
 

 

کارشناسیمقطع  -98ورودی  علوم خاک-مهندسی کشاورزی رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال تحصیلی  دوم در نیمسال

 

وانید تا سقف مجاز انتخاب نمایید.از مجموع دروس عمومی و گروه معارف اسالمی و تربیت بدنی با توجه به هماهنگی برنامه می ت

        

            

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/03/27 کشاورزي-107کالس  1430 1300 يک شنبه 9811 3 آقاي دکتر سيد بهمن موسوي ارزيابي خاکها و اراضي 522411

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/03/27 خاکشناسي  -آز 1615 1445 يک شنبه 9811 3 آقاي دکتر سيد بهمن موسوي ارزيابي خاکها و اراضي 522411

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/04/05 خاکشناسي  -آز 1430 1300 دو شنبه 9811 3 آقاي دکتر جعفر چابک پور مباني زهکشي 522424

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/04/05 کشاورزي-112کالس  1615 1445 دو شنبه 9811 3 آقاي دکتر جعفر چابک پور مباني زهکشي 522424

 باغباني عمومي 522428

آقاي دکتر محمدباقر 

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/03/29 کشاورزي -106کالس  845 800 سه شنبه 9811 4 حسنپوراقدم

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/03/29 کشاورزي -106کالس  930 845 سه شنبه 9811 4 آقاي دکتر علي بهمني  باغباني عمومي 522428

 باغباني عمومي 522428

آقاي دکتر محمدباقر 

 تهکارشناسي پيوس 10:30 1402/03/29 1باغباني  -آز 1030 945 سه شنبه 9811 4 حسنپوراقدم

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/03/29 1باغباني  -آز 1115 1030 سه شنبه 9811 4 آقاي دکتر علي بهمني  باغباني عمومي 522428

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/04/03 نامشخص 1615 1300 سه شنبه 9811 3 اساتيد گروه مربوطه 2کارورزي  522460

 کارشناسي پيوسته 14:00 1401/04/10 کشاورزي-112کالس  1615 1300 چهار شنبه 9811 4 طهاساتيد گروه مربو مهارت آموزي 522466



 

 

 

کارشناسیمقطع  -99ورودی  کعلوم خا-مهندسی کشاورزی رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال تحصیلی  دوم در نیمسال

     

 برنامه امتحانی برنامه کالسی
 

 تاريخ امتحان كالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_كد

ساعت 

 مقطع امتحان

 کارشناسي پيوسته 14:00 1402/04/03 حاصلخيزي  -آز 1430 1300 يک شنبه 9911 3 سيروس صادقي  آقاي دکتر  تغذيه گياه 522415

 کارشناسي پيوسته 14:00 1402/04/03 کشاورزي-107کالس  1615 1445 يک شنبه 9911 3 آقاي دکتر سيروس صادقي   تغذيه گياه 522415

 کارشناسي پيوسته 14:00 1402/04/12 کشاورزي-107کالس  1115 945 شنبه 9911 3 آقاي دکتر مهدي رحمتي فرسايش و حفاظت خاک 522422

 کارشناسي پيوسته 14:00 1402/04/12 مزرعه 1430 1300 شنبه 9911 3 آقاي دکتر مهدي رحمتي فرسايش و حفاظت خاک 522422

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/04/10 کشاورزي-107کالس  1115 945 دو شنبه 9911 3 آقاي دکتر اسماعيل کريمي ميکروبيولوژي خاک 522425

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/04/10 حاصلخيزي  -آز 1430 1300 دو شنبه 9911 3 آقاي دکتر اسماعيل کريمي ميکروبيولوژي خاک 522425

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/03/29 کشاورزي-107کالس  930 800 شنبه 9911 3 آقاي دکتر شهريار دشتي هوا و اقليم شناسي 522434

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/03/29 2مرکز کامپيوتر  1615 1445 شنبه 9911 3 آقاي دکتر شهريار دشتي هوا و اقليم شناسي 522434

 هکارشناسي پيوست 10:30 1402/03/27 کشاورزي-107کالس  1115 800 يک شنبه 9911 3 آقاي دکتر يوسف نصيري بوم شناسي 522435

تا سقف مجاز انتخاب نمایید.از مجموع دروس عمومی و گروه معارف اسالمی و تربیت بدنی با توجه به هماهنگی برنامه می توانید 



 

 

کارشناسیمقطع  -1400ورودی  علوم خاک-مهندسی کشاورزی رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402لی سال تحصی دوم در نیمسال

 

     

 برنامه امتحانی برنامه کالسی
 

 تاريخ امتحان كالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_كد

ساعت 

 مقطع امتحان

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/04/03 کشاورزي-107کالس  1400 1300 سه شنبه 4001 3 آقاي دکتر عباس رضائي  رابطه آب خاک و گياه 522418

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/04/03 کشاورزي-112کالس  1615 1445 سه شنبه 4001 3 آقاي دکتر عباس رضائي  رابطه آب خاک و گياه 522418

 سي پيوستهکارشنا 10:30 1402/04/03 خاکشناسي  -آز 1800 1630 سه شنبه 4001 3 آقاي دکتر عباس رضائي  رابطه آب خاک و گياه 522418

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/03/29 کشا-(2)ارشد 301کالس  1430 1300 دو شنبه 4001 3 آقاي دکتر سيروس صادقي   شيمي خاک 522421

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/03/29 حاصلخيزي  -آز 1615 1445 دو شنبه 4001 3 آقاي دکتر سيروس صادقي   شيمي خاک 522421

 کارشناسي پيوسته 14:00 1401/04/10 کشا-(1)ارشد 101کالس  1115 945 سه شنبه 4001 2 آقاي دکتر اسماعيل کريمي شناسيزيست  522404

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/03/27 کشاورزي-112کالس  1615 1300 يک شنبه 4001 3 آقاي دکتر مجتبي نورآئين 1طرح آزمايشات کشاورزي  522431

 کارشناسي پيوسته 14:00 1402/04/05 کشاورزي-107کالس  930 800 دو شنبه 4001 2 خانم دکتر نيکو حمزه پور کارتوگرافي 522433

 کارشناسي پيوسته 14:00 1402/04/05 2مرکز کامپيوتر  1115 945 دو شنبه 4001 2 خانم دکتر نيکو حمزه پور کارتوگرافي 522433

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/04/12 مزرعه 1115 945 چهار شنبه 4001 3 اساتيد گروه مربوطه 1کارورزي  522439

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/04/12 مزرعه 1615 1300 چهار شنبه 4001 3 اساتيد گروه مربوطه 1کارورزي  522439

 سقف مجاز انتخاب نمایید.از مجموع دروس عمومی و گروه معارف اسالمی و تربیت بدنی با توجه به هماهنگی برنامه می توانید تا 



 

 

کارشناسیمقطع  -1401ورودی  علوم خاک-مهندسی کشاورزی رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال تحصیلی  دوم در نیمسال

 

 برنامه امتحانی برنامه کالسی
 

 تاريخ امتحان كالس پايان_ساعت روعش_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_كد

ساعت 

 مقطع امتحان

 کارشناسي پيوسته 14:00 1402/03/27 کشاورزي-112کالس  1115 800 يک شنبه 4011 3 آقاي دکتر مجتبي نورآئين آمار و احتماالت 522401

 سي پيوستهکارشنا 10:30 1402/04/03 کشاورزي-112کالس  1430 1300 سه شنبه 4011 3 - شيمي آلي 522405

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/04/03 2شيمي  -آز 1615 1445 سه شنبه 4011 3 - شيمي آلي 522405

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/04/05 کشاورزي-112کالس  930 800 سه شنبه 4011 3 - فيزيک عمومي 522408

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/04/05  فيزيک و آبياري-آز 1115 945 سه شنبه 4011 3 - فيزيک عمومي 522408

 کارشناسي پيوسته 14:00 1402/03/29 خاکشناسي  -آز 1115 945 چهار شنبه 4011 3 آقاي دکتر سيد بهمن موسوي خاک شناسي عمومي 522429

 کارشناسي پيوسته 14:00 1402/03/29 کشاورزي-107کالس  1430 1300 چهار شنبه 4011 3 آقاي دکتر سيد بهمن موسوي خاک شناسي عمومي 522429

 کارشناسي پيوسته 14:00 1402/04/10 2مرکز کامپيوتر  1800 1445 دو شنبه 4011 3 آقاي دکتر مهدي رحمتي برنامه نويسي رايانه 522442

 اب نمایید.از مجموع دروس عمومی و گروه معارف اسالمی و تربیت بدنی با توجه به هماهنگی برنامه می توانید تا سقف مجاز انتخ



 

 

 کارشناسیمقطع  -98 ورودی گیاهپزشکی-مهندسی کشاورزی رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال تحصیلی  دوم در نیمسال

 

 برنامه امتحانی برنامه کالسی
 مقطع ساعت امتحان تاريخ امتحان كالس نپايا_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_كد 

 کارشناسي پيوسته 14:00 1402/04/03 مزرعه 1615 1445 يک شنبه 9811 3 آقاي دکتر جواد رباطي  ماشينهاي کشاورزي عمومي 523318

 کارشناسي پيوسته 14:00 1402/04/03 کشاورزي-111کالس  930 800 دو شنبه 9811 3 آقاي دکتر جواد رباطي  ماشينهاي کشاورزي عمومي 523318

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/03/30 کشاورزي -106کالس  1430 1300 يک شنبه 9811 2 آقاي دکتر غالمحسين قره خاني  اصول مديريت آفات گياهي 523338

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/03/27 کشاورزي -106کالس  1115 945 يک شنبه 9811 1 خانم دکتر سميراخداياري فناوري کاربرد آفت کش ها 523342

523372 

مديريت کلينيک ها و شرکت هاي گياه  

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/04/06 کشاورزي -106کالس  1115 945 سه شنبه 9811 2 اساتيد گروه مربوطه پزشکي

 کارشناسي پيوسته - - - - - - 9811 3 اساتيد گروه مربوطه 2کارورزي  523355

 کارشناسي پيوسته - - - - - - 9811 2 اساتيد گروه مربوطه پروژه 523376

 از مجموع دروس عمومی و گروه معارف اسالمی و تربیت بدنی با توجه به هماهنگی برنامه می توانید تا سقف مجاز انتخاب نمایید.

