
 باسمه تعالي

 ورودی -(   Ph.D) دکترای تخصصيدانشجوی 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( : 10تعداد واحد انتخابي در هر نیمسال وتعداد کل واحدهای دوره تحصیلي ) ماده    - 3 -

 واحد مي باشد .  18واحد و حداکثر  12تعداد واحدهای دوره آموزشي حداقل 

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

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

مي باشد . دانشجو در صورت کسب  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 

 ( : 15 ارزيابي 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 

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

 ( :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  5/0به تشخيص شورای آموزشي دانشگاه غيرموجه تشخيص داده شود برای آن درس نمره 

( 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 



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

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

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

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

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

 ( : 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 .

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

 فوق الذکر است . 2الزم سنوات تحصيلي مجاز برابر بند 

 

 

 

 

 

 



 -1400نیمسال  اول   سال تحصیلي    –پرديس ابوريحان   1400ماه مقطع دکتر ی  ورود ی   مهر    طراحی ماشینهای کشاورزی - گرايش مكانیک بیوسیستمبرنامه هفتگي  دانشجويان رشته 

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

 شنبه

پردازش سیگنال های ) 

-01اختیاری(دیجیتال

حسن بیگی  -7301369

 14-16-4/11امتحان:

 
 

 ریاضیات مهندسی پیشرفته

 مشترک تمام گرایشها

 دکتر خشه چی730132901

 10-12-25/10امتحان 

 

 یکشنبه

شبیه سازی و مدل سازی ریاضی 

دکتر 7301372-01-پیشرفته

 14-16-28/10امتحان:-زرافشان

 مشترک تمام گرایشها

   

 دوشنبه

طراحی ماشین های کشاورزی 

-01-پیشرفته دکتر مساح

7301330 

 10-12-1/11آمتحان: 

   

      سه شنبه

      چهارشنبه

 10تعداد واحد: 

 

 



نیمسال  اول   سال تحصیلي    –پرديس ابوريحان   1400ماه مقطع دکتر ی  ورود ی   مهر    گرایش انرژی های تجدید پذیر مكانیک بیوسیستمبرنامه هفتگي  دانشجويان رشته 

1400 

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

  شنبه

-01ارزیابی و کاربرد زیست سوخت ها

دکتر دهقانی  --7301442

 14-16-4/11امتحان:

ریاضیات مهندسی پیشرفته 

 مشترک تمام گرایشها

 دکتر خشه چی730132901

 10-12-25/10امتحان 

 

 یکشنبه

شبیه سازی و مدل سازی ریاضی 

دکتر 7301372-01-پیشرفته

-16-28/10امتحان:-زرافشان

 مشترک تمام گرایشها 14

   

 دوشنبه
ارزیابی و کاربرد زیست 

-01سوخت)عملی( ها

7301442 

   

  سه شنبه

طراحی سامانه های تولید انرژیهای تجدید 

-01-کرمانی -پذیر دکتر کوراوند

 10-12-2/11آمتحان: -7301443

  

      چهارشنبه

 واحد 9 

 



نیمسال  اول   سال تحصیلي    –پرديس ابوريحان   1400ماه مقطع دکتر ی  ورود ی   مهر   گرايش فناوری پس از برداشت - برنامه هفتگي  دانشجويان رشته مکانيک بيوسيستم

1400 

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

  شنبه

مهندسی پس از برداشت) اختیاری( دکتر 

 7301452-01چگینی

 8-10-2/11امتحان:

ریاضیات مهندسی پیشرفته 

 مشترک تمام گرایشها

 دکتر خشه چی730132901

 10-12-25/10امتحان 

 

 یکشنبه

شبیه سازی و مدل سازی ریاضی 

دکتر 7301372-01-پیشرفته

-16-28/10امتحان:-زرافشان

 مشترک تمام گرایشها 14

مهندسی پس از 

 برداشت
   

     دوشنبه

      سه شنبه

      چهارشنبه

 واحد 6

 

