرامانه  هر سال برا مراجعره بره     ماه ارديبهشت در مهمان صورت به انتقال براي تمايل صورت در. باشد نمي پ ير امکان  تهران دانشگاه سطح در وانتقال  جابجايي  مقررات براساي-8

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

 97برگزار مي گردد،براي کليه رشته هاي کارشناسي ورودي 12/2/1398( که در تاریخ:2)آموزش مهارت هاي زندگي و پيشگيري از آسيب هاي رواني اجتماعي اخذ واحد کارگاه   :توجه

 الزامي است

 29/9/1400اخرين ويرايش 
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 ردیف

 نام درس
شماره 

 درس 

نام و نام 

خانوادگی و 

شماره استاد 

 پیشنهادی

پردیس/دانشکده 

 متقاضی
 روز ارائه درس

ساعت ارائه 

 درس
 مکان ارائه درس ظرفیت دانشجو

 
  

 ساختمان آموزشي ابوریحان 5کالس  45 10تا  8 دوشنبه ابوریحان استاد ندارد  1120002 ()خواهران(2اندیشه اسالمي ) 1 
  

 ساختمان آموزشي ابوریحان 4کالس  45 10تا  8 دوشنبه ابوریحان استاد ندارد  1120002 ()برادران(2اندیشه اسالمي ) 1

 ساختمان آموزشي 5کالس  45 12تا10 دوشنبه ابوریحان استاد ندارد 1120001 ()خواهران(1اندیشه اسالمي)   

 ساختمان آموزشي 6کالس  45 12تا10 دوشنبه ابوریحان استاد ندارد 1120001 ()برادران(1اندیشه اسالمي)   

 
3 

تاریخ تحليلي صدر  

 اسالم)خواهران(
 ساختمان آموزشي 1کالس  45 10تا8 سه شنبه ابوریحان استاد ندارد 1120012

 ساختمان آموزشي 2کالس  45 10تا8 سه شنبه ابوریحان استاد ندارد 1120012 تاریخ تحليلي صدر اسالم)برادران( 4 

 ساختمان آموزشي 1کالس  45 12تا10 سه شنبه ابوریحان استاد ندارد 1120006 اخالق اسالمي)برادران(   

 ساختمان آموزشي 6کالس  45 12تا10 سه شنبه ابوریحان استاد ندارد 1120006 اخالق اسالمي)خواهران( 5 

 
 1120009 انقالب اسالمي ایران)برادران( 7

اسماعيل 

 صالحي
 ساختمان آموزشي 2کالس  45 15تا13 دوشنبه ابوریحان

 
 1120009 انقالب اسالمي ایران)خواهران( 7

اسماعيل 

 صالحي
 ساختمان آموزشي 1کالس  45 15تا13 دوشنبه ابوریحان

 

  

دانش خانواده و جمعیت ) 

 استاد ندارد 1120019 خواهران(
 ابوریحان

   ساختمان آموزشی 3کالس  45 15الی13 دوشنبه

 ساختمان آموزشی 4کالس  45 15الی13 دوشنبه ابوریحان استاد ندارد 1120019 دانش خانواده و جمعیت برادران  

 
 ساختمان آموزشی 4کالس  45 18الی16 دوشنبه ابوریحان استاد ندارد   تفسیر موضوعی قرآن)برادران(  

 
 ساختمان آموزشی3کالس  45 18الی16 دوشنبه ابوریحان استاد ندارد   تفسیر موضوعی قرآن)خواهران(  

 
 ساختمان آموزشی3کالس  45 11الی8 یکشنبه ابوریحانعزیزاله  1120017 فارسی عمومی  

 



 خاتمی

 1120017 فارسی عمومی  

عزیزاله 

 خاتمی
 ابوریحان

 ساختمان آموزشی3کالس  45 16الی13 یکشنبه

 
 ساختمان آموزشی3کالس  45 10الی8 دوشنبه ابوریحان ضیابری   تربیت بدنی)خواهران(  

 
 ساختمان آموزشی3کالس  45 10الی8 دوشنبه ابوریحان علیزاده    تربیت بدنی)برادران(  

 
 ساختمان آموزشی3کالس  45 10الی8 سه شنبه ابوریحان علیزاده  1120021 ورزش)برادران(  

 
 ساختمان آموزشی3کالس  45 11الی8 سه شنبه ابوریحان ضیابری   ورزش)خواهران(  

 
 ساختمان آموزشی3کالس  45 11الی8  سه شنبه ابوریحان علیزاده   ورزش)برادران(  

 
 ساختمان آموزشی3کالس  45 11الی8 سه شنبه ابوریحان ضیابری   ورزش)خواهران(  

 

   زبان انگلیسی  

ساسان علی 

 نیایی

 یکشنبه و    ابوریحان

10الی 8   

ساختمان آموزشی2کالس   45   

 

 

  سه شنبه

          

           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4001-1401نیمسال  دوم   سال تحصیلی    –پرديس ابوريحان  1400كارشناسی ورود ی   گیاه پزشكیبرنامه هفتگی دانشجويان رشته 

 

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

 شنبه

 7320155-01حتماالتاآمار و 

  -رامشينيدکتر 

مشترک باغ و گياه 10-12 4/4امتحان: 

1400 

 مرفولوژي و سيستماتيک گياهي

مشترک باغ،  دکترنوروزي-7320150

 1400گياه  و ژنتيک 

 8-10-30/3:امتحان

 7320155-01آمار و حتماالت) عملي(

 
 

 یکشنبه
 مباني بيماري شناسي گياهي

-01 آزمایشگاه بيماري شناسي-دکتر صاحباني

 8-10-28/3:امتحان-7307003

-02)عملي(عمومي خاکشناسي

پ مشترک با گياه و اکي  -7320037

 1400ژنتيک 

 7320032-01-جانورشناسي

 8-10-29/3:امتحان
 

 دوشنبه

خاکشناسي عمومي )تئوري( 

امتحان: -دکتر وراوي پور-7320037

مشترک آب ، ژنتيک و  -7/4-10-8

 1400گياه 

 

 

