
  

 

کارشناسیمقطع  -93ورودی  علوم خاک-مهندسی کشاورزی رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 99-97سال تحصیلی  دومدر نیمسال 

     

 برنامه امتحانی برنامه کالسی

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

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314982982 255كالس  2888 088 سه شنبه 1322 3 آقاي مهندس اسماعيل كريمي بيولوژي خاک  255225

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314982982 حاصلخيزي  -آز 2088 2288 سه شنبه 1322 3 آقاي مهندس اسماعيل كريمي بيولوژي خاک  255225

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314983938 284كالس  2588 2888 يک شنبه 1322 3 آقاي دكتر جعفر چابک پور مباني زهکشي 255252

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314983938 225كالس  2588 2888 سه شنبه 1322 3 آقاي دكتر جعفر چابک پور مباني زهکشي 255252

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314982983 222كالس  2588 2888 دو شنبه 1322 5 آقاي دكتر مهدي رحمتي رمديريت خاک در كشاورزي پايدا 255250

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314983/54 225كالس  2088 2288 دو شنبه 1322 3 آقاي دكتر موسوي ارزيابي خاكها و اراضي  255222

-  1322 3-  5كارورزي  255208
- - 

 -
- - 

 -

 

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

 

 

 

 

 



  

کارشناسیمقطع  -94ورودی علوم خاک -مهندسی کشاورزی رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 99-97سال تحصیلی  دومدر نیمسال 

     

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

 كارشناسي پيوسته 80:38 2314983954 383كالس  2588 2888 يک شنبه 1222 3 خانم دكتر مالعلي عباسيان تغذيه گياه 255222

 كارشناسي پيوسته 80:38 2314983954 حاصلخيزي  -آز 2088 2288 يک شنبه 1222 3 خانم دكتر مالعلي عباسيان غذيه گياهت 255222

 كارشناسي پيوسته 80:38 2314983954 383كالس  2588 2888 يک شنبه 1225 3 خانم دكتر مالعلي عباسيان تغذيه گياه 255222

 كارشناسي پيوسته 80:38 2314983954 حاصلخيزي  -آز 2088 2088 يک شنبه 1225 3 اسيانخانم دكتر مالعلي عب تغذيه گياه 255222

 كارشناسي پيوسته 22:88 2314982980 5مركز كامپيوتر  2888 088 يک شنبه 1222 3 آقاي دكتر شهريار دشتي هوا و اقليم شناسي 255232

 كارشناسي پيوسته 22:88 2314982980 222كالس  2888 088 شنبه سه 1222 3 آقاي دكتر شهريار دشتي هوا و اقليم شناسي 255232

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314983951 281كالس  2888 088 دو شنبه 1222 3 آقاي دكتر يوسف نصيري  بوم شناسي 255232

 رشناسي پيوستهكا 28:38 2314983951 385كالس  2088 2088 دو شنبه 1222 3 آقاي دكتر يوسف نصيري  بوم شناسي 255232

 كارشناسي پيوسته 22:88 2314982982 284كالس  2088 2288 دو شنبه 1222 3 آقاي دكتر مهدي رحمتي فرسايش و حفاظت خاک 255255

 كارشناسي پيوسته 80:38 2314982985 284كالس  2888 088 شنبه 1222 3 آقاي مهندس اسماعيل كريمي ميکروبيولوژي خاک 255252

 كارشناسي پيوسته 80:38 2314982985 حاصلخيزي  -آز 2088 2288 شنبه 1222 3 آقاي مهندس اسماعيل كريمي يولوژي خاکميکروب 255252

 كارشناسي پيوسته 80:38 2314982985 284كالس  2888 088 شنبه 1225 3 آقاي مهندس اسماعيل كريمي ميکروبيولوژي خاک 255252

 كارشناسي پيوسته 80:38 2314982985 حاصلخيزي  -آز 2088 2088 شنبه 1225 3 ماعيل كريميآقاي مهندس اس ميکروبيولوژي خاک 255252

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



  

کارشناسیمقطع  -95ورودی  علوم خاک-مهندسی کشاورزی رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی    

 99-97سال تحصیلی  دومدر نیمسال 

     

 برنامه کالسی
 برنامه امتحانی

 

 تاريخ امتحان كالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_كد

ساعت 

 مقطع امتحان

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314983954 383كالس  2388 2888 سه شنبه 1222 3 قاي مهندس داود مهدوي صفا آ 2طرح آزمايشات كشاورزي  255232

 كارشناسي پيوسته 22:88 2314982985 (2ارشد) 282كالس  2888 088 يک شنبه 1222 5 خانم دكتر نيکو حمزه پور كارتوگرافي 255233

 كارشناسي پيوسته 22:88 2314982985 5مركز كامپيوتر  2338 2588 يک شنبه 1222 5 خانم دكتر نيکو حمزه پور كارتوگرافي 255233

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314982982 284كالس  2888 088 دو شنبه 1222 3 آقاي دكتر عباس رضائي  رابطه آب خاک و گياه 255220

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314982982 خاكشناسي  -آز 2588 2888 دو شنبه 1222 3 آقاي دكتر عباس رضائي  رابطه آب خاک و گياه 255220

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314982982 284كالس  2088 2088 دو شنبه 1222 3 آقاي دكتر عباس رضائي  رابطه آب خاک و گياه 255220

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314982982 284كالس  2888 088 دو شنبه 1225 3 آقاي دكتر عباس رضائي  رابطه آب خاک و گياه 255220

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314982982 خاكشناسي  -آز 2088 2288 دو شنبه 1225 3 آقاي دكتر عباس رضائي  رابطه آب خاک و گياه 255220

 شناسي پيوستهكار 28:38 2314982982 284كالس  2088 2088 دو شنبه 1225 3 آقاي دكتر عباس رضائي  رابطه آب خاک و گياه 255220

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314983938 حاصلخيزي  -آز 2588 2888 يک شنبه 1222 3 آقاي دكتر سيروس صادقي   شيمي خاک 255252

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314983938 284كالس  2088 2288 سه شنبه 1222 3 آقاي دكتر سيروس صادقي   شيمي خاک 255252

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314983938 284كالس  2088 2288 سه شنبه 1225 3 دكتر سيروس صادقي  آقاي  شيمي خاک 255252

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314983938 حاصلخيزي  -آز 2088 2088 سه شنبه 1225 3 آقاي دكتر سيروس صادقي   شيمي خاک 255252

 281كالس  2588 088 چهارشنبه 1222 5 آقاي دكترموسوي -آقاي دكتررحمتي  2مهارت آموزي  255230
- - 

 كارشناسي پيوسته

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

 



  

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

دانشگاه مراغه-کده کشاورزیدانش  

 99-97سال تحصیلی  دومدر نیمسال 

 

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

 كارشناسي پيوسته 22:88 2314983951 225كالس  2188 2088 سه شنبه 1022 3 آقاي دكتر حميد حاتمي آمار و احتماالت 255282

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314982980 281كالس  2588 2888 يک شنبه 1022 3 خانم مهناز رنجبر شيمي آلي 255282

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314982980 5شيمي  -آز 2338 2588 يک شنبه 1022 3 خانم مهناز رنجبر شيمي آلي 255282

 كارشناسي پيوسته 80:38 2314983954 فيزيک و آبياري -آز 2588 2888 شنبه 1022 3 آقاي مهندس محمد رضا سيار  فيزيک عمومي 255280

 كارشناسي پيوسته 80:38 2314983954 281كالس  2888 088 يک شنبه 1022 3 آقاي مهندس محمد رضا سيار  فيزيک عمومي 255280

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314982983 284كالس  2888 088 سه شنبه 1022 3 تر سيد بهمن موسويآقاي دك خاک شناسي عمومي 255251

