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 باسمه تعالي

 و 3141-49مربوط به دانشجويان مقطع كارشناسی پیوسته ورودی آزمون سراسری سال تحصیلی دانشجوی گرامی توصیه می شود  قبل از انتخاب واحد ، نكات مهم آيین نامه آموزشی 

 مطالعه نمايید   است را، شده ارايه  ذيل و قبل از جدول زمان بندی دروسكه به شرح   پس از آن 49-3149 

پرديس و کارشناسان محترم اداره  خدمات آموزشي و در ضمن در صورت نياز به اطالعات بيشتر و ساير موارد مندرج در آيين نامه آموزشي مي توانيد به سايت معاونت آموزشي و تحصيالت تکميلي  

  .تحصيالت تکميلي پرديس مراجعه نماييد

 

 (  39سنوات تحصیلی : ) ماده  -3

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

دانشااا  تراراا ا  هزينه افزايش سنوات طبق تعرفه مصوب هياات امناا  در شرايط خاص و با تصويب شوراي آموزشي دانشگاه سنوات دانشجو حداکثر تا دو نيمسال قابل افزايش استت .  -

 در صورت عدم دانش آموختگي دانشجو در سنوات اضافي ، وي از ادامه تحصيل محروم مي شود .  دانشجوياا دور  رو انه ) مشمول آمو ش رايااا ( دريافت مي شود .

  و تبصره آن ( 34مشروطی : ) ماده       -2 

نيمسال متاوايي ياا  3اگر تعداد سنوات مشروطي بيش ا  محسوب مي گردد .  حرا  نمايد ، در آا نيمسال دانشجوي مشروطا 22/-معدل كمتر ا  چنانچه دانشجو در يك نيمسال تحصيلي  -

 و بايد بالفاصله با واحدهاي دانشگاه تسويه نمايد .  متناوب باشد ، محروم ا  تحصيل مي شود

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

  .انتخاب نمايدواحد درسي  22واحد و حداكثر  22حداقل  دانشجو در هر نيمسال الزم است -

 (  94معدل كل : ) ماده       -9 

  22/-معاااادل كاااال دانشااااجو بااااراي دانااااش آمااااوحتاي در م  اااا  رشااااته قبااااويي حااااداقل  بتتتته شتتتترن گلرانتتتتدن کليتتتته درو  دوره تحصتتتتيلي ، -

 مي باشد . 

 ( : 37كالس های درس : ) ماده حضور دانشجو در       -9 
 .حضور دانشجو در تمام جلسات درس دور  هاي حضوري ايزامي است 

غيرموجه تشايي  داد  شاود جلسات يا در جلسه امتحان پايان نيمسال آن در  غيبت کند ، چنانچه غيبت دانشجو به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه  سه / شانزدهماگر دانشجو بيش از  -

 و در صورت موجه تشخيص دادن آن در  حلف مجاز مي گردد .  نمر  صفر براي آا درس



 

 

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

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

 کميسيون پزشکي دانشگاه ، حلف پزشکي در  اقدام مي گردد . 

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

 مراجعه نمايد. 22به پليس +  اخل و فرم مربون را از سيستم جامع آموزش دانشگاهپس ا  ثبت نام اوييه در اويين نيمسال تحصيلي دانشجوي ذکور مشمول موظف است 

سامانه خدمات آموزشتي هر سال با مراجعه به  ماه ارديبهشت در مهمان صورت به انتقال براي تمايل صورت در. باشد نمي پلير امکان  تهران دانشگاه سطح در وانتقال  جابجايي  مقررات براسا -8

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

 

  توضیح بسیار مهم:

(  ضمن ارايه در 339۱با شماره يكسان )با پیش شماره  49-44)معارف، زبان فارسی، زبان انگلیسی، تربیت بدنی و ورزش( از نیمسال اول نظر به اينكه، كلیه دروس عمومی 

جود ندارد. لذا به شكده ها وپرديس ابوريحان، در سطح كلیه دانشكده / پرديس های مختلف دانشگاه تهران  فراهم شده است و محدوديتی برای اخذ دروس مذكور در ساير دان

توجه جدی   ، به مكان و زمان برگزاری كالس درس و امتحان )با توجه كد مربوط به هر درس(اطالع كلیه دانشجويان محترم می رساند، ضروری است، در اخذ دروس مذكور

 س اصلی و تخصصی كه در پرديس برگزار می گردد، خللی ايجاد ننمايد.داشته باشند كه، اخذ دروس مذكور در ساير دانشكده و پرديس ها، به برنامه زمان بندی شده ساير درو

 

 

 

 

 

  

file:///G:/New%20Volume/file%20E/planing/14001/سامانه%20خدمات%20آموزشی%20وزارت%20علوم،%20تحقیقات%20و%20فناوری%20(سامانه%20درخواست%20انتقال%20و%20مهمانی%20دانشجویان)%20به%20نشانی
file:///G:/New%20Volume/file%20E/planing/14001/سامانه%20خدمات%20آموزشی%20وزارت%20علوم،%20تحقیقات%20و%20فناوری%20(سامانه%20درخواست%20انتقال%20و%20مهمانی%20دانشجویان)%20به%20نشانی
file:///G:/New%20Volume/file%20E/planing/14001/سامانه%20خدمات%20آموزشی%20وزارت%20علوم،%20تحقیقات%20و%20فناوری%20(سامانه%20درخواست%20انتقال%20و%20مهمانی%20دانشجویان)%20به%20نشانی
http://mad.saorg.ir/EDUS/Default.Aspx




 1401-1401نيمسال  اول   سال تحصيلي   –پرديس ابوريحان  1140مهر ماه   دروس عمومیبرنامه هفتگي  

 01-01 8-01 روز

 

06-01 08-06 

 _۱۱۰۱۱۱۱ -(مبدا و معاد) ۱انديشه اسالمي   شنبه
 )شایسته(۱۱ویژه بانوان

 -(مبدا و معاد) ۱انديشه اسالمي 
۱۱۰۱۱۱۱_۱۰ 
 )شایسته(برادرانویژه  -

 

 

 مختلطاخالق اسالمی  حاج آقا دلشاد   -10-0011116

 (نبوت و امامت) ۰انديشه اسالمي 
۱۱۰۱۱۱۰_۱۱ 

 ویژه بانوان)شایسته(

نبوت و امامت) 1انديشه اسالمی  ) 

0011111_ 11  

 )شایسته(بانوان ژهيو

 زبان فارسي يکشنبه
01-0011101 

 زبان فارسي
 

01-0011101 

 زبان فارسي
01-0011101 

 زبان فارسي
01-0011101 

 -(تربيت بدني )پسران ۸۴_۱۱۰۱۱۰۱
 نفر ظرفيت دارد۰۱
 

 نفر ظرفيت دارد۰۱)-تربيت بدني )دختران
۱۱۰۱۱۰۸_۱۱ 

نفر ظرفيت ۱۱ -(تربيت بدني )پسران دوشنبه
 دارد

۱۱۰۱۱۰۱_۸۴ 

 )مختلط(۰۰-۱۱۰۱۱1-ايران انقالب اسالمي  

 )تربيت بدني )دختران
 ظرفيت ندارد ۱۱_۱۱۰۱۱۰۸

 تفسير موضوعي قرآن سه شنبه
 ویژه بانوان ۸۴_۱۱۰۱۱۱۱

 نفر ظرفيت دارد ۴۴

 تفسير موضوعي قرآن
 برادرانویژه  ۸۸_۱۱۰۱۱۱۱

 نفر ظرفيت دارد ۴۰

 ۱۱۰۱۱۱۰-۱۱-تاريخ تحليلي صدر اسالم
 برادرانویژه  -

 