 

 
 

 سه شنبه

 زراعت عمومي )تئوري(

-اکبريدکتر غالمعلي -7320056

مشترک با گياه  -10-12-1/4امتحان:

 1400و ژنتيک  

 زراعت عمومي) عملي(

 7320056-03) عملي(

 مرفولوژي و سيستماتيک گياهي 

شترک با  مدکترنوروزی-02-7320150

 1400گياه و باغباني 

  
 

  چهارشنبه

 جانورشناسي)عملي(

-دکتر صادقي  01-7320032

 آزمایشگاه جانور شناسي

  

    پنج شنبه

 : توضیح

  17جمع واحدها:-



 

  1400-1401نیمسال  دوم   سال تحصیلی    –پرديس ابوريحان   99ورود ی   كارشناسی  گیاه پزشكیبرنامه هفتگی  دانشجويان 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
 نماتد شناسي گياهي مقدماتي

01-7307028 

 8-10-4./6امتحان

  دکتر ابراهيمي زراعيبيماریهاي مهم 

01-7320190 

 8-10-1/4امتحان:

-01 زراعيعمليات بيماریهاي مهم 

7320191 

 دکتر ابراهيمي 10-12-1/4امتحان:

-عمليات آفات مهم گياهان 

 7320193-01زراعي)عملي(

 10-12-8/4دکتر جمشيد نيا امتحان:

 آزمایشگاه حشره شناسي

  یکشنبه
دکتر  7307019-01سم شناسي

 8-10-4/4امتحان:-صادقي

دکتر 7320018-باغباني عمومي

  8-10-30/3امتحان: -کریمي/ 

 98و آب  99مشترک گياهپزشکي 

 7320018-01باغباني عمومي)عملي(

 دوشنبه
-01-آفات مهم گياهان زراعي 

 دکتر جمشيد نيا-7320192

 8-10-8/4امتحان:

 

گياهان)  برداشت از پس هايبيماري

 عملي( دکتر امينيان 

 8-10-5/4امتحان:

01-7307049 

 از پس هايبيماري

گياهان)  برداشت

 اختياري() تئوري(

 

   بيوشيمي عمومي   سه شنبه

 چهارشنبه

 دکتر علي نيایيبيو شيمي عمومي 

 8-10-28/3امتحان: -02-7320151

و ژنتيک  99، گياه 99مشترک باغ  

1400 

نماتد شناسي گياهي عمليلت 

 مقدماتي

01-7307029 

آزمایشگاه بيماري -دکتر صاحباني

 10-12-6/4شناسي امتحان:

—01عمليات سم شناسي) عملي(

 -7307020دکتر صادقي

 10-12-4/4امتحان:

 

 جمع و احدها: 

 



 1400-1401 نیمسال  دوم   سال تحصیلی    –پرديس ابوريحان   98ورود ی     كارشناسی گیاه پزشكیدانشجويان رشته   برنامه 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

عمليات کنه شناسي ) 

 عملي(آزمایشگاه کنه شناسي

 7307027-01دکتر خردمند

 10-12-1/4:امتحان

 درختان ميوه مهم بيماریهاي

01-7307010 

 8-10-5/4امتحان:-صاحبانيدکتر 

درختان  مهم عمليات بيماري هاي

آزمایشگاه -7307011-01ميوه)عملي(

-12-5/4دکتر صاحباني امتحان: بيماري شناسي

10 

 

 یکشنبه

  -آفات گياهان زینتي و جاليز و سبزي

 -دکتر جمشيد نيا 

 97مشترک با ورودي  7307012-01
 8-10-30/30امتحان:

 

دکتر کنه شناسي 

 -خردمند

-10-1/4:امتحان

-01گياهي8

 )تئوري(7307025

  

مليات آفات گياهان زینتي و ع 

 7307013-01 -جاليز و سبزي

-30/30امتحان:-دکتر جمشيد نيا 

 -97مشترک با ورودي -10-12

 دوشنبه
 ميوه درختان مهم آفات

01-7307008 

 8-10- 7/4امتحان-دکترعادلي منش

 ميوه درختان مهم عمليات آفات

01-7307009 

 10-12- 7/4امتحان-دکترعادلي منش

 آزمایشگاه حشره شناسي

   

 سه شنبه
-01علفهاي هرزوکنترل آن 

7320189  

 8-10-28/3امتحان:-دکتربنا کاشاني

 
 -7320189-01علفهاي هرزوکنترل آن 

 98و گياه  99مشترک با ژنتيک 
 

 چهارشنبه
 (  1کارورزي) 

 سه واحد 7320185-05-(1کارورزي)

 دگتر جمشيد نيا/  

 19جمع و احدها:

 

 



 1400-1401 نیمسال  دوم   سال تحصیلی    –پرديس ابوريحان   97ورود ی   مهر ماه   كارشناسی گیاه پزشكیبرنامه هفتگی  دانشجويان رشته 

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

15:30-

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

 شنبه
 

دکتر  –اصول مدیریت آفات گياهي 

 7307017-01خردمند 

 8-10-8/4:امتحان

   

  -آفات گياهان زینتي و جاليز و سبزي یکشنبه

 8-10-30/30امتحان: -دکتر جمشيد نيا 

 98مشترک با ورودي  7307012-01

فناوري کاربرد آفت کش ها) 

دکتر  -7307021-01-عملي(

 8-10-4/4امنيان امتحان:
 

آفات گياهان زینتي و جاليز و عمليات 

 7307013-01 -سبزي

 10-12-30/30امتحان: -دکتر جمشيد نيا 

 98مشترک با ورودي  -

 02-7320186 ) (2ورزيکار    دوشنبه

 
  

  

-01-اصول مدیریت بيماریهاي گياهي سه شنبه

 دکتر فالحي -7307018

 8-10-29/3:امتحان

 پروژه

01-7307052 

   

    چهارشنبه

 
 

  واحدها: جمع

 

 

 

 



 

 1400-1401 نیمسال  دوم   سال تحصیلی    –پرديس ابوريحان  1400كارشناسی  ورود ی   مهر ماه  باغبانیبرنامه هفتگی  دانشجويان رشته 