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314982983 خاكشناسي  -آز 2088 2288 سه شنبه 1022 3 آقاي دكتر سيد بهمن موسوي خاک شناسي عمومي 255251

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314982983 خاكشناسي  -آز 2888 088 دو شنبه 1025 3 آقاي دكتر سيد بهمن موسوي خاک شناسي عمومي 255251

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314982983 284كالس  2888 088 سه شنبه 1025 3 آقاي دكتر سيد بهمن موسوي خاک شناسي عمومي 255251

 كارشناسي پيوسته 22:88 2314982982 5مركز كامپيوتر  2288 2222 دو شنبه 1022 3 آقاي دكتر مهدي رحمتي برنامه نويسي رايانه 255225

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

 

 



  

کارشناسیمقطع  -93ورودی گیاهپزشکی-مهندسی کشاورزی رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-شکده کشاورزیدان  

 99-97سال تحصیلی  دومدر نیمسال 

 

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

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314982982 280كالس  2588 2888 نبهدو ش 1322 5 خانم دكترحبيبه جباري ع-بيماريهاي گياهي جنگلي ن 253505

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314982982 بيماريهاي گياهي  -آز 2088 2088 دو شنبه 1322 5 خانم دكترحبيبه جباري ع-بيماريهاي گياهي جنگلي ن 253505

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314982983 280كالس  2588 2888 يک شنبه 1322 5 آقاي مهندس سيد محسن دامادي   زبان تخصصي ن 253500

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314983950 383كالس  2088 2288 يک شنبه 1322 3 آقاي دكتر جعفر چابک پور ع-آبياري عمومي ن 253552

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314983950 ري فيزيک و آبيا-آز 2088 2088 يک شنبه 1322 3 آقاي دكتر جعفر چابک پور ع-آبياري عمومي ن 253552

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314983938 280كالس  2088 2088 سه شنبه 1322 5 خانم دكترحبيبه جباري مباني كشاورزي پايدار ن 253532

 

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

 



  

 کارشناسیمقطع  -94ورودیگیاهپزشکی -مهندسی کشاورزیرنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته ب

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 99-97سال تحصیلی دوم در نیمسال 

 

 برنامه امتحانی برنامه کالسی
 

 تاريخ امتحان كالس ايانپ_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_كد

ساعت 

 مقطع امتحان

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314983951 2گياهپزشکي  -آز 2888 088 سه شنبه 1222 3 آقاي دكتر محمد باقري  ع-آفات مهم گياهان زراعي ن 253522

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314983951 280كالس  2588 2888 سه شنبه 1222 3 آقاي دكتر محمد باقري  ع-آفات مهم گياهان زراعي ن 253522

 كارشناسي پيوسته 22:88 2314982982 280كالس  2588 2888 چهار شنبه 1222 3 آقاي دكتر وحيد رومي ع-بيماريهاي مهم گياهان زراعي ن 253520

 كارشناسي پيوسته 22:88 2314982982 2راعت ز -آز  2088 2288 چهار شنبه 1222 3 آقاي دكتر وحيد رومي ع-بيماريهاي مهم گياهان زراعي ن 253520

 كارشناسي پيوسته 22:88 2314982982 2زراعت  -آز  2088 2088 چهار شنبه 1222 3 آقاي دكتر وحيد رومي ع-بيماريهاي مهم گياهان زراعي ن 253520

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314982985 280كالس  2888 088 يک شنبه 1222 3 آقاي دكتر غالمحسين قره خاني  ع-آفات مهم درختان ميوه ن 253524

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314982985 2گياهپزشکي  -آز 2888 088 چهار شنبه 1222 3 آقاي دكتر غالمحسين قره خاني  ع-آفات مهم درختان ميوه ن 253524

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314983954 280كالس  2888 088 و شنبهد 1222 3 آقاي مهندس سيد محسن دامادي   ع-بيماريهاي مهم درختان ميوه ن 253520

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314983954 بيماريهاي گياهي  -آز 2588 2888 دو شنبه 1222 3 آقاي مهندس سيد محسن دامادي   ع-بيماريهاي مهم درختان ميوه ن 253520

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314983954 بيماريهاي گياهي  -آز 2088 2288 دو شنبه 1222 3 محسن دامادي   آقاي مهندس سيد ع-بيماريهاي مهم درختان ميوه ن 253520

 كارشناسي پيوسته 80:38 2314982980 21آز 2588 2888 يک شنبه 1222 3 مهندس آراز سلطاني نظرلو ع-ماشينهاي كشاورزي ن 253538

 كارشناسي پيوسته 80:38 2314982980 281كالس  2088 2088 يک شنبه 1222 3 نظرلو مهندس آراز سلطاني ع-ماشينهاي كشاورزي ن 253538



  

کارشناسیمقطع  -95ورودیگیاهپزشکی -مهندسی کشاورزیرنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته ب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 99-97سال تحصیلی  دوم در نیمسال 

 

 برنامه امتحانی برنامه کالسی
 مقطع ساعت امتحان تاريخ امتحان كالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام رسد_كد 

 كارشناسي پيوسته 22:88 2314983951 383كالس  2588 2888 شنبه 1222 3 آقاي دكتر وحيد رومي زيست شناسي سلولي و مولکولي ن 253558

 كارشناسي پيوسته 22:88 2314983951 280كالس  2088 2088 شنبه 1222 3 قاي دكتر وحيد روميآ زيست شناسي سلولي و مولکولي ن 253558

 كارشناسي پيوسته 22:88 2314982980 225كالس  2888 088 يک شنبه 1222 3 آقاي دكتر ناصر صباغ نيا ع-ژنتيک ن 253552

 كارشناسي پيوسته 22:88 2314982980 280كالس  2088 2288 دو شنبه 1222 3 آقاي دكتر ناصر صباغ نيا ع-ژنتيک ن 253552

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314983954 255كالس  2588 2888 يک شنبه 1222 3 آقاي دكتر علي بهمني  ع-باغباني عمومي ن 253551

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314983954 2باغباني  -آز 2088 2088 سه شنبه 1222 3 آقاي دكتر علي بهمني  ع-باغباني عمومي ن 253551

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314982982 225كالس  2888 088 شنبه 1222 3 آقاي دكتر بيژن ابدي اقتصاد و مديريت كشاورزي ن 253533

 ستهكارشناسي پيو 28:38 2314982982 225كالس  2888 088 چهار شنبه 1222 3 آقاي دكتر بيژن ابدي اقتصاد و مديريت كشاورزي ن 253533

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314980922 281كالس  2588 088 سه شنبه 1222 3 اساتيد گروه مربوطه عمليات كشاورزي ع 253532

 كارشناسي پيوسته 80:38 2314982985 280كالس  2288 2288 يک شنبه 1222 3 آقاي دكتر وحيد رومي ع-ويروسهاوپروكاريوتهاي بيماريزاي گياهي ن 253530

 كارشناسي پيوسته 80:38 2314982985 280كالس  2088 2288 يک شنبه 1222 3 آقاي مهندس سيد محسن دامادي   ع-ويروسهاوپروكاريوتهاي بيماريزاي گياهي ن 253530

 كارشناسي پيوسته 80:38 2314982985 گياهي بيماريهاي  -آز 2488 2088 يک شنبه 1222 3 آقاي مهندس سيد محسن دامادي   ع-ويروسهاوپروكاريوتهاي بيماريزاي گياهي ن 253530

 كارشناسي پيوسته 80:38 2314982985 بيماريهاي گياهي  -آز 2088 2488 يک شنبه 1222 3 آقاي دكتر وحيد رومي ع-ويروسهاوپروكاريوتهاي بيماريزاي گياهي ن 253530

 .هنگی برنامه می توانید تا سقف مجاز انتخاب نماییداز مجموع دروس عمومی و گروه معارف اسالمی و تربیت بدنی با توجه به هما