 

 

 

 



 

 

 کارشناسیمقطع  -99 ورودی گیاهپزشکی-مهندسی کشاورزی رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال تحصیلی  دوم در نیمسال

 

 برنامه امتحانی برنامه کالسی
 

 تاريخ امتحان كالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_كد

ساعت 

 مقطع امتحان

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/03/27 کشاورزي-112کالس  1615 1300 يک شنبه 9911 3 آئينآقاي دکتر مجتبي نور طرح آزمايشهاي کشاورزي  523311

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/04/06 کشاورزي -106کالس  930 800 دو شنبه 9911 2 آقاي دکتر محمد باقري  آفات مهم گياهان زراعي 523326

 کارشناسي پيوسته 08:30 1402/04/06 2گياهپزشکي  -آز 1115 945 دو شنبه 9911 1 د باقري آقاي دکتر محم عمليات آفات مهم گياهان زراعي 523327

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/04/10 کشاورزي -106کالس  930 800 چهار شنبه 9911 2 آقاي دکتر وحيد رومي بيماريهاي مهم گياهان زراعي 523328

 کارشناسي پيوسته 08:30 1402/04/10 بيماريهاي گياهي  -آز 1115 945 چهار شنبه 9911 1 قاي دکتر وحيد روميآ عمليات بيماريهاي مهم گياهان زراعي 523329

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/03/30 کشاورزي -106کالس  1430 1300 سه شنبه 9911 2 آقاي دکتر غالمحسين قره خاني  آفات مهم درختان ميوه 523330

 کارشناسي پيوسته 08:30 1402/03/30 2گياهپزشکي  -آز 1615 1445 سه شنبه 9911 1 آقاي دکتر غالمحسين قره خاني  درختان ميوه عمليات آفات مهم 523331

 کارشناسي پيوسته 14:00 1402/04/03 کشاورزي -106کالس  1430 1300 دو شنبه 9911 2 خانم دکترحبيبه جباري بيماريهاي مهم درختان ميوه 523332

 کارشناسي پيوسته 08:30 1402/04/03 بيماريهاي گياهي  -آز 1615 1445 دو شنبه 9911 1 خانم دکترحبيبه جباري مليات بيماريهاي مهم درختان ميوهع 523333

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/03/28 مزرعه 1115 800 سه شنبه 9911 3 خانم دکترحبيبه جباري 1کارورزي  523354

 گروه معارف اسالمی و تربیت بدنی با توجه به هماهنگی برنامه می توانید تا سقف مجاز انتخاب نمایید. از مجموع دروس عمومی و



 

 

 کارشناسیمقطع  -1400 ورودی گیاهپزشکی-مهندسی کشاورزی رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال تحصیلی  دوم در نیمسال

 

 برنامه امتحاني السيبرنامه ک

 مقطع ساعت امتحان تاريخ امتحان کالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_کد 

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/03/30 کشاورزي-109کالس  1615 1300 دو شنبه 4001 3 آقاي دکتر عبداهلل جوانمرد اکولوژي 523302

 کارشناسي پيوسته 14:00 1402/03/27 کشاورزي-113کالس  1615 1300 يک شنبه 4001 3 آقاي دکتر عزت اله اسفندياري  عموميبيوشيمي  523308

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/03/29 کشاورزي -106کالس  845 800 سه شنبه 4001 3 آقاي دکتر محمدباقر حسنپوراقدم باغباني عمومي 523317

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/03/29 کشاورزي -106کالس  930 845 سه شنبه 4001 3 آقاي دکتر علي بهمني  يباغباني عموم 523317

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/03/29 گلخانه 1345 1300 سه شنبه 4001 3 آقاي دکتر محمدباقر حسنپوراقدم باغباني عمومي 523317

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/03/29 گلخانه 1430 1345 سه شنبه 4001 3 آقاي دکتر علي بهمني  باغباني عمومي 523317

 کارشناسي پيوسته 14:00 1402/04/10 کشاورزي -106کالس  1345 1300 شنبه 4001 3 دکتر علي اصغر عليلو  علفهاي هرز و کنترل آنها 523343

 کارشناسي پيوسته 14:00 1402/04/10 کشاورزي -106کالس  1430 1345 شنبه 4001 3 آقاي دکتر وحيد رومي علفهاي هرز و کنترل آنها 523343

 کارشناسي پيوسته 14:00 1402/04/10 بيماريهاي گياهي  -آز 1530 1445 شنبه 4001 3 دکتر علي اصغر عليلو  علفهاي هرز و کنترل آنها 523343

 کارشناسي پيوسته 14:00 1402/04/10 بيماريهاي گياهي  -آز 1615 1530 شنبه 4001 3 آقاي دکتر وحيد رومي علفهاي هرز و کنترل آنها 523343

 کارشناسي پيوسته 14:00 1402/04/03 کشاورزي -106کالس  930 800 يک شنبه 4001 1 آقاي دکتر وحيد رومي باکتري شناسي گياهي مقدماتي 523350

 کارشناسي پيوسته 08:30 1402/04/03 بيماريهاي گياهي  -آز 1115 945 يک شنبه 4001 1 آقاي دکتر وحيد رومي عمليات باکتري شناسي گياهي مقدماتي 523351

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/04/06 کشاورزي -106کالس  1030 945 شنبه 4001 1 آقاي دکتر وحيد رومي ويروس شناسي گياهي مقدماتي 523352

 کارشناسي پيوسته 14:00 1402/04/06 بيماريهاي گياهي  -آز 1115 1030 شنبه 4001 1 رومي آقاي دکتر وحيد عمليات ويروس شناسي گياهي مقدماتي 523353



 

 

 

 کارشناسیمقطع  -1401 ورودی گیاهپزشکی-مهندسی کشاورزی رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال تحصیلی  دوم در نیمسال

 

 امتحانی برنامه برنامه کالسی
 

 تاريخ امتحان كالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_كد

ساعت 

 مقطع امتحان

 کارشناسي پيوسته 14:00 1402/03/27 کشاورزي-112کالس  1115 800 يک شنبه 4011 3 آقاي دکتر مجتبي نورآئين آمار و احتماالت 523301

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/04/06 کشاورزي-109کالس  930 800 دو شنبه 4011 3 دکتر محمدرضا مرشدلو ستماتيک گياهيمورفولوژي و سي 523306

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/04/06 1باغباني  -آز 1615 1445 دو شنبه 4011 3 دکتر محمدرضا مرشدلو مورفولوژي و سيستماتيک گياهي 523306

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/04/10 کشاورزي -106کالس  1115 945 دو شنبه 4011 3 انم دکتر سميراخداياريخ جانور شناسي 523309

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/04/10 1گياهپزشکي  -آز 1430 1300 دو شنبه 4011 3 خانم دکتر سميراخداياري جانور شناسي 523309

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/04/03 کشاورزي-112کالس  1430 1300 سه شنبه 4011 3 اساتيد گروه مربوطه شيمي آلي 523310

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/04/03 2شيمي  -آز 1615 1445 سه شنبه 4011 3 اساتيد گروه مربوطه شيمي آلي 523310

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/03/29 کشاورزي -106کالس  1115 945 چهار شنبه 4011 3 آقاي دکتر اسماعيل کريمي خاکشناسي عمومي 523315

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/03/29 خاکشناسي  -آز 1430 1300 چهار شنبه 4011 3 آقاي دکتر اسماعيل کريمي خاکشناسي عمومي 523315

 سقف مجاز انتخاب نمایید.از مجموع دروس عمومی و گروه معارف اسالمی و تربیت بدنی با توجه به هماهنگی برنامه می توانید تا 



 

 

 

 کارشناسیمقطع  -98 ورودیمکانیک بیوسیستم کشاورزی  رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال تحصیلی  دوم در نیمسال

 

 برنامه امتحانی برنامه كالسی

 مقطع ساعت امتحان تاريخ امتحان كالس پايان_ساعت روعش_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_كد 

 کارشناسي پيوسته 14:00 1402/03/27 کشاورزي-115کالس  1530 1445 سه شنبه 9811 3 آقاي دکتر جواد رباطي  ابزار اندازه گيري و کنترل 414131

 کارشناسي پيوسته 14:00 1402/03/27 19آز 1800 1630 سه شنبه 9811 3 آقاي دکتر جواد رباطي  ابزار اندازه گيري و کنترل 414131

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/04/10 کشاورزي-115کالس  1430 1300 دو شنبه 9811 2 آقاي دکتر سيدحسين فتاحي هاي برداشت طراحي ماشين 414142

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/04/03 کشاورزي-115کالس  1430 1345 ک شنبهي 9811 3 آقاي دکتر جواد رباطي  سامانه هاي انتقال توان در ماشين هاي کشاورزي 414164

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/04/03 کشاورزي-115کالس  930 800 سه شنبه 9811 3 آقاي دکتر جواد رباطي  سامانه هاي انتقال توان در ماشين هاي کشاورزي 414164

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/04/05 کشاورزي-111کالس  1615 1445 يک شنبه 9811 2 آقاي دکتر بيژن ابدي اقتصاد مهندسي 414167

 کارشناسي پيوسته 14:00 1402/03/27 19آز 930 800 دو شنبه 9811 1 آقاي دکتر جواد رباطي  کارگاه ماشين ابزار و ابزارسازي 414130

 کارشناسي پيوسته 14:00 1402/03/27 19آز 1615 1445 دو شنبه 9811 1 احيآقاي دکتر سيدحسين فت کارگاه ماشين ابزار و ابزارسازي 414130

 از مجموع دروس عمومی و گروه معارف اسالمی و تربیت بدنی با توجه به هماهنگی برنامه می توانید تا سقف مجاز انتخاب نمایید.