 روز
9-8 10-9 11-10 12-11 

14:30-

13:30 
15:30-14:30 16:30-15:30 17:30-16:30 

 7320155-01آمار و حتماالت شنبه

  -رامشينيدکتر 

مشترک باغ و 10-12 1/4امتحان: 

 1400گياه 

 مرفولوژي و سيستماتيک گياهي

مشترک باغ، گياه  و  دکترنوروزي-7320150

 1400ژنتيک 

 8-10-30/3:امتحان

 7320155-01آمار و حتماالت

 

 

 

    یکشنبه
 

   

 7320065-02-شيمي عمومي)عملي(  دوشنبه

 خانم پيروي 

 7320065-01-شيمي عمومي

 -12-6/4امتحان:-وراوي پوردکتر 

مشترک با بيوسيستم  و باغ – 10

1400 

 

 7320164-01فيزیک عمومي سه شنبه

مشترک باغ و دامي دکتر زارعين 

1400 

 8-10 28/3امتحان: 

 7320165-01آزمایشگاه فيزیک عمومي

 10-12 28/3امتحان: -دکترزارعين 

-02مرفولوژي و سيستماتيک گياهي

 نوروزي)عملي( دکتر  7320150

 1400مشترک با گياه و باغباني 

  

      چهارشنبه

  12:جمع واحدها

 

 

 



 

  (1400-1401نیمسال  دوم   سال تحصیلی     –پرديس ابوريحان  1399كارشناسی ورود ی   مهر ماه   باغبانیبرنامه هفتگی  دانشجويان 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

دکتر /  -ماشينهاي کشاوزري عمومي  شنبه

 7320084-01-عرب حسيني 

مشترک باغ و  -8-10-30/3امتحان:

 99بيوسيستم

10-- -اقليم شناسي) عملي( و هوا

اکيپ مشترک دکتر جوادي -7320147

  99و باغ  1400آب

 

 مباني اصالح گياهان باغباني)عملي(  یکشنبه

 

   کشاوزري عمومي)عملي(ماشينهاي 

     دوشنبه

 مباني اصالح گياهان باغباني سه شنبه

 دکتر ساریخاني -01-7308112

 -8-10-4/4امتحان:

     بيوشيمي عمومي  

 دکتر علي نيایيبيو شيمي عمومي  چهارشنبه

 8-10-28/3امتحان: -02-7320151

و ژنتيک  99، گياه 99مشترک باغ  

1400 

)عملي( 7320147-02هوا و اقليم

  1400و ژنتيک 99مشترک با باغ 

 تئوري)7320147اقليم شناسي  و هوا

 10-12-8/4امتحان: -دکتر جوادي

و باغباني  1400مشترک با ژنتيک و آب 

99 

 

 12جمع واحدها: 

 

 

 

 



 

 1400-1401 نیمسال  دوم   سال تحصیلی    –پرديس ابوريحان   7913ورود ی   مهر ماه   كارشناسی باغبانیبرنامه هفتگی  دانشجويان 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

 دکتر علي نيایي -مدیریت گلخانه   شنبه

 08-10-31/3امتحان:

01-7308110 

 

-01دیانتيدکتر -2گياهان زینتي  یکشنبه

 10-12 4/4امتحان:-7308124

دکتر ) عملي( 2مهارتهاي گلکاري 

-1/4امتحان: 01-7308126-دیانتي

10-8 

مهارتهاي گلکاري 

 ) تِئوري(2

  

 مباني بيوتکنولوژي و کشت بافت دوشنبه

دکتر وحدتي/ محمد  -01-7308138

 08-10-6/4مهدي عرب امتحان:

  7308031-02سمينار  

-01دارویيتوليد و بهره وري گياهان  سه شنبه

دکتر محبوبه زارع -7308128

 3-12-29/10امتحان:-مهرجردي

توليد و بهره وري گياهان دارویي) 

 7308128-01تئوري(
 

 مباني توليد محصوالت ارگانيک 

 7308140-01دکتر کریمي 

 10-12 8/4امتحان:

 

دکتر  7320186-03( 2کارورزي ) چهارشنبه

 وحدتي

   

 

 

    

 16واحدها:  جمع 

 

 

 

 



 1400-1401 نیمسال  دوم   سال تحصیلی    –پرديس ابوريحان  1400ورود   كارشناسی تولید و زنتیک گیاهیبرنامه هفتگی  دانشجويان 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

 مرفولوژي و سيستماتيک گياهي  شنبه

باغ، گياه  مشترک  دکترنوروزي-7320150

 1400و ژنتيک 

 8-10-30/3:امتحان

  

-02)عملي(خاکشناسي عمومي  یکشنبه

اکيپ مشترک با گياه و ژنتيک   -7320037

1400 

 مرفولوژي و سيستماتيک گياهي 

 )عملي( -01-7320150

 

خاکشناسي عمومي )تئوري(  دوشنبه

امتحان: -دکتر وراوي پور-7320037

 1400گياه مشترک آب ، ژنتيک و  -7/4-10-8

 
 

  

 زراعت عمومي )تئوري( سه شنبه

-دکتر غالمعلي اکبري-7320056

مشترک با گياه و ژنتيک   -10-12-1/4امتحان:

1400 

-01زراعت عمومي)عملي(

  –اکبري دکتر ) 7320056

 

بيو شيمي  

 عمومي

  

 دکتر علي نيایيبيو شيمي عمومي  چهارشنبه

 8-10-28/3امتحان: -02-7320151

و ژنتيک  99، گياه 99باغ مشترک  

1400 

)عملي( 7320147-02هوا و اقليم

  1400و ژنتيک 99مشترک با باغ 

 تئوري)7320147اقليم شناسي  و هوا

 10-12-8/4امتحان: -دکتر جوادي

و  1400مشترک با ژنتيک و آب 

 99باغباني 

 

-04-12/2/1398تاریخ شرکت در کارگاه:-7320137-03ویژه آقایان-(2)کارگاه آموزش مهارت هاي زندگي و پيشگيري از آسيب هاي رواني اجتماعي  پنجشنبه