  

 

کارشناسیمقطع  -99ورودیگیاهپزشکی -مهندسی کشاورزیرنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته ب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 99-97سال تحصیلی  دوم در نیمسال

 

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

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314983951 383كالس  2888 088 يک شنبه 1022 3 آقاي دكتر حميد حاتمي آمار و احتماالت 253382

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314983951 225كالس  2488 2088 يک شنبه 1022 3 آقاي دكتر حميد حاتمي آمار و احتماالت 253382

 كارشناسي پيوسته 22:88 2314982985 گياهشناسي  -آز 2888 088 دو شنبه 1022 3 آقاي مهندس محمد كاظم بهرامي مورفولوژي و سيستماتيک گياهي 253380

 كارشناسي پيوسته 22:88 2314982985 281كالس  2088 2288 دو شنبه 1022 3 آقاي مهندس محمد كاظم بهرامي مورفولوژي و سيستماتيک گياهي 253380

 كارشناسي پيوسته 80:38 2314982982 225كالس  2588 2888 دو شنبه 1022 3 خانم دكتر سميراخداياري جانور شناسي 253381

 كارشناسي پيوسته 80:38 2314982982 2گياهپزشکي  -آز 2088 2088 دو شنبه 1022 3 خانم دكتر سميراخداياري جانور شناسي 253381

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314982980 281كالس  2588 2888 يک شنبه 1022 3 خانم مهناز رنجبر شيمي آلي 253328

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314982980 5شيمي  -آز 2088 2288 يک شنبه 1022 3 خانم مهناز رنجبر شيمي آلي 253328

 كارشناسي پيوسته 80:38 2314983954 خاكشناسي  -آز 2888 088 شنبه 1022 3 نيکو حمزه پورخانم دكتر  خاكشناسي عمومي 253322

 كارشناسي پيوسته 80:38 2314983954 280كالس  2588 2888 شنبه 1022 3 خانم دكتر نيکو حمزه پور خاكشناسي عمومي 253322

 .ه هماهنگی برنامه می توانید تا سقف مجاز انتخاب نماییداز مجموع دروس عمومی و گروه معارف اسالمی و تربیت بدنی با توجه ب

 



  

کارشناسیمقطع  -93ورودی  و معطر گیاهان داروئی–مهندسی تولیدات گیاهی رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته ب  

 

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 99-97سال تحصیلی  دوم در نیمسال 

 

 برنامه امتحانی برنامه کالسی
 مقطع ساعت امتحان تاريخ امتحان كالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام سدر_كد 

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314982985 284كالس  2088 2088 يک شنبه 1322 5 آقاي دكتر بيژن ابدي اقتصاد و بازاريابي گياهان دارويي و معطر 248032

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314983938 مزرعه 2588 2888 يک شنبه 1322 3 دكتر محمدرضا مرشدلو جنگل و م( داروئي و معطر)ري از محصوالت فرعي شناخت و بهره بردا 248032

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314/83938 284كالس  2088 2288 يک شنبه 1322 3 دكتر محمدرضا مرشدلو جنگل و م( داروئي و معطر)شناخت و بهره برداري از محصوالت فرعي  248032

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314983954 222كالس  2088 2288 شنبه 1322 3 آقاي دكتر محمدباقر حسنپوراقدم رابطه اقليم و گياهان داروئي و معطر 248023

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314983954 2باغباني  -آز 2088 2088 شنبه 1322 3 آقاي دكتر محمدباقر حسنپوراقدم رابطه اقليم و گياهان داروئي و معطر 248023

 كارشناسي پيوسته 80:38 2314982982 (2ارشد) 282كالس  2888 088 شنبه 1322 5 آقاي دكتر غالمرضا گوهري كشت و صنعت گياهان داروئي و معطر 248022

-  1322 3 گروه پروژه 248022
- - 

 -
- - 

 -

 

 .عارف اسالمی و تربیت بدنی با توجه به هماهنگی برنامه می توانید تا سقف مجاز انتخاب نماییداز مجموع دروس عمومی و گروه م



  

 

 

کارشناسی مقطع  -94 ورودی و معطر گیاهان داروئی –مهندسی تولیدات گیاهی  رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته مهندسیب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 99-97 سال تحصیلی دومدر نیمسال 

 

 برنامه امتحاني برنامه كالسي

 

 تاريخ امتحان كالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_كد

ساعت 

 مقطع امتحان

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314983954 284كالس  2888 088 يک شنبه 1222 3 آقاي دكتر عباس رضائي  روابط آب و خاک و گياه 248052

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314983954 خاكشناسي  -آز 2588 2888 يک شنبه 1222 3 آقاي دكتر عباس رضائي  روابط آب و خاک و گياه 248052

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314983954 222كالس  2088 2088 يک شنبه 1222 3 آقاي دكتر عباس رضائي  روابط آب و خاک و گياه 248052

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314983954 284كالس  2888 088 يک شنبه 1225 3 آقاي دكتر عباس رضائي  ط آب و خاک و گياهرواب 248052

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314983954 خاكشناسي  -آز 2088 2288 يک شنبه 1225 3 آقاي دكتر عباس رضائي  روابط آب و خاک و گياه 248052

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314983954 222كالس  2088 2088 يک شنبه 1225 3 آقاي دكتر عباس رضائي  ياهروابط آب و خاک و گ 248052

 كارشناسي پيوسته 22:88 2314983938 255كالس  2288 2288 دو شنبه 1222 3 آقاي دكتر غالمرضا گوهري كشاورزي ارگانيک گياهان داروئي 248052

 كارشناسي پيوسته 22:88 2314983938 255كالس  2088 2288 دو شنبه 1222 3 خانم دكترحبيبه جباري وئيكشاورزي ارگانيک گياهان دار 248052

 كارشناسي پيوسته 22:88 2314983938 مزرعه 2088 2088 دو شنبه 1222 3 خانم دكترحبيبه جباري كشاورزي ارگانيک گياهان داروئي 248052

 كارشناسي پيوسته 22:88 2314983938 مزرعه 2888 088 سه شنبه 1222 3 ي دكتر غالمرضا گوهريآقا كشاورزي ارگانيک گياهان داروئي 248052

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314982985 گلخانه 2088 2288 سه شنبه 1222 3 دكتر محمدرضا مرشدلو 5توليد گياهان داروئي و معطر  248050

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314982985 222كالس  2088 2088 سه شنبه 1222 3 مرشدلودكتر محمدرضا  5توليد گياهان داروئي و معطر  248050



  

 كارشناسي پيوسته 28:38 2310983951 2باغباني  -آز 2588 2888 دو شنبه 1222 5 آقاي دكتر غالمرضا گوهري مباني كشت بافت گياهي و بيوتکنولوژي 248032

 كارشناسي پيوسته 28:38 2310983951 222كالس  2588 2888 سه شنبه 1222 5 آقاي دكتر غالمرضا گوهري مباني كشت بافت گياهي و بيوتکنولوژي 248032

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314982982 2باغباني  -آز 2888 088 دو شنبه 1222 5 دكتر محمدرضا مرشدلو روش هاي اهلي كردن گياهان داروئي و معطر 248033

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314982982 2باغباني  -آز 2588 2888 چهار شنبه 1222 5 دكتر محمدرضا مرشدلو ياهان داروئي و معطرروش هاي اهلي كردن گ 248033

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314982982 255كالس  2088 2288 چهار شنبه 1222 5 دكتر محمدرضا مرشدلو روش هاي اهلي كردن گياهان داروئي و معطر 248033

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314982983 مزرعه 2588 2888 شنبه 1222 3 آقاي دكتر جواد رباطي  ماشين هاي كاشت و داشت و برداشت گياهان داروئي معطر 248030