 

 

 



 1400-1401نیمسال  دوم   سال تحصیلي   –پرديس ابوريحان 1399مقطع دکتر ی  ورود ی   مهر ماه    بیوسیستم مكانیکبرنامه 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

 1400-1401نیمسال  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  قبل از آنو  94مهر ماه مقطع دکتر ی  ورود ی      مكانیک بیوسیستمبرنامه هفتگي  دانشجويان رشته 

1401-1400 

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

  شنبه
 واحدی 18رساله 

01- 7301458  
  

     یکشنبه

 18تعداد واحد: 

 

 



نیمسال  اول   سال تحصیلي    –پرديس ابوريحان 1400ورود ی  مهر ماه  علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب رشته  مقطع دکتر یبرنامه هفتگي  دانشجويان 

 وزارت علوم و تحقیقات( 9/12/1394مورخ  61)طبق سرفصل جديد ابالغ شده مصوب جلسه 1401-1400
 

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

 شنبه

مدلهای ریاضی در آبهای زیر 

دکتر  -7305242-01-زمینی

 14-16-28/10امتحان:-جوادی

 
تحلیل سامانه های 

 (2منابع آب)

 آمار مهندسی پیشرفته 

 دکتر مساح بوانی-01-7305034

 

 

  یکشنبه

مدلهای ریاضی در 

 آبهای زیر زمینی

 

 

 آمار مهندسی پیشرفته

01-7305034 

امتحان -دکتر مساح بوانی

(25/10-12-10 

 

 مسایل آب ایران    دوشنبه

 (2)تحلیل سامانه های منابع آب 

دکتر -01-7305191

 8-10-2/11امتحان )-روزبهانی

 

 سه شنبه

) 7305245-01مسایل آب ایران

-جوادی -مساح /روزبهانی -عملی(

مشترک با  10-12-4/11امتحان 

 1400آبیاری و زهکشی 

    

     چهارشنبه

 11تعداد واحد: 

 



نیمسال  اول   سال   –پرديس ابوريحان  1400مهر ماه آبیاری وزهكشي ورود ی   گرايش  -علوم و مهندسي آب دکتری  رشته برنامه هفتگي  دانشجويان 

 1400-1401تحصیلي  

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

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

 شنبه

-01آبهای نامتعارف استفاده از

/ دکتر هاشمی گرمدره 7305035

) 8-10-26/10امتحان:-سلطانی 

 اختیاری(

   

  یکشنبه

 ) اختیاری(خاک در آب نشست و نفوذ

 7305033-01آزادگان-دکتر 

 10-12-29/10امتحان:

 طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی

دکتر هاشمی  -01-7305014

 10-12-3/11امتحان:-شاهدانی)

 

 دوشنبه

دکتر  -پدیده انتقال مواد در خاک

 7305130 -هاشمی گرمدره

 14-16-28/10امتحان:

   مسایل آب ایران 

 سه شنبه

) 7305245-01مسایل آب ایران

-جوادی -مساح /روزبهانی -عملی(

مشترک با  10-12-6/11امتحان 

 1400 منابع آب

    

     چهارشنبه

  وحد 10تعداد 

 

 



 1400-1401نیمسال  اول   سال تحصیلي   –پرديس ابوريحان  99مقطع دکتر ی ورود ی مهر   آبیاری و زهكشيبرنامه هفتگي  دانشجويان رشته   

 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

 1400-1401نیمسال  اول   سال تحصیلي   –پرديس ابوريحان  99مقطع دکتر ی ورود ی مهر    مهندسي منابع آب برنامه هفتگي  دانشجويان رشته 

 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  اول   سال تحصیلي   –پرديس ابوريحان  94الي 92مقطع دکتر ی ورود ی مهر    آبیاری و زهكشي و منابع آببرنامه هفتگي  دانشجويان رشته 