 

 

 کارشناسیطع مق -99 ورودیمکانیک بیوسیستم کشاورزی  رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال تحصیلی  دوم در نیمسال

 

 برنامه امتحانی برنامه كالسی

 مقطع ساعت امتحان تاريخ امتحان كالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_كد 

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/03/29 کشاورزي -106کالس  845 800 سه شنبه 9911 3 اقدمآقاي دکتر محمدباقر حسنپور باغباني عمومي 414112

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/03/29 کشاورزي -106کالس  930 845 سه شنبه 9911 3 آقاي دکتر علي بهمني  باغباني عمومي 414112

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/03/29 1باغباني  -آز 1345 1300 ه شنبهس 9911 3 آقاي دکتر محمدباقر حسنپوراقدم باغباني عمومي 414112

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/03/29 1باغباني  -آز 1430 1345 سه شنبه 9911 3 آقاي دکتر علي بهمني  باغباني عمومي 414112

 کارشناسي پيوسته 14:00 1402/04/05 کشاورزي-111س کال 930 800 يک شنبه 9911 3 آقاي دکتر امين حاضر وظيفه سوز موتورهاي درون 414134

 کارشناسي پيوسته 14:00 1402/04/05 کشاورزي-115کالس  1530 1445 دو شنبه 9911 3 آقاي دکتر امين حاضر وظيفه سوز موتورهاي درون 414134

 کارشناسي پيوسته 14:00 1402/04/06 19آز 1430 1300 دو شنبه 9911 1 آقاي دکتر امين حاضر وظيفه سوز کارگاه موتورهاي درون 414135

 کارشناسي پيوسته 10:45 1402/04/03 کشاورزي-115کالس  1345 1300 شنبه 9911 3 آقاي دکتر امين حاضر وظيفه ارتعاشات مکانيکي 414136

 کارشناسي پيوسته 10:45 1402/04/03 کشاورزي-115کالس  1615 1445 شنبه 9911 3 آقاي دکتر امين حاضر وظيفه ارتعاشات مکانيکي 414136

 کارشناسي پيوسته 14:00 1402/04/10 کشاورزي-115کالس  1115 945 سه شنبه 9911 3 آقاي دکتر سيدحسين فتاحي (2طراحي اجزاء ماشين) 414137

 کارشناسي پيوسته 14:00 1402/04/10 کشاورزي-115کالس  1530 1445 سه شنبه 9911 3 آقاي دکتر سيدحسين فتاحي (2طراحي اجزاء ماشين) 414137

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/04/12 کشاورزي-111کالس  1115 945 دو شنبه 9911 2 آقاي دکتر جواد رباطي  طراحي ماشينهاي خاک ورزي 414140

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/03/27 کشاورزي-115کالس  1115 945 يک شنبه 9911 2 آقاي دکتر جواد رباطي  مباني کشاورزي دقيق  414166



 

 

 

 کارشناسیمقطع  -1400 ورودیمکانیک بیوسیستم کشاورزی  رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال تحصیلی  دوم در نیمسال

 

 برنامه امتحانی برنامه كالسی

 مقطع ساعت امتحان تاريخ امتحان كالس پايان_ساعت شروع_عتسا روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_كد 

 کارشناسي پيوسته 14:00 1402/03/27 کشاورزي-115کالس  930 800 يک شنبه 4001 3 - رياضيات مهندسي 414114

 کارشناسي پيوسته 14:00 1402/03/27 کشاورزي-115کالس  1615 1530 يک شنبه 4001 3 - رياضيات مهندسي 414114

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/04/06 کشاورزي-111کالس  1115 945 يک شنبه 4001 3 آقاي دکتر امين حاضر وظيفه ديناميک 414115

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/04/06 کشاورزي-115کالس  1345 1300 يک شنبه 4001 3 آقاي دکتر امين حاضر وظيفه ديناميک 414115

 کارشناسي پيوسته 14:00 1402/04/12 کشاورزي-115کالس  930 800 دو شنبه 4001 3 دکتر سيدحسين فتاحي آقاي 1مکانيک سياالت 414117

 کارشناسي پيوسته 14:00 1402/04/12 کشاورزي-115کالس  1615 1530 دو شنبه 4001 3 آقاي دکتر سيدحسين فتاحي 1مکانيک سياالت 414117

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/03/29 کشاورزي-115کالس  1115 945 چهار شنبه 4001 2 فتاحيآقاي دکتر سيدحسين  2مقاومت مصالح  414120

 کارشناسي پيوسته 14:00 1402/03/30 کشاورزي-115کالس  930 800 چهار شنبه 4001 1 آقاي دکتر سيدحسين فتاحي آزمايشگاه مقاومت مصالح 414121

 کارشناسي پيوسته 14:00 1402/04/03 کشاورزي-111کالس  1115 945 سه شنبه 4001 2 هرابيانآقاي دکتر مسعود م 1مباني مهندسي برق  414122

 کارشناسي پيوسته 14:00 1402/04/04 فيزيک و آبياري -آز 930 800 سه شنبه 4001 1 آقاي دکتر مسعود مهرابيان 1آزمايشگاه مباني مهندسي برق  414123

 کارشناسي پيوسته 14:00 1402/04/10 مزرعه 1800 1630 يک شنبه 4001 2 ر وظيفهآقاي دکتر امين حاض  1کارورزي  414154

 کارشناسي پيوسته 14:00 1402/04/10 مزرعه 1800 1630 دو شنبه 4001 2 آقاي دکتر جواد رباطي   1کارورزي  414154

 کارشناسي پيوسته 14:00 1402/04/10 اورزيکش-111کالس  1430 1300 سه شنبه 4001 2 آقاي دکتر سيدحسين فتاحي  1کارورزي  414154

 از مجموع دروس عمومی و گروه معارف اسالمی و تربیت بدنی با توجه به هماهنگی برنامه می توانید تا سقف مجاز انتخاب نمایید.



 

 

 کارشناسیمقطع  -1401 ورودیمکانیک بیوسیستم کشاورزی  رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال تحصیلی  دوم در نیمسال

 

 برنامه امتحانی برنامه كالسی

 

 تاريخ امتحان كالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_كد

ساعت 

 مقطع امتحان

 کارشناسي پيوسته 14:00 1402/04/03 کشاورزي-111کالس  1430 1300 يک شنبه 4011 3 - 2رياضيات  414102

 کارشناسي پيوسته 14:00 1402/04/03 کشاورزي-115کالس  1530 1445 يک شنبه 4011 3 - 2رياضيات  414102

 کارشناسي پيوسته 14:00 1402/04/05 کشاورزي-111کالس  1430 1300 دو شنبه 4011 2 آقاي دکتر مسعود مهرابيان 2فيزيک 414106

 کارشناسي پيوسته 14:00 1402/04/06 فيزيک و آبياري -آز 1615 1445 دو شنبه 4011 1 آقاي دکتر مسعود مهرابيان 2آزمايشگاه فيزيک  414107

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/03/27 2مرکز کامپيوتر  930 800 دو شنبه 4011 3 آقاي دکتر يوسف صيفاري برنامه نويسي رايانه 414109

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/03/27 نامشخص 1115 945 دو شنبه 4011 3 ي دکتر يوسف صيفاريآقا برنامه نويسي رايانه 414109

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/04/12 1مهندسي توليد -آز  930 800 يک شنبه 4011 3 - زراعت عمومي 414111

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/04/12 کشاورزي-113کالس  1115 945 يک شنبه 4011 3 - زراعت عمومي 414111

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/03/29 کشاورزي-115کالس  1115 945 شنبه 4011 3 آقاي دکتر امين حاضر وظيفه استاتيک 414116

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/03/29 کشاورزي-115کالس  1430 1345 شنبه 4011 3 آقاي دکتر امين حاضر وظيفه استاتيک 414116

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/04/10 کشاورزي-111کالس  1615 1445 شنبه 4011 3 - مار مهندسيآ 414113

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/04/10 کشاورزي-111کالس  1800 1715 شنبه 4011 3 - آمار مهندسي 414113

 مه می توانید تا سقف مجاز انتخاب نمایید.از مجموع دروس عمومی و گروه معارف اسالمی و تربیت بدنی با توجه به هماهنگی برنا



 

 

 کارشناسیمقطع  -1401 ورودی  علوم و مهندسی آب رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال تحصیلی  دوم در نیمسال

 

 برنامه امتحانی برنامه كالسی

 

 تاريخ امتحان كالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_كد

ساعت 

 مقطع امتحان

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/04/03 کشاورزي-118کالس  800 930 يک شنبه 4011 3 -  2رياضيات  501102

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/04/03 کشاورزي-118کالس  945 1115 دو شنبه 4011 3 -  2رياضيات  501102

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/04/10 کشاورزي-118کالس  800 930 دو شنبه 4011 2 آقاي دکتر جعفر چابک پور آمار مهندسي  501106

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/03/29 کشاورزي-107کالس  800 930 شنبه 4011 3 آقاي دکتر شهريار دشتي هوا و اقليم شناسي 501110

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/03/29 2مرکز کامپيوتر  1445 1615 شنبه 4011 3 قاي دکتر شهريار دشتيآ هوا و اقليم شناسي 501110

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/04/06 کشاورزي-118کالس  945 1115 يک شنبه 4011 3 خانم دکتر کامله آقاجانلو ايستايي 501111

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/04/06 کشاورزي-118کالس  1300 1430 ک شنبهي 4011 3 خانم دکتر کامله آقاجانلو ايستايي 501111

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/04/12 کشاورزي-118کالس  1300 1430 دو شنبه 4011 3 آقاي دکتر اسماعيل کريمي خاکشناسي عمومي 501116

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/04/12 خاکشناسي  -آز 1445 1615 دو شنبه 4011 3 آقاي دکتر اسماعيل کريمي خاکشناسي عمومي 501116

 



 

 

 

کارشناسی ارشدمقطع  -1401 ورودی  منابع خاک و ارزیابی اراضی – مدیریت منابع خاک رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال تحصیلی  دوم در نیمسال