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314982983 مزرعه 2088 2288 شنبه 1222 3 آقاي دكتر جواد رباطي  ماشين هاي كاشت و داشت و برداشت گياهان داروئي معطر 248030

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314982983 222كالس  2088 2088 شنبه 1222 3 آقاي دكتر جواد رباطي  ماشين هاي كاشت و داشت و برداشت گياهان داروئي معطر 248030

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

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

کارشناسیمقطع  -93ورودیمکانیک بیوسیستم کشاورزی  رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 99-97سال تحصیلی  دوم در نیمسال 

 

 برنامه امتحاني برنامه كالسي

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

 كارشناسي پيوسته 80:38 2314982985 222كالس  2588 2888 چهار شنبه 1322 5 آقاي دكتر سيدحسين فتاحي 5مقاومت مصالح  222258

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314982983 222س كال 2088 2088 چهار شنبه 1322 2 آقاي دكتر سيدحسين فتاحي آزمايشگاه مقاومت مصالح 222252

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314983950 21آز 2888 088 سه شنبه 1322 3 آقاي دكتر جواد رباطي  ابزار اندازه گيري و كنترل 222232

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314983950 222كالس  2588 2288 سه شنبه 1322 3 آقاي دكتر جواد رباطي  ابزار اندازه گيري و كنترل 222232

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314983950 222كالس  2088 2288 سه شنبه 1322 3 آقاي دكتر جواد رباطي  ابزار اندازه گيري و كنترل 222232

 سي پيوستهكارشنا 28:38 2314983950 21آز 2088 2088 سه شنبه 1322 3 آقاي دكتر جواد رباطي  ابزار اندازه گيري و كنترل 222232

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314982980 222كالس  2888 088 دو شنبه 1322 3 آقاي مهندس امين حاضر وظيفه هاي حرارتي انرژي خورشيدي در كشاورزي سامانه 222223

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314982980 222كالس  2388 2588 دو شنبه 1322 3 آقاي مهندس امين حاضر وظيفه هاي حرارتي انرژي خورشيدي در كشاورزي سامانه 222223

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314983950 222كالس  2588 2888 دو شنبه 1322 5 آقاي دكتر جواد رباطي  زبان انگليسي تخصصي  222202

 كارشناسي پيوسته 22:88 2314983938 255كالس  2888 088 چهار شنبه 1322 5 آقاي دكتر فرزين عظيم پور سامانه هاي انرژي ، ذخيره سازي ئ انتقال 222200

 كارشناسي پيوسته 80:38 2314982982 255كالس  2088 2088 دو شنبه 1322 5 آقاي دكتر شهريار دشتي آشنايي با محيط زيست 222214

 

 .قف مجاز انتخاب نماییداز مجموع دروس عمومی و گروه معارف اسالمی و تربیت بدنی با توجه به هماهنگی برنامه می توانید تا س



  

 

کارشناسیمقطع  -94ورودیمکانیک بیوسیستم کشاورزی رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته ب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 99-97سال تحصیلی  دوم در نیمسال 

 

 برنامه امتحاني برنامه كالسي

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

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314983950 281كالس  2588 2888 دو شنبه 1222 3 آقاي مهندس امين حاضر وظيفه سوز موتورهاي درون 222232

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314/83950 281كالس  2488 2088 دو شنبه 1222 3 آقاي مهندس امين حاضر وظيفه سوز موتورهاي درون 222232

 كارشناسي پيوسته 80:38 2314983954 21آز 2888 088 يک شنبه 1222 2 آقاي مهندس امين حاضر وظيفه سوز كارگاه موتورهاي درون 222232

 كارشناسي پيوسته 80:38 2314983954 21آز 2088 2088 يک شنبه 1222 2 آقاي مهندس امين حاضر وظيفه سوز كارگاه موتورهاي درون 222232

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314983938 255كالس  2588 2888 چهار شنبه 1222 3 آقاي دكتر فرزين عظيم پور شيشوان ارتعاشات مکانيکي 222230

 شناسي پيوستهكار 28:38 2314983938 222كالس  2288 2288 چهار شنبه 1222 3 آقاي دكتر فرزين عظيم پور شيشوان ارتعاشات مکانيکي 222230

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314982983 222كالس  2288 088 سه شنبه 1222 3 آقاي دكتر سيدحسين فتاحي (5)طراحي اجزاء ماشين 222234

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314983950 222كالس  2088 2288 دو شنبه 1222 5 آقاي دكتر جواد رباطي  مباني كشاورزي دقيق  222200

 .وع دروس عمومی و گروه معارف اسالمی و تربیت بدنی با توجه به هماهنگی برنامه می توانید تا سقف مجاز انتخاب نماییداز مجم

 

 

 



  

کارشناسیمقطع  -95ورودیمکانیک بیوسیستم کشاورزی رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته ب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 99-97سال تحصیلی  دومدر نیمسال 

 

 برنامه امتحاني برنامه كالسي

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

 كارشناسي پيوسته 80:38 2314983954 222كالس  2888 088 يک شنبه 1222 3 آقاي  دكتر محمد شهرياري رياضيات مهندسي 222222

 كارشناسي پيوسته 80:38 2314983954 385كالس  2488 2088 يک شنبه 1222 3 آقاي  دكتر محمد شهرياري اضيات مهندسيري 222222

 كارشناسي پيوسته 22:88 2314982982 385كالس  2588 2888 يک شنبه 1222 3 آقاي مهندس امين حاضر وظيفه ديناميک 222222

 كارشناسي پيوسته 22:88 2314982982 222كالس  2288 2288 يک شنبه 1222 3 آقاي مهندس امين حاضر وظيفه ديناميک 222222

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314983951 385كالس  2588 2888 دو شنبه 1222 3 آقاي دكتر جعفر چابک پور 2مکانيک سياالت 222224

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314983951 222س كال 2088 2488 دو شنبه 1222 3 آقاي دكتر جعفر چابک پور 2مکانيک سياالت 222224

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314982985 222كالس  2888 088 چهار شنبه 1222 5 آقاي دكتر سيدحسين فتاحي 5مقاومت مصالح  222258

 كارشناسي پيوسته 80:38 2314982983 385كالس  2088 2288 چهار شنبه 1222 2 آقاي دكتر سيدحسين فتاحي آزمايشگاه مقاومت مصالح 222252

 كارشناسي پيوسته 80:38 2314982980 222كالس  2088 2088 سه شنبه 1222 5 آقاي دكتر مسعود مهرابيان 2مباني مهندسي برق  222255

 پيوستهكارشناسي  80:38 2314982980 223كالس  2588 2888 چهار شنبه 1222 5 آقاي دكتر مسعود مهرابيان 2مباني مهندسي برق  222255

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314982982 فيزيک و آبياري -آز 2888 088 سه شنبه 1222 2 آقاي دكتر مسعود مهرابيان 2آزمايشگاه مباني مهندسي برق  222253

 

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

 



  

 

کارشناسیمقطع  -99ورودیمکانیک بیوسیستم کشاورزی رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته ب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 99-97سال تحصیلی  دومدر نیمسال 

 

 برنامه امتحاني برنامه كالسي

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

 كارشناسي پيوسته 22:88 2314982985 385كالس  2088 2288 دو شنبه 1022 3 آقاي دكتر علي شکري  5رياضيات  222285

 كارشناسي پيوسته 22:88 2314982985 222كالس  2488 2088 دو شنبه 1022 3 آقاي دكتر علي شکري  5رياضيات  222285

 كارشناسي پيوسته 22:88 2314982980 222كالس  2588 2888 يک شنبه 1022 5 ي دكتر مسعود مهرابيانآقا 5فيزيک 222280

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314982982 فيزيک و آبياري -آز 5888 2088 يک شنبه 1022 2 آقاي دكتر مسعود مهرابيان 5آزمايشگاه فيزيک  222284