1401-1400 

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

 7305116-01واحدی: 18رساله

 1400-1401نیمسال  اول   سال تحصیلي   –پرديس ابوريحان 98الي    97 مهر مقطع دکتر ی ورود ی    زهكشي و منابع آبآبیاری و برنامه هفتگي  دانشجويان رشته 

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

 7320168-05واحدی: 18رساله



 1400-1401  نیمسال  اول   سال تحصیلي  –پرديس ابوريحان  1400ورود ی   مهر ماه  - اکولوژی گیاهان زراعي –آگروتكنولوژی برنامه هفتگي  دانشجويان رشته 

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

     شنبه

  یکشنبه

 تنوع زیستی در بوم نظامهای زراعی

-25/10دکتر بناکاشانی امتحان:-

12-10-01-7303391 

  

رشد  سازی مدل

و نموگیاهی دکتر 

 سلطانی

 

 دوشنبه

 7303453-01گیاهی اکوفیزیولوژی

 دکتر اله دادی

مشترک با  10-12-28/10امتحان:

 1400فیزیولوژی ورودی 

   

      سه شنبه

 چهارشنبه

 مدیریت پایدار بوم نظامهای زراعی

-7303288-01دکتر غالمعباس اکبری-

 10-12-2/11امتحان:

 

 ) عملی(رشد و نموگیاهی سازی مدل

 7303465-01سلطانیدکتر 

مشترک با 1414-16-5/11امتحان:

 1400فیزیولوژی ورودی 

 

 واحد 8جمع 

 

 

 



 1400-1401  نیمسال  اول   سال تحصیلي  –پرديس ابوريحان  1400ورود ی   مهر ماه  – فیزيولوژی گیاهان زراعي –برنامه هفتگي  دانشجويان رشته آگروتكنولوژی 

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

      شنبه

   یکشنبه

 فیزیولوژی گیاهان در شرایط تنش

-29/10دکتر غالمعلی اکبری متحان:-

12-10-01-7303415 

رشد  سازی مدل

و نموگیاهی دکتر 

 سلطانی

 

 دوشنبه

 7303453-01گیاهی اکوفیزیولوژی

 10-12-3/11امتحان:-دکتر اله دادی

 1400مشترک با اکولوژی ورودی 

   

      سه شنبه

  چهارشنبه

آزمایشگاهی در فیزیولوژی  روشهای

 7303450-01گیاهان

-10-6/11امتحان:-دکتر دکتر قربانی

8 

 رشد و نموگیاهی) عملی( سازی مدل

 7303465-01دکتر سلطانی

مشترک با  14-16-26/10امتحان:

 1400اکولوژی ورودی 

 

 واحد 8جمع 

 

 

 

 



 1400-1401نیمسال  اول   سال تحصیلي    –پرديس ابوريحان   1400هورود ی   مهر ما نژادی گیاهي ژنتیک و بهبرنامه هفتگي  دانشجويان 

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

  شنبه

به نژادی گیاهان برای تحمل تنشهای 

-01-(دکتر سادات نوری2غیر زیستی)

 10-12-25/10امتحان: -7303579

  

  يكشنبه
دکتر  -ژنتیک مولکولی پیشرفته 

 7303577-01-رامشینی

 10-12-28/10امتحان:
  

 دوشنبه
 (2ژنتیک بیومتری )

01-7303580 

 10-12-3/11دکتر امینی امتحان:

   

 سه شنبه
مهندسی ژنتیک پیشرفته دکتر 

 7303578-01ایزدی

 10-12-5/11امتحان:

   

     چهارشنبه

 واحد 8جمع 

 

 

 



 1400-1401نیمسال  اول   سال تحصیلي   –پرديس ابوريحان  1399گیاهان 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  اول   سال تحصیلي   –پرديس ابوريحان  96و  95و آگرو تكنولوژی ) فیزيولوژی و اکواوژی(مقطع دکتر ی ورود ی مهر    و زنتیک به نژادی -اصالح نباتات   -زراعت  برنامه هفتگي  دانشجويان رشته 