 

 تحانیبرنامه ام برنامه كالسی

 

 تاريخ امتحان كالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_كد

ساعت 

 مقطع امتحان

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 10:30 1402/04/10 کشا-(2)ارشد 301کالس  930 800 دو شنبه 4011 3 آقاي دکتر مهدي رحمتي حفاظت خاک پيشرفته 552302

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 10:30 1402/04/10 خاکشناسي  -آز 1115 945 دو شنبه 4011 3 آقاي دکتر مهدي رحمتي ک پيشرفتهحفاظت خا 552302

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1402/03/30 کشاورزي-110کالس  1430 1300 سه شنبه 4011 3 آقاي دکتر سيد بهمن موسوي ارزيابي تناسب اراضي 552304

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1402/03/30 خاکشناسي  -آز 1615 1445 سه شنبه 4011 3 آقاي دکتر سيد بهمن موسوي ابي تناسب اراضيارزي 552304

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 10:30 1402/04/12 - 1115 945 يک شنبه 4011 2 آقاي دکتر سيروس صادقي   روش تحقيق 552307

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 10:30 1402/03/27 کشاورزي-107کالس  1430 1300 دو شنبه 4011 3 نيکو حمزه پورخانم دکتر  زمين آمار 552402

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 10:30 1402/03/27 خاکشناسي  -آز 1615 1445 دو شنبه 4011 3 خانم دکتر نيکو حمزه پور زمين آمار 552402

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1402/04/05 کشا-(1)ارشد 101کالس  930 800 سه شنبه 4011 3 پور خانم دکتر نيکو حمزه سنجش از دور 552404

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1402/04/05 خاکشناسي  -آز 1115 945 سه شنبه 4011 3 خانم دکتر نيکو حمزه پور سنجش از دور 552404

 



 

 

 

 

 

 

ارشد کارشناسیمقطع  -1400 ورودی ه شناسیحشر رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال تحصیلی  دوم در نیمسال

 

   برنامه امتحانی برنامه کالسی          

 درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_كد
 تاريخ امتحان كالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز

ساعت 

 مقطع امتحان

 - - - - - - - 4001 6 - ايان نامهپ 553112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

کارشناسی ارشدمقطع  -1401 ورودی حشره شناسی رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال تحصیلی  دوم در نیمسال

 

   برنامه امتحانی برنامه کالسی          

 درس_گروه واحد_ادتعد استاد درس_نام درس_كد
 تاريخ امتحان كالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز

ساعت 

 مقطع امتحان

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1402/04/03 کشا-(1)ارشد 101کالس  1430 1300 يک شنبه 4011 3 خانم دکتر سميراخداياري فيزيولوژي حشرات 553102

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1402/03/27 کشا-(1)ارشد 101کالس  930 800 يک شنبه 4011 3 آقاي دکتر محمد باقري  کنه شناسي تکميلي 553104

 کنترل بيولوژيک آفات 553107

آقاي دکتر غالمحسين قره 

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1402/04/10 کشا-(1)ارشد 101کالس  1115 945 يک شنبه 4011 3 خاني 

553109 

شناسي روشهاي پژوهش در حشره 

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1402/03/30 کشا-(1)ارشد 101کالس  1615 1445 يک شنبه 4011 2 خانم دکترحبيبه جباري کشاورزي

 

 

 

 



 

 

 

 

 

دکتریمقطع  - 1401 ورودی حشره شناسی رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

 

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال تحصیلی  دوم در نیمسال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   برنامه امتحانی برنامه کالسی          

 واحد_تعداد استاد درس_نام درس_كد
در_گروه

 س
 تاريخ امتحان كالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز

ساعت 

 امتحان
 مقطع

 ارزيابي خسارت آفات 561303

آقاي دکتر غالمحسين 

 930 800 دو شنبه 4011 2 قره خاني 

-112کالس 

 10:30 1402/04/11 کشاورزي

دکتري تخصصي 

 ناپيوسته

561304 

کنه شناسي پيشرفته)بيواکولژي، رفتار 

 1430 1300 دو شنبه 4011 2 آقاي دکتر محمد باقري  شناسي و فيزيولوژي(

-112کالس 

 10:30 1402/03/27 کشاورزي

دکتري تخصصي 

 ناپيوسته

 10:30 1402/04/03 1گياهپزشکي  -آز 1615 1445 دو شنبه 4011 2 آقاي دکتر محمد باقري  رده بندي گروههاي خاص بند پايان 561309

دکتري تخصصي 

 ناپيوسته

 تنوع زيستي بند پايان 561313

آقاي دکتر غالمحسين 

 1115 945 دو شنبه 4011 2 قره خاني 

-112کالس 

 10:30 1402/03/30 کشاورزي

دکتري تخصصي 

 ناپيوسته



 

 

 کارشناسیمقطع  -1398 ورودی تولید و ژنتیک گیاهی-مهندسی کشاورزی شده رشتهرنامه هفتگی و دروس ارائه ب 

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال تحصیلی  دوم در نیمسال

  

     

 برنامه امتحاني برنامه کالسي

 مقطع ساعت امتحان متحانتاريخ ا کالس  ساعت پايان  ساعت شروع  روز گروه درس تعداد واحد استاد  نام درس  کد درس  

 14:00 1402/03/27 کشاورزي-113کالس  930 800 دو شنبه 9811 3 آقاي دکتر عليرضا پورمحمد  مباني کشت سلول و بافت گياهي 521704

کارشناسي 

 پيوسته

 14:00 1402/03/27 1وليد مهندسي ت-آز  1115 945 دو شنبه 9811 3 آقاي دکتر عليرضا پورمحمد  مباني کشت سلول و بافت گياهي 521704

کارشناسي 

 پيوسته

 10:45 1402/04/03 کشاورزي-113کالس  930 800 سه شنبه 9811 3 آقاي دکتر مجتبي نورآئين 2طرح هاي آزمايشي در علوم کشاورزي  521628

کارشناسي 

 پيوسته

 10:45 1402/04/03 کشاورزي-113کالس  1115 945 نبهسه ش 9811 3 آقاي دکتر مجتبي نورآئين 2طرح هاي آزمايشي در علوم کشاورزي  521628

کارشناسي 

 پيوسته

 14:00 1401/04/12 کشاورزي-113کالس  930 800 چهار شنبه 9811 2 آقاي دکتر محسن جان محمدي توليد گياهان زراعي در مناطق کم آب 521635

کارشناسي 

 پيوسته

 10:30 1402/03/29 کشاورزي-113کالس  1430 1300 سه شنبه 9811 2 علي اصغر عليلو دکتر  فناوري هاي نوين در توليد گياهان زراعي 521636

کارشناسي 

 پيوسته

 14:00 1401/04/05 کشاورزي-113کالس  1115 945 چهار شنبه 9811 2 آقاي دکتر حميد حاتمي مباني بيوانفورماتيک 521665

کارشناسي 

 پيوسته

 14:00 1401/04/10 کشاورزي-113کالس  1430 1300 چهار شنبه 9811 3 ر ناصر صباغ نياآقاي دکت به نژادي گياهان زراعي  5216201

کارشناسي 

 پيوسته

 14:00 1401/04/10 کشاورزي-113کالس  1615 1445 چهار شنبه 9811 3 آقاي دکتر ناصر صباغ نيا به نژادي گياهان زراعي  5216201

کارشناسي 

 پيوسته

 ارف اسالمی و تربیت بدنی با توجه به هماهنگی برنامه می توانید تا سقف مجاز انتخاب نمایید.از مجموع دروس عمومی و گروه مع

 

 

 



 

 

 

 کارشناسیمقطع  -1399 ورودی تولید و ژنتیک گیاهی-مهندسی کشاورزی رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب 

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال تحصیلی  دوم در نیمسال

 

 

  

     

 برنامه امتحاني برنامه کالسي

 
 مقطع ساعت امتحان تاريخ امتحان کالس  ساعت پايان  ساعت شروع  روز گروه درس تعداد واحد استاد  نام درس  کد درس 

 کارشناسي پيوسته 14:00 1402/03/27 کشاورزي-113کالس  930 800 دو شنبه 9811 3 آقاي دکتر عليرضا پورمحمد  مباني کشت سلول و بافت گياهي 521704

 کارشناسي پيوسته 14:00 1402/03/27 1مهندسي توليد -آز  1115 945 دو شنبه 9811 3 آقاي دکتر عليرضا پورمحمد  مباني کشت سلول و بافت گياهي 521704

 کارشناسي پيوسته 10:45 1402/04/03 کشاورزي-113کالس  930 800 سه شنبه 9811 3 آقاي دکتر مجتبي نورآئين 2طرح هاي آزمايشي در علوم کشاورزي  521628

 کارشناسي پيوسته 10:45 1402/04/03 کشاورزي-113کالس  1115 945 سه شنبه 9811 3 آقاي دکتر مجتبي نورآئين 2طرح هاي آزمايشي در علوم کشاورزي  521628

 کارشناسي پيوسته 14:00 1401/04/12 کشاورزي-113کالس  930 800 چهار شنبه 9811 2 آقاي دکتر محسن جان محمدي توليد گياهان زراعي در مناطق کم آب 521635

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/03/29 کشاورزي-113کالس  1430 1300 سه شنبه 9811 2 دکتر علي اصغر عليلو  فناوري هاي نوين در توليد گياهان زراعي 521636

 کارشناسي پيوسته 14:00 1401/04/05 کشاورزي-113کالس  1115 945 چهار شنبه 9811 2 تميآقاي دکتر حميد حا مباني بيوانفورماتيک 521665

 کارشناسي پيوسته 14:00 1401/04/10 کشاورزي-113کالس  1430 1300 چهار شنبه 9811 3 آقاي دکتر ناصر صباغ نيا به نژادي گياهان زراعي  5216201

 کارشناسي پيوسته 14:00 1401/04/10 کشاورزي-113کالس  1615 1445 چهار شنبه 9811 3 اصر صباغ نياآقاي دکتر ن به نژادي گياهان زراعي  5216201