 

      چهارشنبه

     پنج شنبه

پیگیری نمايید ا در همان محلتوضیح: محل تشكیل كالسها، ساختمان آموزش ، طبقه  همكف محل ثبت نام می باشد كه جهت راهنمايی دقیق از آقای باباملكی مسول امور كالسه 39جمع واحد :   



 1401-1401نيمسال  اول   سال تحصيلي   –پرديس ابوريحان  1140مهر ماهي   ورود  باغباني علوم و مهندسيبرنامه هفتگي  دانشجويان رشته 

 06-01 01-06 01-01 01-01 00-01 01-00 8-01 روز

 (1111067-10)-رياضيات عمومی  شنبه

-دکترشريعتمداری

دام، علوم   مشترک با  01-0/00/01امتحان:

 0110گياهپزشکی، باغبانی و توليد ژنتيک 

-گياهپزشکی -1111161توليد و  مشترک -شيمی عمومی

دکتر وراوی   110و آب  باغبانی و علوم دام 

 01-16/01/01امتحان:پور

مشترک با  -آناتومی و فيزيولوژی گياهی

 0110 و باغبانی و توليد ژنتيک 1گياه 
 1111011  نوروزیدکتر

 8-01/ 11/01امتحان:

 

تربيت بدنی  18_0011111 يکشنبه

 دارد تينفر ظرف11 -)پسران(

 زبان فارسي

01-0011101 
 آناتومی و فيزيولوژی گياهی

 )عملی( )آزمايشگاه(

10-1111011 

 زبان فارسي

01-0011101 

نفر 11-بدنی )دختران( تربيت

 10_0011111-دارد تيظرف

     دوشنبه

اصول و روشهای ازدياد گياهان دکتر  سه شنبه

 01-1/00/01امتحان:--ديانتی

1118110 

 (1اصول و ورشهای ازياد گياهان)عملی اکيپ 

11-1118110 

 رياضيات عمومی 

 

-باغبانی شيمی عمومی )عملی( ويژه  

0110 

-(مهندس پيروی11-1111161)

 )آزمايشگاه(

 (1اصول و رورشهای ازياد گياهان)عملی اکيپ    چهارشنبه

) اکيپ مشترک اضافی  11-1118110

 (110و  111وروديهای 

   

     پنج شنبه

 .مسول امور كالسها در همان محل پیگیری نمايید باباملكیدقیق از آقای  راهنمايیتوضیح: محل تشكیل كالسها، ساختمان آموزش ، طبقه  همكف محل ثبت نام می باشد كه جهت  39جمع واحد : 

 

 



 1401-1401نيمسال  اول   سال تحصيلي   –ابوريحان پرديس   339۱مهر ماه ورود ی    مهندسی تولید و ژنتیك گیاهیبرنامه هفتگی  دانشجويان رشته 

 06-01 01-06 01-01 01-01 00-01 01-00 7-01 8-7 روز

 (1111067-10)-رياضيات عمومی  شنبه

-دکترشريعتمداری

علوم   مشترک با  01-0/00/01امتحان:

 0110دام، گياهپزشکی، باغبانی و توليد ژنتيک 

 
اخالق اسالمی  حاج آقا دلشاد   -10-0011116

 مختلط

 

 

مشترک با  -آناتومی و فيزيولوژی گياهی

 0110و توليد ژنتيک و باغبانی  1گياه 
 1111011  نوروزیدکتر

 8-01/ 11/01امتحان:

  

تربيت بدنی  18_0011111 يکشنبه

 ( )پسران

-دکتر اله دادی1111011-10اکولوژی 

-11/01/01:امتحان: امتحان

با علوم دام، ژنتيک و  مشترک0101

 0011گاهپزشکی

  اکولوژی

 ()دخترانبدنی  تربيت

0011111_10 

 -1111066دکتر سادات -ژنتيک دوشنبه
 1400و باغبانی77، توليد ژنتيک مشترک با 

 01-11/01/01امتحان:

اکيپ  77مشترک باغبانی و توليد زنتيک -ژنتيک دکتر سادات

 يک

10-1111066 

  

 آناتومی و فيزيولوژی گياهی) عملی(  سه شنبه

11-1111011 

 رياضيات عمومی 

 

  

   چهارشنبه
 

   

   پنجشنبه

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

 

 

 



 1401-1401نیمسال  اول   سال تحصیلی  –پرديس ابوريحان   39۱3مهر ماه ورود ی      گیاه پزشكیبرنامه هفتگی  دانشجويان رشته 

 06-01 01-06 01-01 01-01 00-01 01-00 7-01 8-7 روز

 شنبه

 (1111067-10)-رياضيات عمومی 

-0/00/01متحان:-دکترشريعتمداری

دام، گياهپزشکی، باغبانی و علوم   مشترک با  01

 0110توليد ژنتيک 

 -1111161توليد و  مشترک -شيمی عمومی

دکتر   110و آب  باغبانی و علوم دام -گياهپزشکی

 01-16/01/01امتحان:وراوی پور

 و توليد 1مشترک با گياه  -آناتومی و فيزيولوژی گياهی

 0110ژنتيک و باغبانی 
 1111011  نوروزیدکتر

 8-01/ 11/01امتحان:

 

 يکشنبه

امتحان: -یدکتر اله داد1111011-10یاکولوژ  

مشترک با علوم دام، 0101-11/01/01امتحان:

 0110یو گاهپزشک کيژنت

  یاکولوژ

 دوشنبه

 آناتومی و فيزيولوژی گياهی) عملی( 

  11-1111011 

 
-انقالب اسالمي ايران 

 )مختلط(۱۱۰۱۱1-۰۰

 سه شنبه

 تفسير موضوعي قرآن
 ویژه بانوان ۸۴_۱۱۰۱۱۱۱

 

و  علوم دامیشيمی عمومی )عملی( 

(مهندس 1111161-10)0011 گياهپزشکی

 )آزمايشگاه(-پيروی

 رياضيات عمومی

 

-۱۱-تاريخ تحليلي صدر اسالم
۱۱۰۱۱۱۰ 

 برادرانویژه  -

 
 

     چهارشنبه

    پنج شنبه

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

 

 

 

 



 1401-1401تحصیلینیمسال  اول   سال  –پرديس ابوريحان   39۱3مهر ماه ورود ی   مهندسی علوم دامیبرنامه هفتگی  دانشجويان رشته 