1401-1400 

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

  95ويژه ورودی  03-7320168

 واحد 18رساله 

 و بعد از آن 96واحدی ويژه ورودی  20رساله  01-7303589

 

 1400-1401نیمسال  دوم   سال تحصیلي   –پرديس ابوريحان    94الي92مقطع دکتر ی ورود ی مهر  -اصالح نباتات   -زراعت  برنامه هفتگي  دانشجويان رشته 

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

01-7303554  

 واحد 18رساله 

 1400-1401نیمسال  دوم   سال تحصیلي   –پرديس ابوريحان  99مقطع دکتر ی ورود ی مهر  -تغذيه دام برنامه هفتگي  دانشجويان رشته  

 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   1400( ورود ی مهر ماه   تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانيبرنامه هفتگي  دانشجويان رشته مقطع دکتر ی علوم باغباني ) گرايشهای فیزيولوژی 

 1400-1401اول   سال تحصیلي  

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

15 

17-16 

 شنبه

بختیاری دکتر  -هاي آماري پيشرفته روش

 14-16-2/11امتحان:-زاده

01-7308049 

   

 یکشنبه

 بيوتكنولوژي در علوم باغباني
 مهرجردي دكتر محبوبه زارع

 10-12-29/10امتحان: 

01-7308050 

 فيزيولوژي رشد و عملكرد
  / دکتر کریمیساریخانیدكتر 

 10-12-25/10امتحان: 

01-7308047 

   

 دوشنبه

 بيوشيمي گياهي تكميلي
 دکتر علی نیایی

 10-12-25/10امتحان : 

01-7308048 

   

       سه شنبه

     چهارشنبه

 8 تعداد واحد:

 

 

 

 

 

 



 1400-1401نیمسال  اول   سال تحصیلي   –پرديس ابوريحان  98مقطع دکتر ی ورود ی مهر  -علوم باغبانيبرنامه هفتگي  دانشجويان رشته  

 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

 1400-1401نیمسال  اول   سال تحصیلي   –پرديس ابوريحان  و  بعد از آن 95مقطع دکتر ی ورود ی مهر  -علوم باغبانيبرنامه هفتگي  دانشجويان رشته  

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

 ( 95واحدی )ويژه ورودی  18رساله  08-7320168

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

 1400-1401نیمسال  اول   سال تحصیلي    –1394الي  1392ورود ی   مهر ماه   دکتری گرايش بیو تكنولوژی و  ژنتیک مقطع     علوم باغبانيبرنامه هفتگي  دانشجويان رشته    

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

 واحد 18رساله   -7308001-01 يكشنبه

 

 

 

 

 



 1400-1401نیمسال  دوم   سال تحصیلي   –پرديس ابوريحان  99مقطع دکتر ی ورود ی مهر  -تغذيه دام برنامه هفتگي  دانشجويان رشته  

 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

 

 1400-1401نیمسال  اول   سال تحصیلي   –پرديس ابوريحان  99مقطع دکتر ی ورود ی مهر  - بیماری شناسي گیاهي برنامه هفتگي  دانشجويان رشته 

 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

 1400-1401نیمسال  اول   سال تحصیلي   –پرديس ابوريحان  98الي  95و  94ی مهرمقطع دکتر ی ورود - بیماری شناسي گیاهي برنامه هفتگي  دانشجويان رشته 

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

 7320168-07رساله 

 

 

 

 



 1400-1401سال تحصیلي     دومنیمسال   –پرديس ابوريحان و بعد از آن   95مقطع دکتر ی ورود ی -تغذيه دام برنامه هفتگي  دانشجويان رشته  

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

 واحدی  18رساله دکترا  02-7320168

 1400-1401سال تحصیلي     دومنیمسال   –پرديس ابوريحان   94الي  92مقطع دکتر ی ورود ی مهر  -تغذيه دام برنامه هفتگي  دانشجويان رشته  

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

01- 7302264 

 واحدی 18رساله 

 

 

 