 از مجموع دروس عمومی و گروه معارف اسالمی و تربیت بدنی با توجه به هماهنگی برنامه می توانید تا سقف مجاز انتخاب نمایید.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 کارشناسیمقطع  -1400 ورودی تولید و ژنتیک گیاهی-کشاورزی مهندسی رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب 

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال تحصیلی  دوم در نیمسال

 

 

  

     

 برنامه امتحاني برنامه کالسي

 مقطع تحانساعت ام تاريخ امتحان کالس  ساعت پايان  ساعت شروع  روز گروه درس تعداد واحد استاد  نام درس  کد درس  

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/04/10 1باغباني  -آز 1430 1300 چهار شنبه 4001 3 آقاي دکتر حميد حاتمي 1طرح هاي آزمايشي در علوم کشاورزي  521610

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/04/10 1باغباني  -آز 1615 1445 چهار شنبه 4001 3 آقاي دکتر حميد حاتمي 1طرح هاي آزمايشي در علوم کشاورزي  521610

 کارشناسي پيوسته 14:00 1402/04/03 کشاورزي-119کالس  930 800 دو شنبه 4001 3 خانم دکترحبيبه جباري مديريت بيماريهاي گياهان زراعي 521618

 کارشناسي پيوسته 14:00 1402/04/03 1 گياهپزشکي -آز 1115 945 دو شنبه 4001 3 خانم دکترحبيبه جباري مديريت بيماريهاي گياهان زراعي 521618

 کارشناسي پيوسته 14:00 1402/04/05 1مهندسي توليد -آز  1115 945 يک شنبه 4001 3 دکتر علي اصغر عليلو  بيولوژي و تکنولوژي بذر 521620

 کارشناسي پيوسته 14:00 1402/04/05 1د مهندسي تولي-آز  1430 1300 يک شنبه 4001 3 دکتر علي اصغر عليلو  بيولوژي و تکنولوژي بذر 521620

 کارشناسي پيوسته 14:00 1401/03/27 کشاورزي-119کالس  1430 1300 دو شنبه 4001 3 آقاي دکتر فريبرز شکاري  توليد غالت 521621

 پيوسته کارشناسي 10:30 1402/03/29 مزرعه 900 800 سه شنبه 4001 4 آقاي دکتر فريبرز شکاري  1مهارت  آموزي  521630

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/03/29 مزرعه 1200 900 سه شنبه 4001 4 آقاي دکتر امين عباسي 1مهارت  آموزي  521630

 کارشناسي پيوسته 14:00 1402/04/12 کشاورزي-119کالس  1615 1445 يک شنبه 4001 2 آقاي دکتر يوسف نصيري  توليد محصوالت ارگانيک 521637

 عمومی و گروه معارف اسالمی و تربیت بدنی با توجه به هماهنگی برنامه می توانید تا سقف مجاز انتخاب نمایید. از مجموع دروس

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 کارشناسیمقطع  -1401 ورودی تولید و ژنتیک گیاهی-مهندسی کشاورزی رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب 

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402حصیلی سال ت دوم در نیمسال

 

 

  

     

 برنامه امتحاني برنامه کالسي

 مقطع ساعت امتحان تاريخ امتحان کالس  ساعت پايان  ساعت شروع  روز گروه درس تعداد واحد استاد  نام درس  کد درس  

 کارشناسي پيوسته 14:00 1402/03/27 کشاورزي-111کالس  930 800 سه شنبه 4011 3 آقاي دکتر حميد حاتمي آمار و احتماالت 521601

 کارشناسي پيوسته 14:00 1402/03/27 کشاورزي-119کالس  1115 945 سه شنبه 4011 3 آقاي دکتر حميد حاتمي آمار و احتماالت 521601

 ستهکارشناسي پيو 10:30 1401/03/30 کشاورزي-109کالس  1430 1300 دو شنبه 4011 3 آقاي دکتر عبداهلل جوانمرد اکولوژي 521602

 کارشناسي پيوسته 10:30 1401/03/30 کشاورزي-109کالس  1615 1445 دو شنبه 4011 3 آقاي دکتر عبداهلل جوانمرد اکولوژي 521602

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/04/06 کشاورزي-109کالس  930 800 دو شنبه 4011 3 دکتر محمدرضا مرشدلو مورفولوژي و سيستماتيک گياهي 521606

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/04/06 1باغباني  -آز 1115 945 دو شنبه 4011 3 دکتر محمدرضا مرشدلو مورفولوژي و سيستماتيک گياهي 521606

 کارشناسي پيوسته 14:00 1401/04/10 کشاورزي-109کالس  1115 945 يک شنبه 4011 2 آقاي دکتر شهريار دشتي بيوفيزيک محيطي 521609

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/04/03 کشاورزي-109کالس  1430 1300 يک شنبه 4011 3 آقاي دکتر امين عباسي ليد گياهان زراعيمباني تو 521612

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/04/03 مزرعه 1615 1445 يک شنبه 4011 3 آقاي دکتر امين عباسي مباني توليد گياهان زراعي 521612

 وه معارف اسالمی و تربیت بدنی با توجه به هماهنگی برنامه می توانید تا سقف مجاز انتخاب نمایید.از مجموع دروس عمومی و گر



 

 

 

 

 

 

 

 

 کارشناسیمقطع  -1398 ورودیعلوم باغبانی -مهندسی کشاورزی رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال تحصیلی  دوم در نیمسال

  

     

 برنامه امتحاني برنامه کالسي

 مقطع ساعت امتحان تاريخ امتحان کالس  ساعت پايان  ساعت شروع  روز گروه درس تعداد واحد استاد  نام درس  کد درس  

 ناسي پيوستهکارش 10:30 1402/03/30 1باغباني  -آز 1615 1445 يک شنبه 9811 3 اساتيد گروه مربوطه شناسايي و مديريت علف هاي هرز 524317

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/03/30 کشاورزي-110کالس  1615 1445 دو شنبه 9811 3 اساتيد گروه مربوطه شناسايي و مديريت علف هاي هرز 524317

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/03/27 1باغباني  -آز 930 800 دو شنبه 9811 3 آقاي دکتر فرزاد رسولي اصالح و فناوري بذر گياهان باغباني 524325

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/03/27 کشاورزي-114کالس  1115 945 دو شنبه 9811 3 آقاي دکتر فرزاد رسولي اصالح و فناوري بذر گياهان باغباني 524325

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/04/05 1مهندسي توليد -آز  1115 800 سه شنبه 9811 3 اساتيد گروه مربوطه 2کارورزي  524341

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/03/29 کشاورزي-114کالس  1330 1300 دو شنبه 9811 2 آقاي دکتر محمد علي اعظمي  خشک ميوه ها 524342

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/03/29 کشاورزي-114کالس  1430 1330 دو شنبه 9811 2 آقاي دکتر علي بهمني  خشک ميوه ها 524342

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/04/03 کشاورزي-114کالس  930 800 يک شنبه 9811 3 خانم دکتر حنيفه سيدحاجي زاده درختان و درختچه هاي زينتي 524348

 تهکارشناسي پيوس 10:30 1402/04/03 مزرعه 1115 945 يک شنبه 9811 3 خانم دکتر حنيفه سيدحاجي زاده درختان و درختچه هاي زينتي 524348

 از مجموع دروس عمومی و گروه معارف اسالمی و تربیت بدنی با توجه به هماهنگی برنامه می توانید تا سقف مجاز انتخاب نمایید.

 

 



 

 

 

 

 

 

 کارشناسیمقطع  -1399 ورودیعلوم باغبانی -مهندسی کشاورزی رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال تحصیلی  ومد در نیمسال

 

  

     

 برنامه امتحاني برنامه کالسي

 مقطع ساعت امتحان تاريخ امتحان کالس  ساعت پايان  ساعت شروع  روز گروه درس تعداد واحد استاد  نام درس  کد درس  

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/03/27 2 گياهپزشکي -آز 930 800 سه شنبه 9911 3 اساتيد گروه مربوطه آفات مهم گياهان باغباني 524313

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/04/10 کشاورزي-114کالس  1615 1445 دو شنبه 9911 3 آقاي دکتر علي بهمني  ميوه هاي معتدله 524326

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/04/10 کشا-(2)ارشد 301کالس  1615 1445 سه شنبه 9911 3 آقاي دکتر محمد علي اعظمي  ميوه هاي معتدله 524326

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/03/30 کشاورزي-114کالس  1430 1300 يک شنبه 9911 2 دکتر اصغر ابراهيم زاده 2گياهان زينتي  524335

 پيوسته کارشناسي 10:45 1402/03/31 مزرعه 1615 1445 يک شنبه 9911 1 دکتر اصغر ابراهيم زاده 2مهارت هاي گلکاري  524337

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/04/03 کشاورزي-110کالس  1115 945 يک شنبه 9911 3 آقاي دکتر محمدباقر حسنپوراقدم توليد  بهره برداري گياهان دارويي 524339

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/04/03 مزرعه 1115 945 دو شنبه 9911 3 آقاي دکتر محمدباقر حسنپوراقدم توليد  بهره برداري گياهان دارويي 524339

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/04/06 مزرعه 830 800 يک شنبه 9911 3 آقاي دکتر محمد علي اعظمي  ميوه هاي ريز 524343

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/04/06 مزرعه 930 830 يک شنبه 9911 3 آقاي دکتر سيد مرتضي زاهدي ميوه هاي ريز 524343

 کارشناسي پيوسته 10:45 1402/04/10 مزرعه 1430 1330 شنبه 9911 1 آقاي دکتر سيد مرتضي زاهدي 1مهارت هاي ميوه کاري  524328

 کارشناسي پيوسته 10:45 1402/04/10 کشاورزي-114کالس  1330 1300 دو شنبه 9911 1 آقاي دکتر علي بهمني  1مهارت هاي ميوه کاري  524328