 اخذ این کارگاه نيز در زمان انتخاب واحد الزامي است ویژه خانمها -7320137

 18واحدها: جمع         ( سابق شده است 2( معادل و جایگزین تربیت بدنی )1درس ورزش )- 1.توضیح:



 1400-1401 نیمسال  دوم   سال تحصیلی    –پرديس ابوريحان  99ورود ی    كارشناسی نتیک گیاهیتولید و ژبرنامه هفتگی  دانشجويان 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

 (1آزمایشات کشاورزي )طرح    شنبه

 7320154-03دکتربختياري زاده

و ژنتيک  مشترک با دامي10-12-30/3امتحان:

99 

    

 زراعت گياهان صنعتي  یکشنبه

01-7303675 

 دکتر غالمعباس اکبري

 8-10-5/4امتحان:

   اصول به نژادي

     دوشنبه

-01علفهاي هرزوکنترل آن  سه شنبه

7320189  

 8-10-28/3امتحان:-دکتربنا کاشاني

-01فيزیولوژي گياهان زراعي 

دکتر  8-10-7/4امتحان:-7303124

 قرباني

 -7320189-01علفهاي هرزوکنترل آن 

 98و گياه  99مشترک با ژنتيک 
 

 (1آزمایشات کشاورزي )طرح  چهارشنبه
  

  01-7303672-اصول به نژادي گياهي

 8-10-1/4امتحان:دکتر رامشيني/ 
  ) عملي(فيزیولوژي گياهان زراعي 

 

 

 

 

 

 



 

 1400-1401 نیمسال  دوم   سال تحصیلی    –پرديس ابوريحان   1398 ورود ی   مهر ماه   كارشناسی تولید و ژنتیک گیاهیبرنامه هفتگی  دانشجويان 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

 (2طرح آزمایشهاي کشاورزي) شنبه

7320170-01 

 10-12-28/3امتحان:-دکتر ابراهيمي

 

دکتر  -(1) زراعي گياهان ژادين به

 8-10-30/3امتحان: مرتضویان

  خاکهاي شور و قليا)عملي(

 7303279-01-حاصلخيزي خاک و کود  یکشنبه

 دکترآزادگان -8-10-1/4امتحان:

حاصلخيزي خاک و 

 کود

 (2طرح آزمایشهاي کشاورزي) 

7320170-01 

 

 -7303689-01-خاکهاي شور و قليا  دوشنبه

 8-10-4/4امتحان: دکتر وراوي پور

 ( )عملي(1) زراعي گياهان ژادين به

01- 7303679 

   

 

 اسدزادهمهندس  -اله داديدکتر -7320186-01(2)کارورزي سه شنبه

 مهندس اسدزاده -دکتراله دادي  دکتر -7320186-01( 2)کارورزي چهارشنبه

 16جمع واحدها: 

 

 

 

 



 

 

 1400-1401 نیمسال  دوم   سال تحصیلی    –پرديس ابوريحان  1397ورود ی   مهر ماه   كارشناسی مهندسی زراعت و اصالح نباتاتبرنامه هفتگی  دانشجويان 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

 -7303681-01بيوتکنولوژي تکميلي  شنبه

 دکتر ایزدي

 10-12 29/3امتحان:

 7303688-01زراعت گياهان دارویي 

 دکتر قرباني -10-12 8/4امتحان: 
 

 

-01بيوتکنولوژي تکميلي) عملي(    یکشنبه

 دکتر ایزدي -7303681

 

 

 دکتر سلطاني -(2)توليد گياهان زراعي  دوشنبه

 10-12-6/4امتحان: -

01-7303683 

   

     سه شنبه

دکتر غالمعلي  7303189-01مرتعداري  چهارشنبه

 اکبري

 4-10-4/8امتحان: -

   مرتعداري 

 

 

 



 

 

 1400-1401 نیمسال  دوم   سال تحصیلی    –ابوريحان  پرديس 1400 كارشناسی ورود ی مهر ماه  مهندسی ماشین های صنايع غذايیبرنامه هفتگی  دانشجويان 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
دکتر  7320159-02-استاتيک

 -10-12-1/4امتحان: -دهقاني/

 1400مشترک با صنایع آب 

 مساح دکتر –آمار مهندسي 

 10-12 -7/4امتحان: 01-7320157
  

     آمارمهندسي استاتيک  یکشنبه

 دوشنبه
 حيدريدکتر  7320149-01شيمي آلي

 10-12-4/4امتحان:

 1400مشترک صنایع و دامي 

    

 سه شنبه

 7320143-01-(2فيزیک)

-28/3امتحان:دکتر مسعود دهقاني صوفي 

 و بيوسيستم 1400مشترک با صنایع  --8-10

1400 

 

 ( 1( اکيپ )2آزمایشگاه فيزیک)

-12-28/3امتحان: 01-7320158

اکيپ ویژه دکتر دهقاني صوفي 

 صنایع

 

 چهارشنبه

دکتر -7320142-01-(2ریاضيات )

-12 -30/3امتحان:–شریعتمداري

 مشترک با صنایع و بيوسيستم و آب10

1400 

-(2ریاضيات )

01-7320142-  
   

 پنج شنبه
اخذ  ویژه خانمها -7320137-06-12/2/1398تاریخ شرکت در کارگاه:-7320137-05ویژه آقایان-(2)کارگاه آموزش مهارت هاي زندگي و پيشگيري از آسيب هاي رواني اجتماعي 

 این کارگاه نيز در زمان انتخاب واحد الزامي است

  واحد  20-(  ثبت نام نمایند03در اکيپ ) ( 02نفر مي باشد، درصورت تکميل ظرفيت اکيپ ) 15توضيح: ظرفيت ازمایشگاه فيزیک 

 



 

 

 1400-1401 نیمسال  دوم   سال تحصیلی    –ابوريحان  پرديس  1399 هفتگی  دانشجويان رشته مهندسی ماشین های صنايع غذايی  كارشناسی ورود ی   مهر ماهبرنامه 