 01-01 01-01 00-01 01-00 7-01 8-7 روز

 شنبه

 -(مبدا و معاد) ۱انديشه اسالمي 

 مختلط۱۱_۱۱۰۱۱۱۱

 

 -1111161توليد و  مشترک -شيمی عمومی

دکتر وراوی   110و آب  باغبانی و علوم دام -گياهپزشکی

 01-16/01/01امتحان:پور

 (1111067-10)-رياضيات عمومی 

-0/00/01امتحان:-دکترشريعتمداری

دام، گياهپزشکی، باغبانی و توليد علوم   مشترک با  01

 0110ژنتيک 

 06تا  01ساعت   رياضيات عمومی

 يکشنبه
 1111101ميکروبيولوژی عمومی

 01-06/ 6/00امتحان: -دکتر خرمی
 

امتحان: -دکتر اله دادی1111011-10اکولوژی

علوم دام، ژنتيک و با  مشترک0101-11/01/01:امتحان

 0011گاهپزشکی

 

 دوشنبه

 ميکروبيولوژی عمومی)عملی(

 0اکيپ 10-1111101

دکتر  1111116زراعت عمومی 

 01-11/01/06امتحان: -سلطانی
 0111و آب  0110و بيوسيستم  1مشترک با علوم دام 

-۱۱۰۱۱1-انقالب اسالمي ايران

 )مختلط(۰۰

 سه شنبه
 تفسير موضوعي قرآن

 ویژه بانوان ۸۴_۱۱۰۱۱۱۱

 

 گياهپزشکیو  علوم دامیشيمی عمومی )عملی( 

-(مهندس پيروی10-1111161)0011

 )آزمايشگاه(

 1111116-10-)عملی(زراعت عمومی 

 -دکتر سلطانی

 

 چهارشنبه
    

    پنج شنبه

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

 

 



 1401-1401نیمسال  اول   سال تحصیلی   –پرديس ابوريحان   39۱3مهر ماه ورود ی      علوم و مهندسی آببرنامه هفتگی  دانشجويان رشته 

 06-01 01-06 01-01 01-01 00-01 01-00 7-01 8-7 روز

 (0نقشه کشی) تئوری( صنعتی) شنبه
-گياهپزشکی -1111161توليد و  مشترک -شيمی عمومی

دکتر وراوی   110و آب  باغبانی و علوم دام 

 01-16/01/01امتحان:پور

-11-نقشه کشی صنعتی)عملی(

دکتر سلطانی -1111081

 01-01-1/00امتحان:

 
 

 زبان فارسي يکشنبه

۴۱۱۰۱۱۱_۴۱ 
 زبان فارسي 

۴۱۱۰۱۱۱_۴۱ 
 

 

 دوشنبه
دکتر 1111010-10-(0) رياضيات

مشترک با  01-18/01/01سهرابی امتحان:

 101صنايع، آب و بيوسيستم 

 (0) رياضيات
-10مساحی و نقشه برداری  دکتر عبداللهی 

1111081 

 8-01-11/01امتحان:-

 

 سه شنبه

 0011آب شيمی عمومی )عملی( ويژه 

-(مهندس پيروی1111-1111161)

 )آزمايشگاه(

 مساحی و نقشه برداری  
 1111116-10زمين شناسی)عملی(

 01-1/00/01امتحان:-دکتر واليتی
 زمين شناسی

 چهارشنبه
دکتر -111010-10-(0 فيزيک)

مشترک با  -01-11/01/01امتحان:-زارعين

 0110صنايع، آب و بيوسيستم 

  
-11-(0 آزمايشگاه فيزيک)

-01-11/01/06امتحان: 1111011

  (1اکيپ) -ويژه رشته آب

    پنج شنبه

 مسول امور کالسها در همان محل پيگيری نماييد باباملکیمحل تشکيل کالسها، ساختمان آموزش ، طبقه  همکف محل ثبت نام می باشد که جهت راهنمايی دقيق از آقای توضیح:  تعداد واحد:

 

 

 



 1401-1401 نیمسال  اول   سال تحصیلی –پرديس ابوريحان   39۱3مهر ماه ورود ی     مهندسی ماشین های صنايع غذايی برنامه هفتگی  دانشجويان رشته

 06-01 01-06 01-01 01-01 00-01 01-00 7-01 8-7 روز

 -(مبدا و معاد) ۱انديشه اسالمي  شنبه

 مختلط۱۱_۱۱۰۱۱۱۱
 

ميکروبيولوژی عمومی و مواد غذائی) 

دکترآذری کيا  -1116111-تئوری(

 01-1/00/01امتحان:

  شيمی عمومی ميکروبيولوژی عمومی

 

 يکشنبه

 زبان فارسي 

 زبان فارسي ميکروبيولوژی مواد غذائی) تئوری( ۸۱_۴۱۱۰۱۱۱
۴۱۱۰۱۱۱_۸۱ 

دکتر 1111010-10-(0) رياضيات دوشنبه

مشترک با  01-18/01/01سهرابی امتحان:

 101صنايع، آب و بيوسيستم 
 (0) رياضيات

 (0ميکروبيولوژی مواد غذائی) عملی( اکيپ )

 1116111-10-دکترآذری کيا
 

    سه شنبه

 

   
 

دکتر -111010-10-( 0 فيزيک) چهارشنبه

مشترک با  -01-11/01/01امتحان:-زارعين

 0110صنايع، آب و بيوسيستم 

ويژه  0اکيپ     (0) آزمايشگاه فيزيک

 -1111011-01صنايع غذايی

 01-11/01/06امتحان:

-10شيمی عمومی)تئوری(

طبق  دکتر واوی پور تئوری(1111061

لذا امکان برای  -واحد تئوری 1 سرفصل واحد عملی ندارد

 ساير گروهها وجود ندارد

 01-16/01/01امتحان:

 

   پنجشنبه

 مسول امور کالسها در همان محل پيگيری نماييد که جهت راهنمايی دقيق از آقای بابا ملکی توضيح: محل تشکيل کالسها، ساختمان آموزش ، طبقه  همکف محل ثبت نام می باشد

 

 

 

 

 

 



 1401-1401نیمسال  اول   سال تحصیلی  –پرديس ابوريحان   39۱3مهر ماه برنامه هفتگی  دانشجويان رشته مهندسی مكانیك بیوسیستم )كشاورزی( ورود ی   ورود ی   

 06-01 01-06 01-01 01-01 00-01 01-00 7-01 8-7 روز

 شنبه

 -(مبدا و معاد) ۱انديشه اسالمي 

 مختلط۱۱_۱۱۰۱۱۱۱

 

اخالق اسالمی  حاج آقا  -10-0011116

 مختلطدلشاد  

 

 
 

 يکشنبه

- کريمیدکتر ) تئوری( غبانی عمومیبا 

 -01-11/01/01امتحان: -1111108
 -1011نتيک ژ 0110مشترک با بيوسيستم 

-10- -باغبانی عمومی) عملی(

1111108-  

 دوشنبه
دکتر 1111010-10-(0) رياضيات

مشترک  01-18/01/01سهرابی امتحان:

 101با صنايع، آب و بيوسيستم 

 (0) رياضيات

 

دکتر  1111116زراعت عمومی

 01-11/01/06امتحان: -سلطانی
و آب  0110و بيوسيستم  1مشترک با علوم دام 

0111 

 

 سه شنبه

 تفسير موضوعي قرآن

 ویژه بانوان ۸۴_۱۱۰۱۱۱۱

 

 تفسير موضوعي قرآن

 ویژه برادران ۸۸_۱۱۰۱۱۱۱

 

 1111116-10-)عملی(زراعت عمومی 

 -دکتر سلطانی

 

 چهارشنبه
دکتر -111010-10-( 0 فيزيک)

مشترک  -01-11/01/01امتحان:-زارعين

 0110با صنايع، آب و بيوسيستم 

 

-11(0آزمايشگاه فيزيک )

 (1اکيپ ) 1111011

 01-11/01/06امتحان:

 

 پنج شنبه
 

 

 مسول امور کالسها در همان محل پيگيری نماييد باباملکی: محل تشکيل کالسها، ساختمان آموزش ، طبقه  همکف محل ثبت نام می باشد که جهت راهنمايی دقيق از آقای توضیح

 

 



 1401-1401نیمسال  اول   سال تحصیلی   –پرديس ابوريحان   1400مهر ماه برنامه هفتگی  دانشجويان رشته باغبانی   ورود ی   

 06-01 01-06 01-01 01-01  00-01 01-00 7-01 8-7 روز

 ( 0طرح آزمايشات کشاورزی) شنبه

 1111011 

-1/00/01امتحان: مرتضوياندکتر -

  1400مشترک با گياهپزشکی و باغبانی 01

 1111011-10هوا و اقليم شناسی

 01 -16/00/01امتحان:  -دکتر جوادی

  

فيزيولوژی گياهی دکتر روزبان  يکشنبه

 8-18/01/01(امتحان1111011)
 0111 و ژنتيکمشترک با باغبانی 

 فيزيولوژی گياهی )عملی(

11-1111011 

 مبانی سبزکاری دکتر لطفی

10-1118007 

مشترک با -01-1/00/01امتحان:

 0111و  77ورودی 

 0مهارت سبزيکاری 

(1118010) 

 01-01/   11/01دکتر لطفی 

 77و  0111مشترک 

 دوشنبه
 -1111066دکتر سادات -ژنتيک

 1400و باغبانی77، توليد ژنتيک مشترک با 

 01-11/01/01امتحان:

مشترک باغبانی و توليد  -ژنتيک دکتر سادات

 اکيپ يک 77زنتيک

10-1111066 

اصول و رورشهای ازياد گياهان)عملی 

) اکيپ  1118110-11-(1اکيپ 

 (110و  111مشترک اضافی وروديهای 

 (0طرح آزمايشات کشاورزی)

10- 1111011 

-1/00/01امتحان: مرتضوياندکتر -

  1400باغبانی 01

روشهای ازدياد گياهان دکتر اصول و  سه شنبه

 01-1/00/01امتحان:--ديانتی

1118110 

  هوا و اقليم شناسی) عملی(

 
)عملی ورشهای ازياد گياهانراصول و 

 1118110-10(0اکيپ 
 

 چهارشنبه

    

 نفر است، بعد از تکميل ظرفيت در اکيپ بعدی ثبت نام شود 01 اصول و روشهای ازدياد گياهانظرفيت کالس عملی  هر اکيپ  توضیح:

 

 



 1140-1140نیمسال  اول   سال تحصیلی   –پرديس ابوريحان  39۱۱مهر ماه ورود ی      مهندسی تولید وژنتیك گیاهیدانشجويان رشته برنامه هفتگی 

 06-01 01-06 01-01 01-01 00-01 01-00 7-01 8-7 روز

دکتر ) تئوری( عمومیغبانی با شنبه

 -1111108- کريمی

مشترک با  -01-11/01/01امتحان:

  -1011نتيک ژ 0110بيوسيستم 

 1111011-10آمار و احتماالت

 -01-1/00/01امتحان: رامشينیدکتر  

و توليد   مشترک با علوم دام

  0111ژنتيک

 فيزيولوژی گياهی )عملی(

10-3710237 

  

روزبان فيزيولوژی گياهی دکتر  يکشنبه

 8-18/01/01(امتحان1111011)
 0111 و ژنتيکمشترک با باغبانی 

 دکتر غالمعباس اکبری -زراعت غالت

 01-1/00/01امتحان :

10-1111611 

-11باغبانی عمومی )عملی( 

1111108- 

 -1111066دکتر سادات -ژنتيک دوشنبه
 0111باغبانی  و ژنتيک ، توليدمشترک 

 01-11/01/01امتحان:
 احتماالتآمار و 

  

     سه شنبه
 

  چهارشنبه

 

مشترک باغبانی و  -ژنتيک دکتر سادات

 اکيپ يک 0111توليد زنتيک

11-1111066 

   

 جمع واحد : 

 

 

 



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

 06-01 01-06 01-01 01-01 00-01 01-00 7-01 8-7 روز

 شنبه

 ( 0طرح آزمايشات کشاورزی)

 1111011 

 مشترک با گياهپزشکی و باغبانی مرتضوياندکتر -

1400 

عمليات قارچ شناسی مقدماتی خانم 

 1111111-10دکتر ابراهيمی

 01-1/00/06:امتحان

 (0عمليات حشره شناسی )

 1111111-10دکتر خردمند

 01-1/00/06:امتحان

 

 يکشنبه
 

 
-دکتر اله دادی 1111011-10اکولوژی  

 مشترک0101-11/01/01:امتحان: امتحان

 0111با علوم دام 

 اکولوژی

 دوشنبه

 (0حشره شناسی )

 1111110-10دکتر خردمند 

 01-1/00/01:امتحان

-10قارچ شناسی مقدماتی 

 خانم دکتر ابراهيمی-1111111

 01-1/00/01:امتحان

  

 سه شنبه
 1111010-10-بيوشيمی عمومی
 01-1/00/01امتحان: -دکتر هنربخش

  0111مشترک با علوم دامی و گياهپزشکی 

 بيوشيمی عمومی

 (0طرح آزمايشات کشاورزی)

 مرتضويان دکتر -1111011 -11

 01-11/00/01امتحان:

 

    چهارشنبه
  

 
 

 جمع واحد :

 

 

 



 

 1401-1401نیمسال  اول   سال تحصیلی   –39۱۱مهر ماه  ( ورود ی  و غیر نشخواركنندگان دامی)نشخواركنندگانعلوم برنامه هفتگی  دانشجويان رشته  

 01-01 01-01 00-01 01-00 7-01 8-7 روز

  شنبه

 1111011-10آمار و احتماالت

-1/00/01امتحان: رامشينیدکتر  

 0111و توليد ژنتيک  مشترک با علوم دام -01

 1111011-10کشاورزیاقتصاد 

گياهپزشکی 0111مشترک با  علوم دامی  دکتر باستانی 

77 

 01-11/01/01امتحان:

 اقتصاد کشاورزی

 يکشنبه

 دکتر مقصودی–اصول اصالح نژاد

 17امتحان:  10-1111171

/01/01-01 

    -اصول اصالح نژاد 

 دوشنبه
  

 

 

 آمار و احتماالت)عملی(

 

  

 سه شنبه

 1111010-10-عمومیبيوشيمی 
 01-1/00/01امتحان: -دکتر هنربخش

  0111مشترک با علوم دامی و گياهپزشکی 

 

 بيوشيمی عمومی

 -دکتر غضنفری -آشنايی با دامپروری ايران

 01-1/00/18امتحان:
10-1111106 

 

 

 چهارشنبه

   -   

 34تعداد واحد:

 

 



 

 1401-1401نیمسال  اول   سال تحصیلی   –پرديس ابوريحان  39۱۱مهر ماه    مهندسی آبعلوم و  برنامه هفتگی  دانشجويان رشته

 01-01 01-01 01-01 8-01 روز

 شنبه

-10-معادالت ديفرانسيل( )1رياضيات

-پازوکیدکتر 1111016

صنايع، مشترک با -01-11/01/01متحان:

 1011آببيوسيستم و 

  
 معادالت ديفرانسيل( )1رياضيات

 هيدرولوژی آبهای سطحی

 دکتر حاتم-10-1111118

 01-1/00/01امتحان:-خانی 

 هيدرولوژی آبهای سطحی

 مکانيک سياالت (0مقاومت مصالح) يکشنبه

 

 1111010-10-اصول آبياری)تئوری(

-دکتر هاشمی گرمدره 

 8-11/01/01امتحان:

 

   دوشنبه
 1111018-10-(0مکانيک سياالت) 

 01-16/01/8امتحان:-دکتر مقدم
 0111و آب  77مشترک با صنايع 

دکتر  1111116زراعت عمومی

 01-11/01/06امتحان: -سلطانی
 0111و آب  0110و بيوسيستم  1مشترک با علوم دام 

 

 سه شنبه

 1111061-10مقاومت مصالح

 01-1/00/06امتحان:- شريتعمداریدکتر 

 0111 ، بيوسيستم و آب مشترک با صنايع

 1111010-10-اصول آبياری)عملی(
 

 عملی( زراعت عمومی)

  1111116-11) عملی( 

  چهارشنبه
 

  

 توضيح:

 تعداد واحد:

 

 



 

 1401-1401نیمسال  اول   سال تحصیلی  –پرديس ابوريحان   39۱۱مهر ماه برنامه هفتگی  دانشجويان رشته مكانیك بیوسیستم   

 روز  

 
7-8 01-7 00-01 01-00 01-01 01-01 06-01 01-06 

 شنبه

-معادالت ديفرانسيل( )1رياضيات

-پازوکیدکتر 10-1111016

مشترک با -01-11/01/01متحان:

  0111 آب صنايع، بيوسيستم و 

 -معادالت ديفرانسيل( )1رياضيات
-10-دهقانی صوفیدکتر -آمار مهندسی

 01-1/00/01امتحان:-1111011
 

 (0مقاومت مصالح) يکشنبه

مشترک با   1111060-10علم مواد 

 کوراونددکتر -77صنايع 0111بيوسيستم 

 8-1/00/01امتحان:

 علم مواد

 دوشنبه
 

  

 

 سه شنبه

 1111061-10مقاومت مصالح

 01-1/00/06امتحان:- شريتعمداریدکتر 

 0111 ، بيوسيستم و آب مشترک با صنايع

 کاری کاری و ورقکارگاه جوش

 -دکتر کوراوند 10-1111076

 01-1/00/06امتحان:

 کاریورقکاری و کارگاه جوش

11-1111076   

 آمار مهندسی چهارشنبه

 دکتر ابونجمی -(0نقشه کشی صنعتی)

 8-01-18/1امتحان:1111081

 

 دکتر ابونجمی -() عملی(0نقشه کشی صنعتی)

 

  

 تعداد واحد:

 

 

 



 1401-1401نیمسال  اول   سال تحصیلی  –پرديس ابوريحان   39۱۱مهر ماه ورود ی   ماشینهای صنايع غذايی برنامه هفتگی  دانشجويان رشته 

 روز

 
7-8 01-7 00-01 01-00 01-01 01-01 06-01 01-06 

 شنبه

-10-معادالت ديفرانسيل( )1رياضيات

-پازوکیدکتر 1111016

صنايع، مشترک با -01-11/01/01تحان:

 0111بيوسيستم و آب

 -معادالت ديفرانسيل( )1رياضيات

 بيوشيمی و شيمی مواد غذايی

دکتر مير سعيد -10-1116111

 01-6/00/06امتحان:-قاضی

 

 يکشنبه

 (0مقاومت مصالح)
دکتر  2671037-10–ديناميک 

 8-11/01/01دهقانی امتحان: 

-11جوشکاری و ورقکاری  کارگاه

-( 1) اکيپ  – 1111076

 هيمن اميری دکتر 01-01-11/01امتحان:

 ( 0) اکيپ  جوشکاری و ورقکاری  کارگاه

 هيمن اميری دکتر 11-1111076

 01-01-11/01امتحان:

 ديناميک  دوشنبه

 1111011-10ترموديناميک

 01-1/01/01امتحان:-دکتر ستاری

، بيوسيستم 0111صنايعمشترک با 

77 

 

 سه شنبه

 1111061-10مقاومت مصالح

 01-1/00/06امتحان:- شريتعمداریدکتر 

 ، بيوسيستم و آب مشترک با صنايع

0111 

  -بيوشيمی و شيمی مواد غذايی ترموديناميک

    چهارشنبه
 

  

 ندارد ت كارگاه مربوطه وجودنفر می باشد، كه پس از تكمیل ظرفیت هر اكیپ،متقاضیان  بايستی در اكیپ بعدی ثبت نام نمانید.و امكان افزايش ظرفیت با توجه به امكانا 39جوشكاری  كارگاهتوضیح: ظرفیت هر اكیپ  39تعداد واحد:

 

 



 1401-1401نیمسال  اول   سال تحصیلی   –پرديس ابوريحان   3144برنامه هفتگی  دانشجويان رشته باغبانی   ورود ی   مهر ماه 

 06-01 01-06 01-01 01-01  00-01 01-00 7-01 8-7 روز

دکتر – 0مهارت های ميوه کاری  شنبه

 01-11/01/01امتحان:-وحدتی
۱۱-۴۴۱۴۱۱۴ 

 دکتر ديانتی (0گياهان زينتی)

10-1118011 

 8-0/00/01امتحان

 (0 )مهارت های گل کاری

 دکتر ديانتی -10-1118011

1/00   /01-01 

 

  يکشنبه
 1118001-10ميوه های معتدله

 8-18/01/01دکتر وحدتی امتحان

 

 مبانی سبزکاری دکتر لطفی ميوه های معتدله

10-1118007 

و  77مشترک ورودی -01-1/00/01امتحان:

0111 

 