 و گروه معارف اسالمی و تربیت بدنی با توجه به هماهنگی برنامه می توانید تا سقف مجاز انتخاب نمایید. از مجموع دروس عمومی

 

 



 

 

 

 کارشناسیمقطع  -1400 ورودیعلوم باغبانی -مهندسی کشاورزی رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال تحصیلی  دوم در نیمسال

 

     

 برنامه امتحاني برنامه کالسي

 مقطع ساعت امتحان تاريخ امتحان کالس  ساعت پايان  ساعت شروع  روز گروه درس تعداد واحد استاد  نام درس  کد درس  

 10:30 1402/03/29 کشاورزي-110کالس  1430 1300 يک شنبه 4001 3 آقاي دکتر محمدباقر حسنپوراقدم بيوشيمي عمومي 524307

ناسي کارش

 پيوسته

 10:30 1402/03/29 کشاورزي-110کالس  1615 1445 يک شنبه 4001 3 آقاي دکتر محمدباقر حسنپوراقدم بيوشيمي عمومي 524307

کارشناسي 

 پيوسته

 10:30 1402/03/27 کشاورزي-110کالس  930 800 دو شنبه 4001 3 آقاي دکتر فرهاد بهتاش  فيزيولوژي گياهي 524310

کارشناسي 

 تهپيوس

 10:30 1402/03/27 2باغباني  -آز 1115 945 دو شنبه 4001 3 خانم دکتر حنيفه سيدحاجي زاده فيزيولوژي گياهي 524310

کارشناسي 

 پيوسته

 10:30 1402/04/04 کشاورزي-110کالس  1115 945 شنبه 4001 2 آقاي دکتر فرهاد بهتاش  مباني سبزيکاري 524330

کارشناسي 

 پيوسته

 10:45 1402/04/05 مزرعه 1430 1300 دو شنبه 4001 1 آقاي دکتر فرزاد رسولي 1ت هاي سبزيکاريمهار 524332

کارشناسي 

 پيوسته

 10:30 1402/04/11 گلخانه 930 800 يک شنبه 4001 2 دکتر اصغر ابراهيم زاده 1گياهان زينتي  524334

کارشناسي 

 پيوسته

 10:30 1402/04/07 کشاورزي-114کالس  1115 945 يک شنبه 4001 1 زادهدکتر اصغر ابراهيم  1مهارت هاي گلکاري  524336

کارشناسي 

 پيوسته

 10:30 1402/04/06 کشاورزي-114کالس  930 800 سه شنبه 4011 2 آقاي دکتر محمد علي اعظمي  مباني بيوتکنولوژي و کشت بافت گياهي 524351

کارشناسي 

 پيوسته

 10:30 1402/04/03 کشاورزي-110کالس  1115 945 سه شنبه 4001 2 آقاي دکتر سيد مرتضي زاهدي مباني توليد محصوالت ارگانيک 524354

کارشناسي 

 پيوسته

 10:30 1402/04/03 کشاورزي-110کالس  1430 1300 سه شنبه 4001 2 آقاي دکتر سيد مرتضي زاهدي مباني توليد محصوالت ارگانيک 524354

کارشناسي 

 پيوسته

 می و گروه معارف اسالمی و تربیت بدنی با توجه به هماهنگی برنامه می توانید تا سقف مجاز انتخاب نمایید.از مجموع دروس عمو



 

 

 

 

 کارشناسیمقطع  -1401 ورودیعلوم باغبانی -مهندسی کشاورزی رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال تحصیلی  دوم در نیمسال

     

 برنامه امتحاني برنامه کالسي

 مقطع ساعت امتحان تاريخ امتحان کالس  ساعت پايان  ساعت شروع  روز گروه درس تعداد واحد استاد  نام درس  کد درس  

 پيوستهکارشناسي  10:30 1402/03/27 کشاورزي-114کالس  1115 945 چهار شنبه 4011 3 آقاي دکتر فرزاد رسولي آمار و احتماالت 524301

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/03/27 کشاورزي-114کالس  1430 1300 چهار شنبه 4011 3 آقاي دکتر فرزاد رسولي آمار و احتماالت 524301

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/03/30 کشاورزي-114کالس  930 800 چهار شنبه 4011 3 آقاي دکتر سيد مرتضي زاهدي اکولوژي 524302

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/03/30 کشاورزي-114کالس  1115 945 چهار شنبه 4011 3 آقاي دکتر سيد مرتضي زاهدي کولوژيا 524302

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/04/11 کشاورزي-110کالس  930 800 يک شنبه 4011 3 دکتر محمدرضا مرشدلو مورفولوژي و سيستماتيک گياهي 524306

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/04/05 کشاورزي-112کالس  930 800 سه شنبه 4011 3 اساتيد گروه مربوطه يفيزيک عموم 524309

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/04/05 2باغباني  -آز 1115 945 سه شنبه 4011 3 اساتيد گروه مربوطه فيزيک عمومي 524309

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/04/03 کشاورزي-114کالس  1430 1300 شنبهسه  4011 3 اساتيد گروه مربوطه خاکشناسي عمومي 524314

 کارشناسي پيوسته 10:30 1402/04/03 2باغباني  -آز 1615 1445 سه شنبه 4011 3 اساتيد گروه مربوطه خاکشناسي عمومي 524314

 مه می توانید تا سقف مجاز انتخاب نمایید.از مجموع دروس عمومی و گروه معارف اسالمی و تربیت بدنی با توجه به هماهنگی برنا

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ناپیوسته کارشناسیمقطع  -1401 ورودیعلوم باغبانی  -تولیدات گیاهیمهندسی  رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب 

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال تحصیلی  دوم در نیمسال

 

     

 برنامه امتحاني برنامه کالسي

 

 روز گروه درس تعداد واحد استاد  نام درس  د درس ک

ساعت 

 شروع 

ساعت 

 تاريخ امتحان کالس  پايان 

ساعت 

 مقطع امتحان

580612 

آشنايي با قوانين خود اشتغالي و 

 4011 1 آقاي دکتر بيژن ابدي کارآفريني ن

سه 

 کارشناسي ناپيوسته 10:30 1402/04/11 کشاورزي-110کالس  1615 1445 شنبه

 کارشناسي ناپيوسته 10:30 1402/04/29 کشاورزي-109کالس  930 800 شنبه 4011 3 آقاي دکتر شهريار دشتي ع-هوا و اقليم شناسي ن 580613

 کارشناسي ناپيوسته 10:30 1402/04/29 2مرکز کامپيوتر  1615 1445 شنبه 4011 3 آقاي دکتر شهريار دشتي ع-هوا و اقليم شناسي ن 580613

 4011 2 دکتر اصغر ابراهيم زاده ديريت گلخانه و خزانه نم 580621

دو 

 کارشناسي ناپيوسته 10:30 1402/04/04 کشاورزي-110کالس  1015 945 شنبه

 مديريت گلخانه و خزانه ن 580621

آقاي دکتر سيد مرتضي 

 4011 2 زاهدي

دو 

 کارشناسي ناپيوسته 10:30 1402/04/04 کشاورزي-110کالس  1115 1015 شنبه

 4011 2 اساتيد گروه مربوطه ع-مباني ميوه کاري ن 580624

سه 

 کارشناسي ناپيوسته 10:30 1402/03/27 1گياهپزشکي  -آز 930 800 شنبه

 4011 3 آقاي دکتر علي بهمني  ع-پرورش درختان ميوه ن 580625

يک 

 کارشناسي ناپيوسته 10:30 1402/03/10 کشاورزي-119کالس  930 800 شنبه

 4011 3 آقاي دکتر علي بهمني  ع-پرورش درختان ميوه ن 580625

يک 

 کارشناسي ناپيوسته 10:30 1402/03/10 مزرعه 1115 945 شنبه

 ع-درختان و درختچه هاي زينتي ن 580628

خانم دکتر حنيفه سيدحاجي 

 کارشناسي ناپيوسته 10:30 1402/04/03 کشاورزي-114کالس  1115 945 شنبه 4011 2 زاده

 ع-درختان و درختچه هاي زينتي ن 580628

خانم دکتر حنيفه سيدحاجي 

 کارشناسي ناپيوسته 10:30 1402/04/03 1باغباني  -آز 1430 1300 شنبه 4011 2 زاده

 ع-گياهان دارويي ن 580629

آقاي دکتر محمدباقر 

 4011 3 حسنپوراقدم

دو 

 هکارشناسي ناپيوست 10:30 1402/04/06 1باغباني  -آز 930 800 شنبه

 از مجموع دروس عمومی و گروه معارف اسالمی و تربیت بدنی با توجه به هماهنگی برنامه می توانید تا سقف مجاز انتخاب نمایید.