 برنامه نويسي رايانه 222281

 

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314982982 385كالس  2888 088 شنبهدو  1022 3

 برنامه نويسي رايانه 222281
 

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314982982 5مركز كامپيوتر  2222 2888 دو شنبه 1022 3

 رشناسي پيوستهكا 28:38 2314983938 2زراعت  -آز  2888 088 يک شنبه 1022 3 آقاي دكتر امين عباسي زراعت عمومي 222222

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314983938 222كالس  2088 2088 يک شنبه 1022 3 آقاي دكتر امين عباسي زراعت عمومي 222222

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314983950 222كالس  2388 2888 شنبه 1022 3 پورمحمد عليرضا آقاي  آمار مهندسي 222223

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314983950 222كالس  2088 2288 شنبه 1022 3 ين حاضر وظيفهآقاي مهندس ام استاتيک 222220

 كارشناسي پيوسته 28:38 2314983950 222كالس  2888 088 شنبه 1022 3 آقاي مهندس امين حاضر وظيفه استاتيک 222220

 

 .ی برنامه می توانید تا سقف مجاز انتخاب نماییداز مجموع دروس عمومی و گروه معارف اسالمی و تربیت بدنی با توجه به هماهنگ



  

ارشد کارشناسیمقطع  -99 ورودی منابع خاک و ارزیابی اراضی –مدیریت منابع خاک  رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 99-97سال تحصیلی  دومدر نیمسال 

 

 برنامه امتحاني برنامه كالسي

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

 كارشناسي ارشد 22:88 2314982980 (5ارشد) 382كالس  2088 2288 سه شنبه 1022 3 آقاي دكتر مهدي رحمتي حفاظت خاک پيشرفته 225385

 كارشناسي ارشد 80:38 2314982985 284كالس  2588 2888 دو شنبه 1022 3 من موسويآقاي دكتر سيد به ارزيابي تناسب اراضي 225382

 كارشناسي ارشد 80:38 2314982982 (5ارشد) 382كالس  2888 088 سه شنبه 1022 5 آقاي دكتر سيروس صادقي   روش تحقيق 225384

 كارشناسي ارشد 28:38 2314983950 225س كال 2888 088 دو شنبه 1022 3 خانم دكتر نيکو حمزه پور زمين آمار 225285

 كارشناسي ارشد 28:38 2314983950 5مركز كامپيوتر  2088 2288 دو شنبه 1022 3 خانم دكتر نيکو حمزه پور زمين آمار 225285

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ناسی ارشدکارشمقطع  -99 ورودی  خاک و حفاظت  فیزیک – مدیریت منابع خاک رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 99-97سال تحصیلی  دوم در نیمسال 

 

 برنامه امتحاني برنامه كالسي

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

 كارشناسي ارشد 22:88 2314982980 (5ارشد) 382كالس  2088 2288 سه شنبه 1022 3 آقاي دكتر مهدي رحمتي حفاظت خاک پيشرفته 225385

 كارشناسي ارشد 80:38 2314982985 284كالس  2588 2888 دو شنبه 1022 3 آقاي دكتر سيد بهمن موسوي ارزيابي تناسب اراضي 225382

 كارشناسي ارشد 80:38 2314982982 (5ارشد) 382 كالس 2888 088 سه شنبه 1022 5 آقاي دكتر سيروس صادقي   روش تحقيق 225384

 كارشناسي ارشد 28:38 2314983950 284كالس  2588 2888 سه شنبه 1022 3 آقاي دكتر عباس رضائي  رابطه آب و خاک و گياه پيشرفته 225322

 كارشناسي ارشد 28:38 2314983950 (2ارشد) 282الس ك 2888 088 چهار شنبه 1022 3 آقاي دكتر عباس رضائي  رابطه آب و خاک و گياه پيشرفته 225322

 كارشناسي ارشد 28:38 2314983950 (2ارشد) 282كالس  2588 2888 چهار شنبه 1022 3 آقاي دكتر عباس رضائي  رابطه آب و خاک و گياه پيشرفته 225322

 

 

  

 

 

 

 

 



  

کارشناسی ارشدمقطع  -99 ورودی  -بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک – خاک مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 99-97سال تحصیلی  دوم در نیمسال 

 

 برنامه امتحاني برنامه كالسي

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

 كارشناسي ارشد 28:38 2314983938 383كالس  2088 2288 سه شنبه 1022 3 خانم دكتر مالعلي عباسيان مديريت تغذيه گياه 225282

 كارشناسي ارشد 28:38 2314983954 284كالس  2888 088 چهار شنبه 1022 3 آقاي مهندس اسماعيل كريمي روابط زيستي خاک و گياه 225282

 كارشناسي ارشد 28:38 2314983954 284كالس  2588 2888 چهار شنبه 1022 3 آقاي مهندس اسماعيل كريمي ستي خاک و گياهروابط زي 225282

 كارشناسي ارشد 80:38 2314982982 (5ارشد) 382كالس  2888 088 سه شنبه 1022 5 آقاي دكتر سيروس صادقي   روش تحقيق 225284

 كارشناسي ارشد 80:38 2314982980 (2ارشد) 282كالس  2088 2288 چهار شنبه 1022 3 هندس اسماعيل كريميآقاي م زيست پااليي خاک و آب 225252

 كارشناسي ارشد 80:38 2314982985 383كالس  2088 2288 دو شنبه 1022 3 آقاي مهندس اسماعيل كريمي ميکروبيولوژي خاک پيشرفته 225250

 

 

 

 

 

 



  

 کارشناسی ارشدمقطع  -99 ورودی  -شیمی، حاصلخیزی و تغذیه گیاه – مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک شتهرنامه هفتگی و دروس ارائه شده رب

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 99-97سال تحصیلی  دوم در نیمسال 

 

 برنامه امتحاني برنامه كالسي

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

 كارشناسي ارشد 28:38 2314983938 383كالس  2088 2288 سه شنبه 1022 3 خانم دكتر مالعلي عباسيان مديريت تغذيه گياه 225282

 كارشناسي ارشد 28:38 2314983954 284كالس  2888 088 چهار شنبه 1022 3 آقاي مهندس اسماعيل كريمي روابط زيستي خاک و گياه 225282

 كارشناسي ارشد 28:38 2314983954 284كالس  2588 2888 چهار شنبه 1022 3 آقاي مهندس اسماعيل كريمي روابط زيستي خاک و گياه 225282

 كارشناسي ارشد 80:38 2314982982 (5ارشد) 382كالس  2888 088 سه شنبه 1022 5 آقاي دكتر سيروس صادقي   روش تحقيق 225284

 كارشناسي ارشد 28:38 2314982985 223كالس  2588 2888 دو شنبه 1022 5 آقاي دكتر سيروس صادقي   آزمون خاک و تجزيه گياه 225225

 كارشناسي ارشد 28:38 2314982985 حاصلخيزي  -آز 2088 2288 دو شنبه 1022 5 آقاي دكتر سيروس صادقي   آزمون خاک و تجزيه گياه 225225

 كارشناسي ارشد 28:38 2314982980 383كالس  2888 088 دو شنبه 1022 3 خانم دكتر مالعلي عباسيان خت و كاربردهاي دستگاههاي آزمايشگاهيشنا 225255

 شناسي ارشدكار 28:38 2314982980 حاصلخيزي  -آز 2088 2088 دو شنبه 1022 3 خانم دكتر مالعلي عباسيان شناخت و كاربردهاي دستگاههاي آزمايشگاهي 225255

 

 

 

 

 

 

 



  

ارشد کارشناسیمقطع  - 99 ورودی حشره شناسی رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 99-97سال تحصیلی  دوم در نیمسال 

 