-دکترهاشمی  1111018-آبياری عمومی دوشنبه

 77مشترک باغبانی و گياهپزشکی 

 8-16/01/01متحان:

 بيماری گياهی

دکتر صاحبانی  -10-1111061

 -01-16/01/01امتحان:

  

 سه شنبه

    

 چهارشنبه

 آبياری عمومی

 1118011-10مبانی گياهان دارويی

 -دکتر زرارع مهرجردی

 0-1/00/01امتحان:

 0سبزيکاری مهارت 

(1118010) 

 01-01/   11/01دکتر لطفی 

 77و  0111مشترک 

 بيماری گياهی)عملی(

 

-37جمع واحد :   

 

 

 



 1401-1401سال تحصیلی نیمسال  اول     –پرديس ابوريحان  4314مهر  ورود ی      مهندسی تولید و ژنتیك گیاهیبرنامه هفتگی  دانشجويان رشته 

 06-01 01-06 01-01 01-01 00-01 01-00 7-01 8-7 روز

     شنبه

 ماشين های کشاورزی عمومی يکشنبه

مشترک با  -کرمانیدکتر -10-1111181

 77و توليد زنتيک  77و  78گياهپزشکی 

 01-11/01/06امتحان: 

 های مهم گياهان زراعیبيماری

-1111071 

 ابراهيمیدکتر -01-01-1/00امتحان:

 ) عملی(ماشين های کشاورزی
 

 

    دکتر غضنفری -دامپروری عمومی دوشنبه
 

 

 1امتحان : 1111181-10دامپروری عمومی سه شنبه

 دکتر غضنفری -00/01-01/

 ايزدیبيوتکنولوژی گياهی دکتر 

 01-06-18/01امتحان: 10-1111166

عمليات بيماريهای مهم گياهان 

 1111070-10زراعی

 -01-06-1/00امتحان:

 

  

 واحد( 0_)( و مهندس اسد زاده1) -دکتر قربانی (0کارورزی) چهارشنبه

10-1111081 

 : جمع واحد

 

 

 

 



 1401-1401نیمسال  اول   سال تحصیلی   –پرديس ابوريحان  4314  مهر  ورود ی      گیاهپزشكیبرنامه هفتگی  دانشجويان رشته 

 06-01 01-06 01-01 01-01 00-01 01-00 7-01 8-7 روز

 شنبه

-10دکترآزادگان  -خاکشناسی عمومی

 01-1/00/01:امتحان-1111111
 1111011-10اقتصاد کشاورزی 

 0111مشترک با دام دکتر باستانی 

 01-11/01/01امتحان:

 اقتصاد

 کشاورزی عمومی

 

 يکشنبه

 ماشين های کشاورزی عمومی

مشترک  - کرمانیدکتر  -10-1111181

و توليد زنتيک  77و  78با گياهپزشکی 

 01-11/01/06امتحان: -77

 خاکشناسی عمومی) عملی(

 

 های کشاورزی عمومیماشين

 
 

 دوشنبه

-دکترهاشمی  1111018-آبياری عمومی

 77مشترک باغبانی و گياهپزشکی 

 8-16/01/01متحان:

 1111116-10(1حشره شناسی )

 01-6/00/01:امتحان-دکتر عادلی منش

-10-(1عمليات حشره شناسی)

 01-6/00/06:امتحان 1111111

  

     سه شنبه

  آبياری عمومی)عملی( چهارشنبه

ويروس شناسی گياهی 

دکتر – 1111111-10مقدماتی

 منتظری

 01-1/00/01امتحان:

عمليات ويروس شناسی گياهی 

–دکتر – 1111111-10مقدماتی

 01-1/00/06امتحان:-منتظری

 جمع واحد : 

 

 

 

 1401-1401نیمسال  اول   سال تحصیلی    –پرديس ابوريحان  3144مهر ماه ورود ی    علوم دامی مهندسیبرنامه هفتگی  دانشجويان رشته  



 01-01 01-01 00-01 01-00 7-01 8-7 روز

 1111118-10پرورش طيور  شنبه

 -دکتر شريفی

دکتر  1111111-10پرورش آبزيان

 01-18/01/01خرمی امتحان:

 آشنايی با فناوريهای مولکولی

 

 دام)عملی(فيزيولوژی توليدمثل 

 

 1111118-10پرورش طيور  يکشنبه

 01-16/01/01امتحان:-دکتر شريفی

 آشنايی با فناوريهای مولکولی

دکتر بختياری  -) عملی(10-1111111

 01-1/00/06امتحان: 

-1111111-10-فيزيولوژی توليدمثل دام

 8-1/00/01امتحان:-دکتر نجفی 

 

 دوشنبه

 

 

 
 

 

دکتر  1111011-10-پرورش گاو شيری سه شنبه

 8-01-1/00امتحان: اسدی 

) 1111011-10-پرورش گاو شيری

 عملی(

 بهداشت و بيماريهای دام و طيور

 01-11/01/01امتحان:

بهداشت وبيماريهای دام و 

 طيور)عملی(

 نجفیدکتر  10-1111017

شناخت و فرآوری مواد خوراکی) عملی(  چهارشنبه

-1/00امتحان: -1111111-10-(0اکيپ )

 دکتر خرمی و شريفی -01-01

شناخت و فرآوری مواد خوراکی دکتر 

 1111111-10خرمی -شريفی

 شناخت و فرآوری مواد خوراکی) عملی(

 (1اکيپ ) 11-1111111

 

 كدها، دانشجويان گرامی در كد ديگر ثبت نام نمايندنفر می باشد كه در صورت تكمیل هريك از  39تعداد شناخت و فرآوری مواد خوراكی ظرفیت واحد عملی درس   34تعداد واحد:

 

 

 

 

 1401-1401نیمسال  اول   سال تحصیلی     –پرديس ابوريحان  4314مهر ماه ورود ی      آب علوممهندسی برنامه هفتگی  دانشجويان رشته 



 01-01 01-01 00-01 01-00 7-01 8-7 روز

 شنبه

-10-ديفرانسيل(معادالت  )1رياضيات

-پازوکیدکتر1111016

صنايع، مشترک با -01-11/01/01تحان:

 0111بيوسيستم و آب

 -معادالت ديفرانسيل( )1رياضيات

  -محاسبات عددی دکتر شريعتمداری

  8-11/01/01امتحان:-10-1111017

  يکشنبه

 1111016 -10عمليات هيدروليک

-06-01/ 18دکتر سلطانی امتحان:

01 

 1111111-10مجاری روبازهيدروليک 

 01-1/00/06دکتر مشعل امتحان:
 

 دوشنبه
 رابطه آب وخاک وگياه) عملی(

 اختياری() 10-1111081

های آب و فاضالب طراحی شبکه

 روستايی) عملی(

-10اختياری(رابطه آب وخاک وگياه )

-دکترآزادگان-1111081

 01-1/00/01امتحان:

 

 سه شنبه

-10-ساختمانیمصالح و روشهای 

 دکتر واليتی 1111018

 مصالح و روشهای ساختمانی

ساعت:  0111/00/11 :امتحان

01:11-18:11 

 