 

 

 

 

 ارشد کارشناسیمقطع  -1401 ورودی فیزیولوژی -اگرو تکنولوژی رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال تحصیلی  دوم در نیمسال

  

     

 برنامه امتحاني برنامه کالسي

 

 روز گروه درس تعداد واحد استاد  نام درس  کد درس 

ساعت 

 شروع 

ساعت 

 تاريخ امتحان کالس  پايان 

ساعت 

 مقطع امتحان

 1515 1445 شنبه 4011 2 آقاي دکتر فريبرز شکاري  اکوفيزيولوژتوليدات گياهان زراعي 553702

-(2)ارشد 301کالس 

 10:30 1402/03/28 کشا

کارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 1615 1515 شنبه 4011 2 آقاي دکتر عبداهلل جوانمرد اکوفيزيولوژتوليدات گياهان زراعي 553702

-(2)ارشد 301کالس 

 10:30 1402/03/28 کشا

کارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 1430 1300 بهشن 4011 2 دکتر علي اصغر عليلو  تکنولوژي بذر 553713

-(2)ارشد 301کالس 

 14:00 1402/04/12 کشا

کارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 4011 2 آقاي دکتر فريبرز شکاري  فيزيولوژي توليد گياهان زراعي 553710

يک 

 14:00 1401/04/03 2مهندسي توليد  -آز 1115 945 شنبه

کارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

553711 

واکنش گياهان زراعي به تنش هاي 

 محيطي

آقاي دکتر عزت اله 

 1115 945 شنبه 4011 2 اسفندياري 

-(2)ارشد 301کالس 

 10:30 1402/04/10 کشا

کارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

   

 

 



 

 

 

 

 

  

  

 ارشد کارشناسیمقطع  -1401 ورودیاکولوژی  -اگرو تکنولوژی رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب 

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال تحصیلی  دوم سالدر نیم

 

  

     

 برنامه امتحاني برنامه کالسي

 مقطع ساعت امتحان تاريخ امتحان کالس  ساعت پايان  ساعت شروع  روز گروه درس تعداد واحد استاد  نام درس  کد درس  

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1401/04/12 کشا-(1)ارشد 101الس ک 830 800 دو شنبه 4012 2 آقاي دکتر فريبرز شکاري  توليد پايدار گياهان زراعي 553701

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1401/04/12 کشا-(1)ارشد 101کالس  930 830 دو شنبه 4012 2 آقاي دکتر يوسف نصيري  توليد پايدار گياهان زراعي 553701

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 10:30 1402/03/29 کشا-(1)ارشد 101کالس  1015 945 دو شنبه 4011 2 ي آقاي دکتر فريبرز شکار مديريت تلفيقي علف هاي هرز  553820

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 10:30 1402/03/29 کشا-(1)ارشد 101کالس  1115 1015 دو شنبه 4011 2 آقاي دکتر محسن جان محمدي مديريت تلفيقي علف هاي هرز  553820

 4011 2 آقاي دکتر عبداهلل جوانمرد ام هاي کشاورزي پايداري بوم نظ 553811

سه 

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 10:30 1402/04/03 کشاورزي-113کالس  1430 1300 شنبه

 4011 2 آقاي دکتر عبداهلل جوانمرد اکولوژي سيستم هاي کشاورزي  553812

سه 

 د ناپيوستهکارشناسي ارش 14:00 1402/04/10 کشاورزي-113کالس  1615 1445 شنبه

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 10:30 1402/04/05 کشا-(1)ارشد 101کالس  1615 1445 دو شنبه 4011 2 آقاي دکتر يوسف نصيري  توليد محصوالت زراعي ارگانيک 553813



 

 

 

 ارشد کارشناسیمقطع  -1401 ورودیاگرو اکولوژی  رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب

گاه مراغهدانش-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال تحصیلی  دوم در نیمسال

     

 برنامه امتحاني برنامه کالسي

 

 روز گروه درس تعداد واحد استاد  نام درس  کد درس 

ساعت 

 شروع 

ساعت 

 تاريخ امتحان کالس  پايان 

ساعت 

 مقطع امتحان

 4011 2 آقاي دکتر عبداهلل جوانمرد اکولوژي گياهان زراعي 553810

دو 

 14:00 1402/03/29 2مهندسي توليد  -آز 1115 945 شنبه

کارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 4011 2 آقاي دکتر يوسف نصيري  توليد پايدار گياهان زراعي 553701

دو 

 10:30 1401/04/12 کشا-(1)ارشد 101کالس  830 800 شنبه

کارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 4011 2 عليلو  دکتر علي اصغر توليد پايدار گياهان زراعي 553701

دو 

 10:30 1401/04/12 کشا-(1)ارشد 101کالس  930 830 شنبه

کارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 4011 2 آقاي دکتر شهريار دشتي روش تحقيق 553703

يک 

 10:30 1402/03/27 2مرکز کامپيوتر  930 800 شنبه

کارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

553704 

روش هاي آماري در علوم 

 کشاورزي

تر عليرضا آقاي دک

 1027 2 پورمحمد 

دو 

 10:30 1402/04/03 1مهندسي توليد -آز  1515 1445 شنبه

کارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

553704 

روش هاي آماري در علوم 

 1027 2 آقاي دکتر حميد حاتمي کشاورزي

دو 

 10:30 1402/04/03 1مهندسي توليد -آز  1615 1515 شنبه

کارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 4011 2 آقاي دکتر يوسف نصيري  ولوژي چشم اندازهااک 552604

دو 

 10:30 1402/04/10 کشا-(1)ارشد 101کالس  1430 1300 شنبه

کارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 

 

 



 

 

 

 

 ارشد کارشناسیمقطع  -1401 ورودیژنتیک  و به نژادی  رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال تحصیلی  دوم در نیمسال

 

     

 برنامه امتحاني برنامه کالسي

 مقطع ساعت امتحان تاريخ امتحان کالس  ساعت پايان  ساعت شروع  روز گروه درس تعداد واحد استاد  نام درس  کد درس  

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1402/04/12 کشاورزي-113کالس  1115 945 دو شنبه 4011 3 آقاي دکتر ناصر صباغ نيا به نژادي گياهي پيشرفته 552701

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 10:30 1402/04/03 1مهندسي توليد -آز  1430 1300 دو شنبه 4011 2 آقاي دکتر عليرضا پورمحمد  تجزيه هاي آماري چند متغيره 552706

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 10:30 1402/04/10 2مهندسي توليد  -آز 1615 1300 سه شنبه 4011 3 آقاي دکتر حميد حاتمي سيتوژنتيک گياهي 552707

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1402/03/27 2مهندسي توليد  -آز 1115 800 سه شنبه 4011 2 آقاي دکتر عليرضا پورمحمد  کشت سلول و بافت گياهي 552712

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 10:30 1402/04/06 کشاورزي-111کالس  1615 1445 بهدو شن 4011 1 آقاي دکتر ناصر صباغ نيا سمينار 552717

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 دکتریمقطع  -1401 ورودیفیزیولوژی  -اگرو تکنولوژی  رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب 

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال تحصیلی  دوم در نیمسال

 

     

 امه امتحانيبرن برنامه کالسي

 

 تاريخ امتحان کالس  ساعت پايان  ساعت شروع  روز گروه درس تعداد واحد استاد  نام درس  کد درس 

ساعت 

 مقطع امتحان

 10:30 1402/04/06 کشاورزي-111کالس  1115 945 چهار شنبه 4011 2 آقاي دکتر محسن جان محمدي فيزيولوژي مولکولي گياهي 561510

دکتري تخصصي 

 تهناپيوس

 10:30 1402/04/03 1مهندسي توليد -آز  1115 945 سه شنبه 4011 2 آقاي دکتر امين عباسي فيزيولوژي بذر 561513

دکتري تخصصي 

 ناپيوسته

 10:30 1402/03/27 کشاورزي-111کالس  1615 1445 سه شنبه 4011 2 آقاي دکتر امين عباسي مواد تنظيم کننده رشد گياهي 561519

دکتري تخصصي 

 پيوستهنا

 10:30 1402/04/11 کشاورزي-111کالس  1430 1300 سه شنبه 4011 2 آقاي دکتر مجتبي نورآئين طرح هاي آزمايشي پيشرفته 561521

دکتري تخصصي 

 ناپيوسته

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 دکتریمقطع  -1401 ورودیاکولوژی -اگرو تکنولوژی  رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب

مراغه دانشگاه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال تحصیلی  دوم در نیمسال

 

 

 

     

 برنامه امتحاني برنامه کالسي

 مقطع ساعت امتحان تاريخ امتحان کالس  ساعت پايان  ساعت شروع  روز گروه درس تعداد واحد استاد  نام درس  کد درس  

 دکتري تخصصي ناپيوسته 10:45 1401/03/27 کشاورزي-119کالس  1430 1300 چهار شنبه 4011 2 آقاي دکتر محسن جان محمدي اکوفيزيولوژي گياهي 561501

 دکتري تخصصي ناپيوسته 14:00 1402/03/30 2مرکز کامپيوتر  930 800 چهار شنبه 4011 2 آقاي دکتر شهريار دشتي مدل سازي رشد و نموگياهي 561502

 دکتري تخصصي ناپيوسته 14:00 1402/04/05 کشاورزي-119کالس  1430 1300 سه شنبه 4011 2 آقاي دکتر فريبرز شکاري  تغيير اقليم و توليد گياهي 561503

 دکتري تخصصي ناپيوسته 10:30 1402/04/03 کشاورزي-119کالس  1115 945 چهار شنبه 4011 2 آقاي دکتر عبداهلل جوانمرد اکولوژي کشت مخلوط 561613

 دکتري تخصصي ناپيوسته 14:00 1402/04/12 2مرکز کامپيوتر  1115 945 سه شنبه 4012 2 اصر صباغ نياآقاي دکتر ن طرح هاي آزمايشي پيشرفته 561521

 

 



 

 

 

 

 کارشناسی ارشد -1401 ورودیسبزی ها  –علوم و مهندسی باغبانی  رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال تحصیلی  دوم در نیمسال

 

  

     

 برنامه امتحاني برنامه کالسي

 مقطع ساعت امتحان تاريخ امتحان کالس  ساعت پايان  ساعت شروع  روز گروه درس تعداد واحد استاد  نام درس  کد درس  

 4011 2 آقاي دکتر محمد علي اعظمي  بيوتکنولوژي گياهي 552802

يک 

 شناسي ارشد ناپيوستهکار 14:00 1402/03/27 کشاورزي-113کالس  1115 945 شنبه

 4011 2 آقاي دکتر سيد مرتضي زاهدي روش تحقيق در علوم کشاورزي 552809

يک 

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1402/03/29 2مرکز کامپيوتر  1700 1630 شنبه

 4011 2 آقاي دکتر محمد علي اعظمي  روش تحقيق در علوم کشاورزي 552809

يک 

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1402/03/29 2وتر مرکز کامپي 1800 1700 شنبه

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1402/03/30 1باغباني  -آز 1015 945 شنبه 4011 2 دکتر محمدرضا مرشدلو مهارتهاي آزمايشگاهي 552825

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1402/03/30 1 باغباني -آز 1115 1015 شنبه 4011 2 آقاي دکتر سيد مرتضي زاهدي مهارتهاي آزمايشگاهي 552825