   برنامه امتحانی برنامه کالسی          

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

 كارشناسي ارشد 28:38 2314983938 (2ارشد) 282كالس  2088 2288 يک شنبه 1022 3 خانم دكتر سميراخداياري فيزيولوژي حشرات 223285

 كارشناسي ارشد 80:38 2314983954 (2ارشد) 282كالس  2588 2888 يک شنبه 1022 3 آقاي دكتر محمد باقري  كنه شناسي تکميلي 223282

 كارشناسي ارشد 28:38 2314982982 (5ارشد) 382كالس  2588 2888 سه شنبه 1022 5 آقاي دكتر غالمحسين قره خاني  بيوتکنولوژي حشرات 223280

 كارشناسي ارشد 80:38 2314982983 (2ارشد) 282كالس  2088 2088 شنبه 1022 5 آقاي دكتر غالمحسين قره خاني  روشهاي پژوهش در حشره شناسي كشاورزي 223281

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

دکتریمقطع  - 99 ورودی حشره شناسی رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

 

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 99-97سال تحصیلی  دوم در نیمسال 

 

   برنامه امتحانی برنامه کالسی          

 روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_كد
_ساعت

 شروع
 تاريخ امتحان كالس پايان_ساعت

ساعت 

 امتحان
 مقطع

 دكترا 28:38 2314982983 (5ارشد) 382كالس  2588 2888 چهار شنبه 1022 5 آقاي دكتر غالمحسين قره خاني  ارزيابي خسارت آفات 202383

202382 

بيواكولژي، رفتار شناسي و )كنه شناسي پيشرفته

 دكترا 28:38 2314983938 225كالس  2588 2888 چهار شنبه 1022 5 آقاي دكتر محمد باقري  (يفيزيولوژ

 دكترا 28:38 2314983950 (5ارشد) 382كالس  2888 088 چهار شنبه 1022 5 آقاي دكتر وحيد رومي ژنتيک مولکولي حشرات 202380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

یمقطع کارشناس -93مهر ورودی (اختصاصی گرایش زراعت)زراعت اصالح نباتات-مهندسی کشاورزی برنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

99-97سال تحصیلی  دوم در نیمسال  

  

          
برنامه 

     برنامه امتحانی       کالسی

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

 مقطع امتحان

 مباني کشاورزي پايدار 612125
آقاي دکتر يوسف 

 21:11 2114912912 111كالس  2111 2111 يک شنبه 1122 1 نصيري 
کارشناسي 

 پيوسته

612124 
زراعت حبوبات و گياهان 

 اي منطقه
آقاي دکتر يوسف 

 21:11 2114912916 111كالس  2511 2211 يک شنبه 1122 1 نصيري 
کارشناسي 

 پيوسته

 مرتعداري 612161
آقاي دکتر عبدهللا 

 10:11 2114911911 111كالس  2111 011 يک شنبه 1122 1 جوانمرد
کارشناسي 

 پيوسته

 مرتعداري 612161
آقاي دکتر عبدهللا 

 10:11 2114911911 11آز+محوطه 2511 2211 دو شنبه 1122 1 جوانمرد
کارشناسي 

 پيوسته

 رابطه آب و خاک و گياه 612166
آقاي دکتر محسن جان 

 10:11 2114911914 111كالس  2111 011 دو شنبه 1122 1 محمدي
کارشناسي 

 پيوسته

 رابطه آب و خاک و گياه 612166
آقاي دکتر محسن جان 

 10:11 2114911914 11آز+محوطه 2111 2111 دو شنبه 1122 1 محمدي
کارشناسي 

 پيوسته

 زبان تخصصي 612151
آقاي دکتر ناصر صباغ 

 22:11 2114912915 111كالس  2011 2511 يک شنبه 1122 1 نيا
کارشناسي 

 پيوسته

612151 
کاربرد کامپيوتر در 

 کشاورزي
آقاي دکتر مجتبي 

 2011 2511 دو شنبه 1122 1 نورآئين
مرکز کامپيوتر 

2 2114912911 10:11 
کارشناسي 

 يوستهپ

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

 

 

 



  

 

یمقطع کارشناس -93مهر ورودی (اختصاصی گرایش اصالح)زراعت اصالح نباتات-مهندسی کشاورزی برنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته  

دانشگاه مراغه-رزیدانشکده کشاو  

99-97سال تحصیلی  دوم در نیمسال  
 

     برنامه امتحانی       برنامه کالسی          

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

 مباني کشاورزي پايدار 612125
آقاي دکتر يوسف 

 21:11 2114912912 111كالس  2111 2111 يک شنبه 1122 1 نصيري 
کارشناسي 

 پيوسته

 بيوتکنولوژي گياهي 612161
آقاي دکتر مجتبي 

 21:11 2114911911 102کالس  2111 011 يک شنبه 1122 1 نورآئين
کارشناسي 

 پيوسته

 زبان تخصصي 612151
آقاي دکتر ناصر صباغ 

 22:11 2114912915 111كالس  2011 2511 يک شنبه 1122 1 نيا
کارشناسي 

 پيوسته

612151 
کاربرد کامپيوتر در 

 کشاورزي
آقاي دکتر مجتبي 

 2011 2511 دو شنبه 1122 1 نورآئين
مرکز کامپيوتر 

2 2114912911 10:11 
کارشناسي 

 پيوسته

 21:11 2114911914 111كالس  2011 2211 شنبه 1122 1 آقاي دكتر حميد حاتمي سيتولوژي 612156
اسي کارشن

 پيوسته

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

 

 

 

 

 

 

 



  

مقطع کارشناسی -94مهر ورودی (زراعت -به نژادی گرایش)زراعت اصالح نباتات-مهندسی کشاورزی برنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته  

دانشگاه مراغه-نشکده کشاورزیدا  

99-97سال 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

612114 
زراعت گياهان 

 10:11 2114912912 111کالس  2111 011 شنبه 1222 1 آقاي دکتر عبدهللا جوانمرد صنعتي
کارشناسي 

 پيوسته

612110 
زراعت گياهان 

 10:11 2114912915 111كالس  2511 2211 دو شنبه 1222 1 دكتر علي اصغر عليلو  اي علوفه
کارشناسي 

 پيوسته

 1عمليات زراعي 612111
آقاي دکتر عزت اله 

 21:11 2114911910 1زراعت  -آز  2111 011 سه شنبه 1222 1 اسفندياري 
کارشناسي 

 پيوسته

 21:11 2114911910 11آز+محوطه 2111 2111 سه شنبه 1222 1 آقاي دکتر امين عباسي 1عمليات زراعي 612111
کارشناسي 

 پيوسته

612122 
علفهاي هرز و کنترل 

 آنها
آقاي دکتر محسن جان 

 22:11 2114912911 111کالس  2111 2111 شنبه 1222 1 محمدي
کارشناسي 

 پيوسته

 اصول اصالح نباتات 612121
آقاي مهندس داود مهدوي 

 21:11 2114911914 111کالس  2111 011 يک شنبه 1222 2 صفا 
کارشناسي 

 پيوسته

 اصول اصالح نباتات 612121
آقاي مهندس داود مهدوي 

 21:11 2114911914 1زراعت  -آز  2011 2211 يک شنبه 1222 2 صفا 
اسي کارشن

 پيوسته

612121 
فيزيولوژي گياهان 

 22:11 2114911911 111کالس  2111 011 دو شنبه 1222 1 آقاي دکتر فريبرز شکاري  زراعي
کارشناسي 

 پيوسته

612121 
فيزيولوژي گياهان 

 22:11 2114911911 1زراعت  -آز  2111 2111 دو شنبه 1222 1 آقاي دکتر فريبرز شکاري  زراعي
کارشناسي 

 هپيوست

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

 

 



  

 
 

مقطع کارشناسی -95مهر ورودی (زراعت -گرایش به نژادی)زراعت اصالح نباتات-مهندسی کشاورزی برنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته  