 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
 دکتر فدوي  -(1نقشه کشي صنعتي)

 8-10-28/3امتحان:7320183

 98و  99مشترک با ورودي 

 (1اکيپ )()عملي( 1نقشه کشي صنعتي)

7320183-01 

 (2اکيپ )()عملي( 1نقشه کشي صنعتي)

7320183-02 

 (3اکيپ )()عملي( 1نقشه کشي صنعتي)

04-7320183 

 یکشنبه
 7320156-01 -ریاضيات مهندسي

 10-12-1/4دکترمقدم  امتحان:

 99صنایع  و 98مشترک با بیوسیستم 

دکتر -10-12-8/4(امتحان:1عمليات واحد) 

 7306030-01 -دهقاني

-01مباني مهندسي برق آزمایشگاه 

 دکتر دهقاني 7320202

 14-16-30/3امتحان:

  

      دوشنبه

 سه شنبه
 مباني مهندسي برق 

 دکتر دهقاني -7320201-01

 8-10-30/3امتحان:

 ریاضيات مهندسي

 
 ( 1عمليات واحد)

 -دهقانيدکتر 
  مواد و انرژي موازنه7306020-

 14-16-4/4امتحان:دکتر ستاري
 

  چهارشنبه

 موازنه 7306020

  مواد و انرژي

 

دکتر مير  -(1ماشينهاي صنایع غذایي )

-6/4امتحان: -7306067-01-سعيد قاضي

12-10 
  

  نفر مي باشد، که ضرورت دارد  دانشجویان،بعد از تکميل ظرفيت در اکيپ هاي بعدي ثبت نام نمایند  15 (1نقشه کشي صنعتي)توضیح: ظرفیت هر  اکیپ عملی 

  واحد20 جمع

 

 



 

 

 1400-1401 نیمسال  دوم   سال تحصیلی    –پرديس ابوريحان   1398برنامه هفتگی  دانشجويان رشته مهندسی ماشین های صنايع غذايی  كارشناسی ورود ی   مهر ماه 

 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

 دکتر فدوي  -(1نقشه کشي صنعتي)

 8-10-28/3امتحان:7320183

 98و  99مشترک با ورودي 

 (1( اکيپ )()عملي1نقشه کشي صنعتي)

7320183-01 

 (2( اکيپ )()عملي1نقشه کشي صنعتي)

7320183-02 

اکيپ ()عملي( 1نقشه کشي صنعتي)

(3)7320183-40 

 یکشنبه

 (2عمليات واحد )

 7306031-01-10-12-30/3امتحان:

 97و  98مشترک با ورودي -دکتر فدوي

دکتر  -مهندسي بيوشيمي و فرایندهاي تخميري

-10-1/4 امتحان: 7306062-01-ستاري

 97و  98مشترک با ورودي  -8

 

 7320203-01 حرارتانتقال 

 10-12-4/4مقدم امتحان: دکتر
-  

  مهندسي بيوشيمي (2عمليات واحد )    دوشنبه

 سه شنبه
-01کوراونددکتر  -محاسبات عددي

 8-10-6/4امتحان: 7320179
   حرارتانتقال  

 چهارشنبه

دکتر مير  -(3صنایع غذایي)ماشينهاي 

 سعيد قاضي

01-7306069 

 8-10-8/4امتحان:
 

     

 واحد 15تعداد :

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 1400-1401 نیمسال  دوم   سال تحصیلی  –پرديس ابوريحان  1397برنامه هفتگی  دانشجويان رشته مهندسی ماشین های صنايع غذايی  كارشناسی ورود ی   مهر ماه

 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

 یکشنبه

 (2عمليات واحد )

 7306031-01-10-12-30/3امتحان:

 97و  98مشترک با ورودي -دکتر فدوي

دکتر  -مهندسي بيوشيمي و فرایندهاي تخميري

-10-1/4امتحان:  7306062-01-ستاري

 97و  98مشترک با ورودي  -8

 

 
نقشه کشي 

 -(2صنعتي)
 

    دوشنبه
 

  مهندسي بيوشيمي (2عمليات واحد )

 سه شنبه

آزمایشگاه مهندسي در صنایع غذایي  
 دکتر آذري کيا

 10-12-6/4 امتحان: 01-7306042
 

طراحي 

سيستمهاي 

 تبرید و سردخانه

دکتر فدوي  -(2نقشه کشي صنعتي)

 10-12-8/4امتحان:01-7301264

 
 

 چهارشنبه

ماشينها و تجهيزات بسته بندي مواد غذایي 

-4/4امتحان:7306043-01دکتر آذري کيا

12-10 
 

طراحي سيستمهاي تبرید و 

دکتر  -07306052-01سردخانه

 دکتر ستاري –آذري کيا 

 10-12-28/3 امتحان: 

 

 واحد 14

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 1400-1401 نیمسال  دوم   سال تحصیلی    –پرديس ابوريحان   4001كارشناسی ورود ی   مهر ماه   مكانیک بیو سیستمبرنامه هفتگی  دانشجويان 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
دکتر عرب  7320159-01-استاتيک

امکان اخذ  -10-12 -1/4امتحان: حسيني

 نيز وجود دارد 1400و آب صنایع  براي رشته هاي
   

 ستاتيکا   یکشنبه
برنامه نویسي 

 رایانه اي

-01 برنامه نویسي رایانه اي)عملي(

مشترک با  -دکتر عبداللهي-7320184

-4/4امتحان:  -99و آب  1400بيوسيستم 

16-14 

 

 دوشنبه
 7320065-01-شيمي عمومي)عملي(

 اکيپ اولخانم پيروي 
 

 7320065--شيمي عمومي

  10 -12-6/4امتحان:-دکتر وراوي پور

 1400مشترک با بيوسيستم  و باغ 

 

 سه شنبه
 7320143-01-(2فيزیک)

-28/3امتحان:دکتر مسعود دهقاني صوفي 

 1400مشترک با صنایع و بيوسيستم  8-10
  

 (2( اکيپ )2آزمایشگاه فيزیک)