 

طراحی شبکه های آب و فاضالب 

) 1111067-10روستايی 

-06-11/01امتحان: اختياری(

مشترک با دکتر سلطانی  -01

 77و  78ورودی 

 چهارشنبه
  

 
 

 نفر جهت تشكیل كالس نیز الزامی است 3۱درس را اخذ نمايند، توجه به تعداد حداقل يكدرس اختیاری،  دودانشجويان گرامی می توانند از بین واحد  34تعداد واحد:

 

 

 

 



 

 1401-1401نیمسال  اول   سال تحصیلی     –پرديس ابوريحان  3144ماه برنامه هفتگی  دانشجويان رشته بیوسیستم  مهر 

 ۱1-۱۴ ۱1-۱1 ۱1-۱1 ۱۴-۱1 ۱۱-۱۰ ۱۱-۱۱ 1-۱۱ ۴-1 روز

 شنبه

-10( 0مبانی مهندسی برق)

دکتر 1111110

 01-1/00/01امتحان:مساح

-10 (0( اکيپ )0آزمايشگاه مهندسی برق)

 01-06-1/00امتحان:1111111
 (1( اکيپ )0آزمايشگاه مهندسی برق) طراحی اجزاء ماشين

 يکشنبه
  

  

 دوشنبه

 1111016-10 -رياضيات مهندسی

 01-01-0/00دکترشريتمداری  امتحان:

 

 1111011-10ترموديناميک  رياضيات مهندسی

 01-1/01/01امتحان:-دکتر ستاری

، بيوسيستم 0111صنايعمشترک با 

77 

 

 سه شنبه
 

 ترموديناميک

 (0طراحی اجزاء ماشين)

 1110116-10بيگیدکتر حسن

مشترک  01-01-00/ 18امتحان:

 77بيوسيستم و صنايع 

 

     چهارشنبه

 تعداد واحد:

 

 



 

 1401-1401نیمسال  اول   سال تحصیلی    –پرديس ابوريحان  4314مهر ماه ورود ی   ماشینهای صنايع غذايی برنامه هفتگی  دانشجويان رشته 

 روز

 
7-8 01-7 00-01 01-00 01-01 01-01 06-01 01-06 

 شنبه
-دهقاندکتر -برنامه نويسی رايانه 

 ) تئوری(10-1111081

 دکتر فدوی  -(1نقشه کشی صنعتی)

 8-01-11/1امتحان:1110161

 78و  77مشترک با ورودی 
 (0طراحی اجزائ ماشين )

اکيپ ()عملی( 1نقشه کشی صنعتی)

(0) 

10-1110161 

 

 يکشنبه

 ( 1مهندسی ماشينهای صنايع غذائی )

 8-1/00/01امتحان: دکتر آذری کيا

10-1116168 

 مقدم( دکتر 0مکانيک سياالت) 

 

مشترک با   1111060-10علم مواد

 کوراونددکتر -77صنايع 0111بيوسيستم 

 8-1/00/01امتحان:

  علم مواد

  دوشنبه
 1111018-10-(0مکانيک سياالت)

 01-16/01/8امتحان:-دکتر مقدم

 0111و آب  77مشترک با صنايع 

 

برنامه نويسی رايانه ) عملی( دکتر 

 1111081-11دهقان 

 01-01-11/01امتحان:

 سه شنبه
مهندسي تعمير و نگهداري ماشين ها 

  1116111-10-دکتر کيانمهر

 
مهندسي تعمير و نگهداري ماشين ها و 

 كارخانه هاي صنايع غذايي

-06-1/ 6امتحان: 10-1116111

01- 

 1111111-10(0طراحی اجزاء ماشين)

 1110116-10بيگیدکتر حسن

مشترک بيوسيستم و  01-01-00/ 18امتحان:

 77صنايع 

 

   چهارشنبه
  

 

  :تعداد واحد

 

 

 



 1401-1401نیمسال  اول   سال تحصیلی     –پرديس ابوريحان  9314مهر ماه ورود ی      تولید وژنتیك گیاهی مهندسیبرنامه هفتگی  دانشجويان رشته 

-01 01-00 7-01 8-7 روز

00 

01-01 01-01 06-01 01-06 

 – 1111688-10زراعت گياهان دارويی شنبه

 8-0/00/01دکتر قربانی جاويد امتحان:

دکتر  –ژنتيک تکميلی 

 1111117-10مرتضويان

 01-11/01/01امتحان:

  

زراعت گياهات علوفه ای   يکشنبه

دکترغالمعلی اکبری 

 01-11/01/01امتحان:

-10بناکاشانیدکتر  -اصول کشاورزی پايدار

 -06-1/00/01امتحان:-1111681

  

-(1111611-10) -کنترل وگواهی بذر دوشنبه

 دکتر الياس سلطانی

 محسن ابراهيمی -زبان تخصصی) اختياری( 

 8-1/00/01امتحان:-10-1111181

 

-10-مبانی ترويج آموزش کشاورزی سه شنبه

دکتر پيش بين  1111071

مشترک با  01-16/01/06متحان:ا

 78و گياهپزشکی  78 ژنتيک

مبانی ترويج آموزش 

 کشاورزی

  

 (1111611-10) -ديمکاری چهارشنبه

-1/00/18متحان:-دکتر غالمعلی اکبری

01 

 کنترل وگواهی بذر )عملی(

دکتر  الياس -(10-1111611) 

 8-1/00/01سلطانی امتحان:

  

 واحد(  06جمع واحد : )

 

 

 

 



 

 

 1401-1401نیمسال  اول   سال تحصیلی     –پرديس ابوريحان  9314مهر ماه ورود ی   ورود ی      پزشكیگیاه برنامه هفتگی  دانشجويان رشته 

 06-01 01-06 01-01 01-01 00-01 01-00 7-01 8-7 روز

 دکتر صادقی-1111107-10سم شناسی شنبه

 01-1/00/01امتحان:

    - 1111111-10آفات انباری

 ماشين های کشاورزی عمومی يکشنبه

مشترک با  -دکتر ابونجمی-10-1111181

امتحان: -77و توليد زنتيک  77و  78گياهپزشکی 

11/01/06-01 

اکتری شناسی گياهی مقدماتی دکتر ب

  1111111-10فالحی

  ماشين های کشاورزی عمومی

 -بيماريهای گياهان زينتی، جاليز و سبزی دوشنبه

 /1/00 :امتحان1111101-10دکتر فالحی

01:11-01:11 

 1111111عمليات سم شناسی

 دکتر صادقی

 01-1/00/06امتحان:

 

 

-10-مبانی ترويج آموزش کشاورزی سه شنبه

دکتر پيش بين  1111071

مشترک با ژنتيک  01-16/01/06متحان:ا

 78و گياهپزشکی  78

   مبانی ترويج آموزش کشاورزی

-10-عمليات آفات انباری دکتر صادقی چهارشنبه

 01-11/01/06امتحان:-1111111

عمليات بيماريهای گياهان زينتی، 

 1111106-10 جاليز و سبزی

 دکتر فالحی -01:11

 01-1/00/06امتحان:

 
عمليات باکتری شناسی گياهی 

 دکتر فالحی 1111110-10مقدماتی

  01-01-0/00امتحان:

 

 دانشجويان گرامی توجه نمايند كه حداقل  تعداد نفرات جهت تشكیل كالس ده نفر است كه در انتخاب دروس اختیاری دقت نمايند تعداد واحدهای اختیاری توضیح: +39جمع واحد :

 



 

 

 1401-1401نیمسال  اول   سال تحصیلی    –پرديس ابوريحان 9314مهر ماهورود ی    مهندسی علوم دامیبرنامه هفتگی  دانشجويان رشته  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 39جمع واحد : 

 

 01-01 01-01 00-01 01-00 7-01 8-7 روز

 -ارزيابی و قضاوت دام های مزرعه ای شنبه

دکتر  10-1111117

 01-1/00/06مقيمی)عملی()اختياری(امتحان: 

ارزيابی و قضاوت دام های مزرعه ای) 

 تئوری(
دکتر 1111101-10پرورش بز) عملی( 

نوروزيان)مزرعه/آزمايشگاه( امتحان: 

18/01/01-01 

 پرورش بز

-10شناسی و تنش در حيوانات مزرعهرفتار  يکشنبه

1111117 

 01-11/00/01دکتر هنربخش امتحان:

-10پرورش جوجه های گوشتی

1111111- 

-16/01/01امتحان:-شريفیدکتر

01 

-10پرورش جوجه های گوشتی

1111111- 

 

 

 

-10دکتر نجفی -مبانی ايمنی شناسی دوشنبه

 01-1/00/06امتحان:  1111111
   حيواناترفتار شناسی و تنش در 

     سه شنبه

   چهارشنبه

 

 



 

 

 1401-1401نیمسال  اول   سال تحصیلی    –رديس ابوريحان پ 9314مهر ماه ورود ی      آب علوم و مهندسی  برنامه هفتگی  دانشجويان رشته

 01-01 01-01 00-01 01-00 7-01 8-7 روز

 شنبه
 دکتر مساح/  -پروژه مديريت منابع آب 

 01-18/01/06امتحان: 10-1111017

های انتقال و توزيع آب طراحی سازه

 دکتر حاتم خانی-( 1)

  8-1/00/01امتحان:-10-1111011

 

های انتقال و پروژه طراحی سازه

توزيع آب) عملی( 

 دکتر سلطانی/  8-16/01/01امتحان:

10-1111061 

 

   يکشنبه
 

 

   فاضالب طراحی شبکه های آب و  دوشنبه

 سه شنبه

-10نرم افزارهای تخصصی در مهندسی آب

1111061- 
 01-01-/1/00دکتر عبداللهی پورامتحان:

 

 

طراحی شبکه های آب و فاضالب 

 اختياری() 1111067-10روستايی 

دکتر  -01-06-11/01امتحان:

 77و  78مشترک با ورودی سلطانی 

 

 چهارشنبه

 طراحی سامانه آبياری تحت فشار

 01-01-/0/00امتحان:عبداللهی پوردکتر 

10-1111011 

عمليات و پروژه طراحی سامانه 

-10-های ابياری) عملی(

هاشمی  -دکتر مشعل1111011

عبداللهی  -گرمدره

 01-1/00/06امتحان:پور

نرم افزارهای تخصصی در  

 -1111061-10مهندسی آب
 )عملی( 

 

 

 



 

 

 1401-1401نیمسال  اول   سال تحصیلی   –پرديس ابوريحان  3149ورود ی   مهرماه  (مهندسی مكانیك بیوسیستم )كشاورزی برنامه هفتگی رشته  

 ۱1-۱۴ ۱1-۱1 ۱1-۱1 ۱۴-۱1 ۱۱-۱۰ ۱۱-۱۱ 1-۱۱ ۴-1 روز

 شنبه

 )عملی(ورزیهای خاکطراحی ماشين

 -کرمانیدکتر - 10-1110118

 01-06-11/01امتحان:

دکتر  1110111-10مکانيکیارتعاشات 

 01-06-11/00امتحان: حسن بيگی

های هيدروليک و شناخت و کاربرد سامانه

دکتر 1110180-10پنووماتيک) عملی( 

 01-11/01/06کيانمهر امتحان: 

 

 یکشنبه
 مکانيک تراکتور

 01-06-0/00دکتر کيانمهر امتحان:

 مکانيک تراکتور) عملی(

10-1110101 

 )اختياری (ديناميک ماشين 

دکتر عرب حسينی  10-1110161

 01-06-1/00امتحان:

 

   دوشنبه
 

 

 سه شنبه

 -) اختياری(ماشينهای ويژه کشاورزی

 دکتر کرمانی10-1110171

 01-06-1/00امتحان:

 
های هيدروليک و شناخت و کاربرد سامانه

 دکتر کيانمهر1110180-10پنووماتيک 
 

  چهارشنبه
( دکتر عرب ديناميک ماشين )اختياری 

 حسينی
  ارتعاشات مکانيکی

 تعداد واحد:

 

 

 



 

 1401-1401نیمسال  اول   سال تحصیلی     –پرديس ابوريحان  9314مهر ماه ورود ی   ماشینهای صنايع غذايی برنامه هفتگی  دانشجويان رشته 

 روز

 
7-8 01-7 00-01 01-00 01-01 01-01 06-01 01-06 

 شنبه

 1116101-10انتقال جرم

 01-06-11/01:امتحان ستاری دکتر

 

 دکتر فدوی  -(1نقشه کشی صنعتی)

 8-01-11/1امتحان:1110161

 78و  77مشترک با ورودی 

-11 (1اکيپ )()عملی( 1نقشه کشی صنعتی)

1110161 

  

()عملی( 1نقشه کشی صنعتی)

 (0اکيپ )

11-1110161 

 

 يکشنبه

 

-10خواص مهندسی بيولوژيک 

 8-11/01/01:امتحان1116111

 دکتر فدوی

تحليل و مديريت انرژی در  خواص مهندسی بيولوژيک

ماشينهاو کارخانه های صنايع 

 غذايی

دکتر مقدم  -10-1110170

 01-01-1/00امتحان:

     دوشنبه

 -(1عمليات واحد) سه شنبه

تحليل و مديريت انرژی در ماشينهاو 

 کارخانه های صنايع غذايی) عملی(

10-1110170 

مهندسی ) اکيپ آزمايشگاه خواص 

 1116110-11(بيولوژيک1

 دکتر فدوی

آزمايشگاه خواص مهندسی 

-10 (0) اکيپ بيولوژيک 

1116110 

 8-1/00/01امتحان: دکتر فدوی

 چهارشنبه

اصول طراحی کارخانه های صنايع 

 غذايی

10-1116117 

- دکتر ميرسعيدقاضی

 8-1/00/01امتحان:

 1116111-10-(1عمليات واحد)

 دکتر ميرسعيد01-1/00/01امتحان:
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