 4011 2 آقاي دکتر فرهاد بهتاش  فيزيولوژي سبزيها 552901

يک 

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1402/04/05 کشاورزي-114کالس  1615 1445 شنبه

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1402/04/03 شاک-(1)ارشد 101کالس  1430 1300 شنبه 4011 2 آقاي دکتر فرزاد رسولي اصالح سبزيها 552902

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 10:30 1402/04/04 مزرعه 1515 1445 شنبه 4011 2 آقاي دکتر فرهاد بهتاش  عمليات سبزي کاري 552904

 اسي ارشد ناپيوستهکارشن 10:30 1402/04/04 مزرعه 1615 1515 شنبه 4011 2 آقاي دکتر فرزاد رسولي عمليات سبزي کاري 552904

   

 



 

 

 

 

 

 کارشناسی ارشد -1401 ورودی  گیاهان زینتی–علوم و مهندسی باغبانی  رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب 

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال تحصیلی  دوم در نیمسال

  

     

 برنامه امتحاني برنامه کالسي

 

 ساعت شروع  روز گروه درس واحد تعداد استاد  نام درس  کد درس 

ساعت 

 مقطع ساعت امتحان تاريخ امتحان کالس  پايان 

 4011 2 آقاي دکتر سيد مرتضي زاهدي روش تحقيق در علوم کشاورزي 552809

يک 

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1402/03/29 2مرکز کامپيوتر  1700 1630 شنبه

 4011 2 ي دکتر محمد علي اعظمي آقا روش تحقيق در علوم کشاورزي 552809

يک 

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1402/03/29 2مرکز کامپيوتر  1800 1700 شنبه

 4011 2 آقاي دکتر محمد علي اعظمي  بيوتکنولوژي گياهي 552802

يک 

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1402/03/27 کشاورزي-113کالس  1115 945 شنبه

 4011 2 خانم دکتر حنيفه سيدحاجي زاده ن زينتياصالح گياها 553002

يک 

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1402/04/05 کشاورزي-119کالس  1515 1445 شنبه

 4011 2 آقاي دکتر فرزاد رسولي اصالح گياهان زينتي 553002

يک 

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1402/04/05 کشاورزي-119کالس  1615 1515 شنبه

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1402/03/30 1باغباني  -آز 1015 945 شنبه 4011 2 دکتر محمدرضا مرشدلو مهارتهاي آزمايشگاهي 552825

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1402/03/30 1باغباني  -آز 1115 1015 شنبه 4011 2 آقاي دکتر سيد مرتضي زاهدي مهارتهاي آزمايشگاهي 552825

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 10:30 1402/04/04 مزرعه 830 800 شنبه 4011 2 خانم دکتر حنيفه سيدحاجي زاده مليات گل کاريع 553004

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 10:30 1402/04/04 مزرعه 930 830 شنبه 4011 2 دکتر اصغر ابراهيم زاده عمليات گل کاري 553004

 4011 2 دکتر اصغر ابراهيم زاده هپرورش گياهان زينتي در گلخان 552828

سه 

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1402/04/03 کشا-(2)ارشد 301کالس  930 800 شنبه

 4011 1 خانم دکتر حنيفه حاجي زاده سمينار 552841

سه 

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00   1402/04/05کش-1کالس)ارشد 1115 945 شنبه

 



 

 

 

 کارشناسی ارشد -1401 ورودیگیاهان دارویی –علوم و مهندسی باغبانی  ه شده رشتهرنامه هفتگی و دروس ارائب

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال تحصیلی  دوم در نیمسال

  

     

 برنامه امتحاني برنامه کالسي

 

 روز گروه درس تعداد واحد استاد  نام درس  کد درس 

ساعت 

 شروع 

ساعت 

 يخ امتحانتار کالس  پايان 

ساعت 

 مقطع امتحان

 روش تحقيق در علوم کشاورزي 552809

آقاي دکتر سيد مرتضي 

 4011 2 زاهدي

يک 

 14:00 1402/03/29 2مرکز کامپيوتر  1700 1630 شنبه

کارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 4011 2 آقاي دکتر محمد علي اعظمي  روش تحقيق در علوم کشاورزي 552809

يک 

 14:00 1402/03/29 2ز کامپيوتر مرک 1800 1700 شنبه

کارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

553304 

روشهاي استخراج و شناسايي مواد موثره گياهان 

 14:00 1402/04/05 کشاورزي-114کالس  1430 1300 شنبه 4011 2 دکتر محمدرضا مرشدلو دارويي

کارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 930 800 شنبه 4011 2 ودکتر محمدرضا مرشدل اصالح گياهان دارويي 553302

-(1)ارشد 101کالس 

 14:00 1402/04/10 کشا

کارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 شناسايي و معرفي گياهان دارويي بومي ايران 553303

آقاي دکتر محمدباقر 

 14:00 1402/04/03 کشاورزي-114کالس  1615 1445 شنبه 4011 2 حسنپوراقدم

کارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 14:00 1402/03/30 1باغباني  -آز 1015 945 شنبه 4011 2 دکتر محمدرضا مرشدلو ي آزمايشگاهيمهارتها 552825

کارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 مهارتهاي آزمايشگاهي 552825

آقاي دکتر سيد مرتضي 

 14:00 1402/03/30 1باغباني  -آز 1115 1015 شنبه 4011 2 زاهدي

کارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

   

 



 

 

 کارشناسی ارشد -1401 ورودیتولید محصوالت گلخانه   –علوم و مهندسی باغبانی  و دروس ارائه شده رشتهرنامه هفتگی ب

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال تحصیلی  دوم در نیمسال

 

  

     

 برنامه امتحاني برنامه کالسي

 مقطع ساعت امتحان تاريخ امتحان کالس  ساعت پايان  ساعت شروع  روز گروه درس تعداد واحد استاد  نام درس  کد درس  

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1402/03/27 کشا-(1)ارشد 101کالس  1430 1300 شنبه 4011 2 خانم دکتر حنيفه سيدحاجي زاده فيزيولوژي تنش در گياهان باغباني 552811

 4011 2 راقدمآقاي دکتر محمدباقر حسنپو تغذيه و متابوليسم گياهي 552801

سه 

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1402/04/10 کشا-(2)ارشد 301کالس  1430 1300 شنبه

 4011 2 دکتر اصغر ابراهيم زاده فيزيولوژي پس از برداشت تکميلي 552803

سه 

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1402/04/29 کشاورزي-114کالس  1115 945 شنبه

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1402/03/30 1باغباني  -آز 1015 945 شنبه 4011 2 دکتر محمدرضا مرشدلو شگاهيمهارتهاي آزماي 552825

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1402/03/30 1باغباني  -آز 1115 1015 شنبه 4011 2 آقاي دکتر سيد مرتضي زاهدي مهارتهاي آزمايشگاهي 552825

 4011 2 آقاي دکتر محمدباقر حسنپوراقدم نيکسيستم هاي هيدروپو 553204

سه 

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 10:30 1402/04/11 کشا-(2)ارشد 301کالس  1515 1445 شنبه

 4011 2 آقاي دکتر فرهاد بهتاش  سيستم هاي هيدروپونيک 553204

سه 

 هکارشناسي ارشد ناپيوست 10:30 1402/04/11 کشا-(2)ارشد 301کالس  1615 1515 شنبه

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1402/04/05 کشاورزي-114کالس  930 800 شنبه 4011 2 آقاي دکتر فرزاد رسولي اصالح گياهان باغباني تکميلي 552804

 4011 2 دکتر اصغر ابراهيم زاده پرورش گياهان زينتي در گلخانه 552828

سه 

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1402/04/03 کشا-(2)ارشد 301کالس  930 800 شنبه

 

 

 

 

 



 

 

 کارشناسی ارشد -1401 ورودیدرختان میوه  –علوم و مهندسی باغبانی  رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال تحصیلی  دوم در نیمسال

     

 برنامه امتحاني برنامه کالسي

 

 روز گروه درس د واحدتعدا استاد  نام درس  کد درس 

ساعت 

 شروع 

ساعت 

 تاريخ امتحان کالس  پايان 

ساعت 

 مقطع امتحان

552803 

فيزيولوژي پس از برداشت 

 4011 2 دکتر اصغر ابراهيم زاده تکميلي

سه 

 14:00 1402/04/29 کشاورزي-114کالس  1115 945 شنبه

کارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 10:30 1402/04/04 مزرعه 1515 1445 شنبه 4011 2 ر علي بهمني آقاي دکت عمليات درختان ميوه 552808

کارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 10:30 1402/04/04 مزرعه 1615 1515 شنبه 4011 2 دکتر حاجي لو عمليات درختان ميوه 552808

کارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

552811 

فيزيولوژي تنش در گياهان 

 14:00 1402/03/27 کشا-(1)ارشد 101کالس  1430 1300 شنبه 4011 2 هخانم دکتر حنيفه سيدحاجي زاد باغباني

کارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 4011 2 آقاي دکتر سيد مرتضي زاهدي پرورش ميوه ها در گلخانه 552829

سه 

 14:00 1402/04/03 کشاورزي-110کالس  930 800 شنبه

کارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 تغذيه و متابوليسم گياهي 552801

قاي دکتر حسن پور و دکتر آ

 4011 2 بهتاش

سه 

 14:00 1402/04/10 کشا-(2)ارشد 301کالس  1430 1300 شنبه

کارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 14:00 1402/03/30 1باغباني  -آز 1015 945 شنبه 4011 2 دکتر محمدرضا مرشدلو مهارتهاي آزمايشگاهي 552825

کارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 14:00 1402/03/30 1باغباني  -آز 1115 1015 شنبه 4011 2 آقاي دکتر سيد مرتضي زاهدي آزمايشگاهيمهارتهاي  552825

کارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 14:00 1402/04/05 کشاورزي-114کالس  930 800 شنبه 4011 2 آقاي دکتر فرزاد رسولي اصالح گياهان باغباني تکميلي 552804

کارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 