دکتر دهقاني  02-7320158

 ویژه 10-12-28/3صوفي امتحان:

 1400بيوسيستم 

 چهارشنبه

دکتر -7320142-01-(2ریاضيات )

-12 -30/3امتحان:–شریعتمداري

 بيوسيستم و آبمشترک با صنایع و 10

1400  

-01-(2ریاضيات )

7320142-  

 
  

 

 

 پنج شنبه
 -7320137-04-12/2/1398تاریخ شرکت در کارگاه:-7320137-03ویژه آقایان-(2)کارگاه آموزش مهارت هاي زندگي و پيشگيري از آسيب هاي رواني اجتماعي 

 اخذ این کارگاه نيز در زمان انتخاب واحد الزامي است ویژه خانمها

 ( سابق شده است 2( معادل و جایگزین تربیت بدنی )1درس ورزش )- 2-ثبت نام نمایند 03، بایستي در کد 02دانشجویان محترم، درصورت تکميل ظرفيت  ازمایشگاه فيزیک با کد -1توضيح:



  واحد 18

 1400-1401 نیمسال  دوم   سال تحصیلی    –پرديس ابوريحان  99كارشناسی ورود ی   مهر ماه   مكانیک بیو سیستمبرنامه هفتگی  دانشجويان رشته 

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

16:30 

 شنبه
 7301340-01-(2)مقاومت مصالح 

-10-1/4امتحان:-دکتر شریعتمداري

12 

دکتر /  -ماشينهاي کشاوزري عمومي

 7320084-01-عرب حسيني 

مشترک باغ و  -8-10-30/3امتحان:

 99بيوسيستم

 (اول)اکيپ آزمایشگاه مقاومت مصالح

 1/4امتحان:-01-7301341

 14-16دکتر شریعتمداري

 

 یکشنبه

دکتر ابونجمي  -(1نقشه کشي صنعتي)

-16-28/3امتحان: 03-7320183

14 

مکانيک سياالت 

دکتر خشه  -(1)

 چي

 
 ماشينهاي کشاورزي عمومي)عملي(

 عرب حسينيدکتر 
 

     دوشنبه

 سه شنبه

 (1مکانيک سياالت )
02- 7320178 

 7320178 -02-دکتر خشه چي

 8-10-4/4امتحان:

 ( ()عملي1نقشه کشي صنعتي)

03-7320183 

دکتر  -(1) اکيپ )ماشين ابزار کارگاه

 کوراوند

  10-12-8/4امتحان: 01-7301406

 

 (2) اکيپ )ماشن ابزار کارگاه

-12-8/4امتحان: 02-7301406

  -دکتر کورواند10

 چهارشنبه
-01دیناميک  

 10-12-6/4امتحان:7320162

 دکتر زرافشان

   دیناميک 

 )اکيپ دوم(آزمایشگاه مقاومت مصالح

 1/4امتحان:-02-7301341

 14-16دکتر شریعتمداري

 

نفر مي  10و ظرفيت کارگاه ماشين ابزار  نفر مي باشد( 15ثبت نام نمایند ) ظرفيت هر اکيپ    02در کد  مصالح آزمایشگاه مقاومت01کد با ( 1دانشجویان محترم، درصورت تکميل ظرفيت اکيپ )توضیح: 

  واحد 17باشد.

 

 



 

 1400-1401 نیمسال  دوم   سال تحصیلی    –ابوريحان  8139كارشناسی  ورود ی   مهر ماه  مكانیک بیوسیتم برنامه هفتگی  دانشجويان رشته 

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

 

 شنبه
 7301373-01موتورهاي درون ساز 

  حسن بيگيدکتر  -8-10 -28/3امتحان:

-01ابزار اندازه گيري و کنترل 

7301352 

-01ابزار اندازه گيري و کنترل 

-7/4دکتر چگيني امتحان: 7301352

10-12 

 

 یکشنبه
 7320156-01 -ریاضيات مهندسي

 10-12-1/4دکترمقدم  امتحان:
 99و صنایع  98مشترک با بیوسیستم 

طراحي اجزائ  

 (2ماشين )
موتورهاي درون 

 -01ساز 
نقشه کشي 

 -(2صنعتي)
  

   دوشنبه
 

 
 

  ریاضيات مهندسي  سه شنبه
-02دکتر مساح  -(2نقشه کشي صنعتي)

 10-12-30/3امتحان:7301264

 
  

 چهارشنبه
دکتر حسن  -(2طراحي اجزائ ماشين )

 8-10-/5/4امتحان:7301376-01بيگي

-01کارگاه موتورهاي درون ساز 

 -10-12 -28/3امتحان: 7301374

 دکتر حسن بيگي

  

   واحد 15تعداد 

 

 

 



 

 1400-1401 نیمسال  دوم   سال تحصیلی    –پرديس ابوريحان  9713كارشناسی ورود ی   مهر ماه   ( كشاورزی)مكانیک بیوسیستم مهندسی  برنامه هفتگی  دانشجويان 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

-01 –مدیریت کنترل پروژه 

دکتر کوراوند امتحان: -7301353

28/4/- 16-14 

 

 طراحي ماشينهاي برداشت

دکتر دهقاني  7301380

 صوفي

 10-12-30/3امتحان:

  

  یکشنبه

طراحي ماشينهاي کاشت و 

دکتر 7301379-01داشت 

 10-12-4/4کرماني امتحان:

  

     دوشنبه

 سه شنبه
 دکتر کيانمهر -مهندسي تعمير و نگهداري

 -14-16-4/ 6امتحان: 01-7301281

) مهندسي تعمير و نگهداري

   عملي(

  چهارشنبه

سامانه انتقال توان 

درماشين هاي 

 کشاورزي

انتقال توان درماشين سامانه 

-01-هاي کشاورزي

دکتر ابونجمي)  -7301499

-12 -8/4امتحان:-اختياري(

10 

 

 
 

 واحد 14تعداد

 

 



 

 1400-1401 نیمسال  دوم   سال تحصیلی    –پرديس ابوريحان   4001ورود ی   مهر ماه  كارشناسی  علوم و مهندسی آببرنامه هفتگی  دانشجويان 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
دکتر  7320159-02-استاتيک