دانشگاه مراغه-یدانشکده کشاورز  

 95-99سال تحصیلی  دومدر نیمسال 

 

   برنامه امتحانی برنامه کالسی          

 استاد درس_نام درس_كد
واح_تعداد

 د
در_گروه

 تاريخ امتحان كالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز س
ساعت 

 مقطع امتحان

61211
6 

هوا و اقليم شناسي 

 21:11 2114912915 2مرکز کامپيوتر  2511 2211 هشنب 1622 1 آقاي دکتر شهريار دشتي کشاورزي
کارشناسي 

 پيوسته
61211

6 
هوا و اقليم شناسي 

 21:11 2114912915 111کالس  2511 2211 دو شنبه 1622 1 آقاي دکتر شهريار دشتي کشاورزي
کارشناسي 

 پيوسته
61211

 بيماريهاي گياهي 2
آقاي دکترمحمدرضا اعظم 

 1622 1 پارسا  
يک 

 21:11 2114911910 گياهشناسي  -آز 2111 2111 شنبه
کارشناسي 

 پيوسته
61211

 بيماريهاي گياهي 2
آقاي دکترمحمدرضا اعظم 

 1622 1 پارسا 
يک 

 21:11 2114911910 111کالس  2511 2211 شنبه
کارشناسي 

 پيوسته
61211

 1622 1 آقاي دکتر جواد رباطي  ماشينهاي کشاورزي 1
يک 

 22:11 2114912912 11آز+محوطه 2111 011 شنبه
کارشناسي 

 پيوسته
61211

 1622 1 آقاي دکتر جواد رباطي  ماشينهاي کشاورزي 1
يک 

 22:11 2114912912 101کالس  2011 2511 شنبه
کارشناسي 

 پيوسته
61211

 21:11 2114911915 11آز+محوطه 2111 011 سه شنبه 1622 1 اساتيد گروه باغباني عمليات کشاورزي 1
کارشناسي 

 تهپيوس
61211

 بيوشيمي گياهي 6
آقاي دکتر عزت اله 

 21:11 2114912911 111کالس  2511 2211 سه شنبه 1622 1 اسفندياري 
کارشناسي 

 پيوسته

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

 



  

یمقطع کارشناس -99مهر ورودی تولید و ژنتیک گیاهی  مهندسی وس ارائه شده رشتهبرنامه هفتگی و در  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

99-97سال تحصیلی  دوم در نیمسال  
 

   برنامه امتحانی برنامه کالسی          

 استاد درس_نام درس_كد
واح_تعداد

 د
در_گروه

 حانتاريخ امت كالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز س
ساعت 

 مقطع امتحان

61251
 آمار و احتماالت 2

آقاي دکتر عليرضا 

 21:11 2114912911 102کالس  2011 2211 شنبه 1522 1 پورمحمد 
کارشناسي 

 پيوسته
61251

 21:11 2114911911 111كالس  2111 011 سه شنبه 1522 1 آقاي دکتر عبدهللا جوانمرد اکولوژي 1
کارشناسي 

 پيوسته
61251

5 
لوژي و سيستماتيک مورفو

 22:11 2114912911 گياهشناسي  -آز 2111 2111 دو شنبه 1522 1 اساتيد گروه باغباني گياهي
کارشناسي 

 پيوسته
61251

5 
مورفولوژي و سيستماتيک 

 22:11 2114912911 101کالس  2511 2211 دو شنبه 1522 1 اساتيد گروه باغباني گياهي
کارشناسي 

 پيوسته
61251

 موميبيوشيمي ع 4
آقاي دکتر عزت اله 

 21:11 2114912916 1زراعت  -آز  2111 2111 يک شنبه 1522 1 اسفندياري 
کارشناسي 

 پيوسته
61251

 بيوشيمي عمومي 4
آقاي دکتر عزت اله 

 21:11 2114912916 102کالس  2511 2211 يک شنبه 1522 1 اسفندياري 
کارشناسي 

 پيوسته
61252

 21:11 2114911910 102کالس  2111 011 شنبه 1522 1 آقاي دکتر امين عباسي مباني توليد گياهان زراعي 1
کارشناسي 

 پيوسته
61252

 21:11 2114911910 1زراعت  -آز  2111 2111 شنبه 1522 1 آقاي دکتر امين عباسي مباني توليد گياهان زراعي 1
کارشناسي 

 پيوسته

 .دنی با توجه به هماهنگی برنامه می توانید تا سقف مجاز انتخاب نماییداز مجموع دروس عمومی و گروه معارف اسالمی و تربیت ب

 

 

 



  

یمقطع کارشناس -93مهر  ورودیعلوم باغبانی  -مهندسی کشاورزی برنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

99-97سال تحصیلی  دوم در نیمسال  

   حانیبرنامه امت برنامه کالسی          

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

 مقطع امتحان

 1122 1 آقاي دکتر شهريار دشتي ع-هوا و اقليم شناسي ن 612112
يک 

 2111 011 شنبه
مرکز 

 22:11 2114912915 2کامپيوتر 
کارشناسي 

 پيوسته

 1122 1 آقاي دکتر شهريار دشتي ع-اسي نهوا و اقليم شن 612112
يک 

 2111 2111 شنبه
مرکز 

 22:11 2114912915 2کامپيوتر 
کارشناسي 

 پيوسته

 ع-علفهاي هرز و کنترل آنها ن 612111
آقاي دکتر محمد رضا اعظم 

 21:11 2114911911 112كالس  2611 2211 شنبه 1122 1 پارسا 
کارشناسي 

 پيوسته

 21:11 2114911911 112كالس  2511 2611 شنبه 1122 1 دكتر علي اصغر عليلو  ع-کنترل آنها نعلفهاي هرز و  612111
کارشناسي 

 پيوسته

 ع-علفهاي هرز و کنترل آنها ن 612111
آقاي دکتر محمد رضا اعظم 

 2411 2511 شنبه 1122 1 پارسا 
زراعت  -آز 

1 2114911911 21:11 
کارشناسي 

 پيوسته

 2011 2411 شنبه 1122 1 دكتر علي اصغر عليلو  ع-کنترل آنها نعلفهاي هرز و  612111
زراعت  -آز 

1 2114911911 21:11 
کارشناسي 

 پيوسته

612122 
اصالح بذرگيري گل و سبزي 

 1122 1 آقاي دکتر فرزاد رسولي ع-ن
يک 

 10:11 2114911914 11آز+محوطه 2511 2211 شنبه
کارشناسي 

 پيوسته

612122 
و سبزي اصالح بذرگيري گل 

 1122 1 آقاي دکتر فرزاد رسولي ع-ن
يک 

 10:11 2114911914 110کالس  2011 2511 شنبه
کارشناسي 

 پيوسته

612166 
درختان و درختچه هاي زينتي 

 10:11 2114912911 101کالس  2111 011 شنبه 1122 1 خانم دکتر حنيفه سيدحاجي زاده ع-ن
کارشناسي 

 پيوسته

612166 
ي زينتي درختان و درختچه ها

 10:11 2114912911 11آز+محوطه 2111 2111 شنبه 1122 1 خانم دکتر حنيفه سيدحاجي زاده ع-ن
کارشناسي 

 پيوسته

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

 

 



  

سیمقطع کارشنا -94مهر  ورودیعلوم باغبانی -مهندسی کشاورزی رشته برنامه هفتگی و دروس ارائه شده   