 -10-12-1/4امتحان: -دهقاني/

 1400مشترک با صنایع آب 

 7305158-01-آمار کاربردي

-12-28/3امتحان:-دکتر مساح بواني/

10 

10-- -اقليم شناسي) عملي( و هوا

  1400اکيپ آبدکتر جوادي -7320147

 

 

  یکشنبه
 آمار کاربردي

 
 استاتيک

 خاکشناسي عمومي 

 7320037-01)دکتر وراوي پور 

 

  

 دوشنبه

خاکشناسي عمومي )تئوري( 

امتحان: -دکتر وراوي پور-7320037

مشترک آب ، ژنتيک و  -7/4-10-8

 1400گياه 

 
 

 

دکتر  -نقشه برداري تکميلي)عملي(

 8-10-5/4امتحان: کاردان مقدم

01-7305310 

نقشه برداري 

 تکميلي
 

     سه شنبه

 چهارشنبه

دکتر -7320142-01-(2ریاضيات )

-12 -30/3امتحان:–شریعتمداري

 مشترک با صنایع و بيوسيستم و آب10

1400 

-01-(2ریاضيات )

7320142-  

 

 

 تئوري)7320147اقليم شناسي  و هوا

 10-12-8/4 امتحان:-دکتر جوادي

و باغباني  1400مشترک با ژنتيک و آب 

99 

 

 -7320137-04-12/2/1398تاریخ شرکت در کارگاه:-7320137-03ویژه آقایان-(2)کارگاه آموزش مهارت هاي زندگي و پيشگيري از آسيب هاي رواني اجتماعي  پنج شنبه



 اخذ این کارگاه نيز در زمان انتخاب واحد الزامي است ویژه خانمها

 واحد 18

 1400-1401 نیمسال  دوم   سال تحصیلی    –پرديس ابوريحان    9913 ورود ی   مهر ماه  كارشناسی  علوم و مهندسی آببرنامه هفتگی  دانشجويان 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
دکتر  -آناتومی و فیریولوژی گیاهی 

 7320174-01-نوروزی
   -8-10-28/3امتحان:

  مکانيک خاک)عملي(

 

) عملي( آناتومی و فیریولوژی گیاهی

 مهندس اسدزاده01-7320174
 

  -   یکشنبه

برنامه نویسي 

-)تئوري(ايرایانه

01-7320184 

 

 برنامه نویسي رایانه اي)عملي(

مشترک با بيوسيستم  -دکتر عبداللهي

 14-16-4/4امتحان:  -99و آب  1400
  

 دوشنبه

 7305143-01اصول زهکشي 

 دکتر هاشمي گرمدره 

 8-10 6/4امتحان:

 
 هيدروليک مجاري تحت فشار

 7305147-01دکترسلطاني 

 8-10- 31/4امتحان:

 

     سه شنبه

 چهارشنبه

مشترک با  -مهندسي محيط زیست

 98و  99ورودي 

 دکتروراوي پور-01-7305155

-عملي(مهندسي محيط زیست) 

 8-10-8/4امتحان: -دکتروراوي پور

-) تئوري(7305075-01-مکانيک خاک

 مدعو 8-10-1/4امتحان: -
 



 واحد 16



 1400-1401 نیمسال  دوم   سال تحصیلی    –پرديس ابوريحان  8913ورود ی   مهر ماه  كارشناسیعلوم ومهندسی آب    مهندسی برنامه هفتگی  دانشجويان 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
حفاظت آب و 

 ) تئوري(خاک

 7305161-01-مهندسي زهکشي

- 12-7/4امتحان:-دکتر هاشمي گرمدره

10 

 

  یکشنبه

 طراحي سامانه هاي آبياري سطحي

 8-10-28/4امتحان:-دکتر مشعل

01-7305152 

کریمي/ دکتر 7320018-باغباني عمومي

مشترک  10-8-30/3امتحان: -

 98و آب  99گياهپزشکي 

 7320018-01-باغباني عمومي

 دوشنبه
حفاظت آب و خاک )دکتر آزادگان(  

آزمایشگاه -01-7305108-

 8-10-5/4امتحان:

 

 

 

 سه شنبه

 دکتر جوادي -آبهاي زیرزميني

 8-10-1/4امتحان: 01-7305151

 دکتر والیتي -آبهاي زیرزميني)عملي(

 

-01طراحي سازه هاي انتقال و توزیع آب

7305149 

 دکتر هاشمي شاهداني

  8-10-/4/4 امتحان:

 

 چهارشنبه

مشترک با  -مهندسي محيط زیست

 98و  99ورودي 

 دکتروراوي پور-01-7305155

-مهندسي محيط زیست) عملي(

 8-10-8/4امتحان: -دکتروراوي پور

 7305161-01-مهندسي زهکشي

 دکتر هاشمي گرمدره
 

واحد 18  

 

 



 1400-1401 نیمسال  دوم   سال تحصیلی    –پرديس ابوريحان  7913 ورود ی   مهر ماه كارشناسی  آب -مهندسی كشاورزی برنامه هفتگی  دانشجويان 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
 اقتصاد مهندسي دکتر روزبهاني

 14-16-29/3امتحان: 01-7305085
 

-01مهارت آموزي دکتر عبدالهي پور

  14-16 31/4امتحان :7305162

 یکشنبه
 

 
   

   دوشنبه
مهارت آموزي) عملي( دکتر عبدالهي 

  14-16 5/4امتحان :7305162-01پور

 سه شنبه
 ( 2کارورزي)

7320186-40- 
   

 چهارشنبه
 واحد( 3( دکتر آزادگان )1کارورزي)

01-7320185 

  

 

  واحد 10

 

 

 

 

 



 1400-1401   نیمسال  دوم   سال تحصیلی   –پرديس ابوريحان 4001ورود ی   مهر ماه   كارشناسیعلوم دامی برنامه هفتگی  دانشجويان 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

 

-01اصول کالبد شناسي و فيزیولوژي  یکشنبه

 دکتر 8-10-31/3:امتحان-  7302281

 چشمه سنگ محمدي

اصول کالبد 

شناسي و 

 فيزیولوژي  

   

 7320149-01شيمي آلي دوشنبه

مشترک صنایع  10-12-4/4امتحان:حيدري دکتر

 1400و دامي 

مهندس پيروي آزمایشگاه شيمي آلي)عملي(  

 14-16 -4/4امتحان:-01-7320144-

 

 7320164-01فيزیک عمومي سه شنبه

 1400مشترک باغ و دامي دکتر زارعين 

 8-10 28/3امتحان: 

-01آزمایشگاه فيزیک عمومي

7320165 

-12 28/3امتحان: -دکترزارعين 

10 

 آزمایشگاه کالبد شناسي و فيزیولوژي

 10-12-31/3امتحان:دکترنجفي   

 01-7302282   

  

 نتيک ژ چهارشنبه

01-7320166 

 8-7/104امتحان:-دکتر صالحي

 ( 1ژنتيک)عملي() اکيپ 

01-7320166 

 آزمایشگاه ژنتيک-دکتر صالحي

  

اخذ این کارگاه نيز در زمان انتخاب  ویژه خانمها -7320137-06-12/2/1398تاریخ شرکت در کارگاه:-7320137-05ویژه آقایان-(2)کارگاه آموزش مهارت هاي زندگي و پيشگيري از آسيب هاي رواني اجتماعي  پنج شنبه

 واحد الزامي است

  

  واحد 13



 1400-1401   نیمسال  دوم   سال تحصیلی   –پرديس ابوريحان 9139ورود ی   مهر ماه   كارشناسیعلوم دامی برنامه هفتگی  دانشجويان رشته 

  واحد15

 

 

 

 

 10-8 12-10 15-13 17-15 

 (1آزمایشات کشاورزي )طرح    شنبه

 7320154-03دکتربختياري زاده

و  مشترک با دامي10-12-30/3امتحان:

 99ژنتيک 

 کشاورزي و توسعه پایدار   

01-7320197 

 8-10-4/4امتحان: -نجفيدکتر 

 اصول تغذیه 

- -)دکترهنربخش-01-7302322

 8-10-6/4امتحان:  

 

 دکتر صالحي -اصالح نژاد کاربردي یکشنبه

 -/8/4امتحان:  

01-7302326 

 دکتر صالحي  -اصالح نژاد کاربردي

01-7302326 

  

 دامپروري ارگانيک دوشنبه

01-7302350 

 -12-1/4 امتحان:-دکتر غضنفري

 ؟؟؟؟؟حسابداري مدیریت  

 8-10 28/3امتحان:

01-7320195 

  

  

     سه شنبه

 )عملي(1آزمایشات کشاورزيطرح  چهارشنبه

 

- 01-آزمایشگاه اصول تغذیه )عملي(

 10-12-6/4امتحان7302323

 دکتر)افضل زاده(

  



 1400-1401  نیمسال  دوم   سال تحصیلی    –پرديس ابوريحان  913 8ی   مهر ماه ورود كارشناسی علوم دامی مهندسی   برنامه هفتگی  دانشجويان رشته

 30/15-30/17 30/13-30/15 10-12 8-10 روز

 7302325-01نویسياصول جيره  شنبه

 دکتر شریفي/ دکتر نوروزیان

 10-12. 28/3امتحان:

 پرورش زنبور عسل)تئوري(

  .)دکتر شریفي( 73-02-215

 

-فناوریهاي توليد مثلي در دام) عملي(

دکتر محمدي سنگ -01-7302330

  30/3امتحان: دکتر نجفي  /چشمه

10-8 

فناوریهاي توليد 

 مثلي
 

طيور)  و دام توليدات ارزیابي و شناخت یکشنبه

دکتر  7302351-01-اختياري(

 14-16-6/4امتحان:-خرمي

 پرورش گوسفند 

  )دکتر نوروزیان( -01-7302210

 

 پرورش گوسفند )عملي(

 دکتر نوروزیان( 01-7302210

 10-12-8/4امتحان:  

  

  دوشنبه
 

 

 

 

 7302323-01 -اصول جيره نویسي  سه شنبه

 دکتر شریف/ دکتر نوروزیان

 ) عملی(10-12. 28/3امتحان:

 پرورش زنبور عسل )عملي( 

)دکتر شریفي( -02-215-02-73

 8-10   1/4امتحان:

 

 7302182-01پرورش گوساله و تليسه  چهارشنبه

  -10-12-4/4امتحان:   خرمي)دکتر 

پرورش گوساله و 

 تليسه) تئوري(

  

  واحد 15

 
 

 
 
 
 

 



 1400-1401 نیمسال  دوم   سال تحصیلی      –پرديس ابوريحان  139 7كارشناسی ورود ی   مهر ماه علوم دامیمهندسی برنامه هفتگی  دانشجويان رشته  

 30/15-30/17 30/13-30/15 10-12 8-10 روز

پرورش دامهاي گوشتي و پرواربندي)   شنبه

6873022-01-عملي(  

دکتر خرمي 8-10-29/4امتحان:  

رورش دامهاي 

گوشتي و 

 پرواربندي

مرغ پرورش 

 تخمگذار) تئوري(

پرورش 

 -01)تئوري(اسب

 

  

-01پرورش مرغ تخمگذار  یکشنبه

دکتر 10-12-31/4:امتحان7302352

 غضنفري

-01ساختمانها و تاسيسات دام و طيور

 -10-12-28/4:  امتحان  7302331
  دکتر هنربخش / خرمي

  

     دوشنبه

 تغذیه گاو شيري  سه شنبه

 

 تغذیه گاو شيري

-7302333-01الموتيدکتر اسدي 

 14-16-5/4امتحان:

 

 7302116-01) عملي(پرورش اسب

7/4امتحان:-دکتر نوروزیان  

10-8 

 

 

 01ساختمانها و تاسيسات دام و طيور چهارشنبه

 (تئوري) 

    

     

 

  11جمع واحد