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

99-97سال 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 حانامت

612110 
-سبزيکاري خصوصي ن

 1222 2 آقاي دکتر فرهاد بهتاش  ع
يک 

 21:11 2114912912 110کالس  2111 011 شنبه
کارشناسي 

 پيوسته

612110 
-سبزيکاري خصوصي ن

 1222 2 آقاي دکتر فرهاد بهتاش  ع
يک 

 21:11 2114912912 11آز+محوطه 2111 2111 شنبه
کارشناسي 

 پيوسته

612110 
-کاري خصوصي نسبزي

 1222 2 آقاي دکتر فرهاد بهتاش  ع
يک 

 21:11 2114912912 111كالس  2511 2211 شنبه
کارشناسي 

 پيوسته

612111 
ميوه هاي مناطق معتدله 

 1222 2 آقاي دکتر علي بهمني  ع-ن
چهار 

 22:11 2114911911 111كالس  2111 011 شنبه
کارشناسي 

 پيوسته

612111 
ه ميوه هاي مناطق معتدل

 1222 2 آقاي دکتر علي بهمني  ع-ن
چهار 

 22:11 2114911911 11آز+محوطه 2011 2211 شنبه
کارشناسي 

 پيوسته

 21:11 2114911914 110کالس  2111 011 شنبه 1222 2 دکتر اصغر ابراهيم زاده ع-گلکاري ن 612122
کارشناسي 

 پيوسته

 21:11 2114911914 11آز+محوطه 2511 2211 شنبه 1222 2 دکتر اصغر ابراهيم زاده ع-گلکاري ن 612122
کارشناسي 

 پيوسته

 1222 2 دکتر اصغر ابراهيم زاده ع-گلکاري ن 612122
سه 

 21:11 2114911914 11آز+محوطه 2511 2211 شنبه
کارشناسي 

 پيوسته

 ع-ميوه هاي ريز ن 612121
آقاي دکتر سيد مرتضي 

 1222 1 زاهدي
يک 

 22:11 2114912915 11آز+محوطه 2011 2511 شنبه
کارشناسي 

 پيوسته

 ع-ميوه هاي ريز ن 612121
آقاي دکتر سيد مرتضي 

 1222 1 زاهدي
دو 

 22:11 2114912915 11آز+محوطه 2111 011 شنبه
کارشناسي 

 پيوسته

 ع-ميوه هاي ريز ن 612121
آقاي دکتر سيد مرتضي 

 1222 1 زاهدي
سه 

 22:11 2114912915 110کالس  2111 011 شنبه
سي کارشنا

 پيوسته

 ع-گياهان دارويي ن 612120
آقاي دكتر محمدباقر 

 1222 1 حسنپوراقدم
دو 

 21:11 2114912911 111كالس  2111 2111 شنبه
کارشناسي 

 پيوسته

 ع-گياهان دارويي ن 612120
آقاي دكتر محمدباقر 

 1222 1 حسنپوراقدم
دو 

 21:11 2114912911 1باغباني  -آز 2011 2211 شنبه
کارشناسي 

 وستهپي

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



  

مقطع کارشناسی -95مهر ورودیعلوم باغبانی -مهندسی کشاورزی برنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته   

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 99-97سال تحصیلی  دومدر نیمسال                                                                                                                 

   برنامه امتحانی برنامه کالسی          

 تاريخ امتحان كالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_كد
اعت س

 مقطع امتحان

612116 
مساحي و نقشه برداري 

 ع-ن
آقاي مهندس محمد حسين 

 1622 1 جهان پيماي قرا ملکي
سه 

 22:11 2114912915 110کالس  2511 2211 شنبه
کارشناسي 

 پيوسته

612116 
مساحي و نقشه برداري 

 ع-ن
آقاي مهندس محمد حسين 

 1622 1 جهان پيماي قرا ملکي
سه 

 22:11 2114912915 11آز+وطهمح 2011 2511 شنبه
کارشناسي 

 پيوسته

612110 
حشره شناسي و دفع آفات 

 2111 011 شنبه 1622 1 خانم دکتر سميراخداياري ع-ن
گياهپزشکي  -آز

1 2115911911 22:11 
کارشناسي 

 پيوسته

612110 
حشره شناسي و دفع آفات 

 1622 1 خانم دکتر سميراخداياري ع-ن
يک 

 22:11 2115911911 112كالس  2111 2111 شنبه
کارشناسي 

 پيوسته

612111 
-ماشينهاي کشاورزي ن

 1622 1 آقاي دکتر جواد رباطي  ع
يک 

 22:11 2114912912 11آز+محوطه 2511 2211 شنبه
کارشناسي 

 پيوسته

612111 
-ماشينهاي کشاورزي ن

 1622 1 آقاي دکتر جواد رباطي  ع
يک 

 22:11 2114912912 101کالس  2011 2511 شنبه
کارشناسي 

 پيوسته

 1622 1 اساتيد گروه باغباني عمليات کشاورزي ع 612112
چهار 

 10:11 2114912911 11آز+محوطه 2111 011 شنبه
کارشناسي 

 پيوسته

 10:11 2114911914 110کالس  2011 2211 شنبه 1622 1 آقاي دکتر فرهاد بهتاش  فيزيولوژي گياهي ن 612125
کارشناسي 

 پيوسته

612161 
باني کشت بافت گياهي م

 و بيوتکنولوژي ن
آقاي دکتر محمد علي 

 1622 1 اعظمي 
سه 

 22:11 2114912911 111كالس  2111 011 شنبه
کارشناسي 

 پيوسته

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

 

 

 



  

مقطع کارشناسی -99مهر ورودیعلوم باغبانی -مهندسی کشاورزی هفتگی و دروس ارائه شده رشتهبرنامه    

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 99-97سال تحصیلی  دومدر 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

 آمار و احتماالت 612112
آقاي دکتر فرزاد 

 1622 1 رسولي
سه 

 21:11 2114911910 122كالس  2111 2111 شنبه
کارشناسي 

 پيوسته

 آمار و احتماالت 612112
آقاي دکتر فرزاد 

 1622 1 رسولي
سه 

 21:11 2114911910 111كالس  2511 2211 شنبه
کارشناسي 

 پيوسته

 اکولوژي 612111
آقاي دکتر سيد 

 1522 1 مرتضي زاهدي
دو 

 21:11 2114911911 122كالس  2111 2111 شنبه
کارشناسي 

 پيوسته

 اکولوژي 612111
آقاي دکتر سيد 

 1522 1 زاهدي مرتضي
چهار 

 21:11 2114911911 110کالس  2011 2511 شنبه
کارشناسي 

 پيوسته

612115 
مورفولوژي و 

 سيستماتيک گياهي
آقاي مهندس محمد 

 1522 1 کاظم بهرامي
دو 

 22:11 2114912911 101کالس  2511 2211 شنبه
کارشناسي 

 پيوسته

612115 
مورفولوژي و 

 سيستماتيک گياهي
مد آقاي مهندس مح

 1522 1 کاظم بهرامي
دو 

 2011 2511 شنبه
 -آز

 22:11 2114912911 گياهشناسي 
کارشناسي 

 پيوسته

 فيزيک عمومي 612111
آقاي مهندس محمد 

 1522 1 رضا سيار 
يک 

 10:11 2114911914 101کالس  2111 011 شنبه
کارشناسي 

 پيوسته

 فيزيک عمومي 612111
آقاي مهندس محمد 

 1522 1 رضا سيار 
يک 

 2111 2111 شنبه
فيزيک و -آز

 10:11 2114911914 آبياري 
کارشناسي 

 پيوسته

 خاکشناسي عمومي 612122
آقاي دکتر مهدي 

 1522 1 رحمتي
چهار 

 2111 011 شنبه
 -آز

 21:11 2114912915 خاکشناسي 
کارشناسي 

 پيوسته

 خاکشناسي عمومي 612122
آقاي دکتر مهدي 

 1522 1 رحمتي
چهار 

 21:11 2114912915 111الس ك 2511 2211 شنبه
کارشناسي 

 پيوسته

 .دقف مجاز انتخاب نماییاز مجموع دروس عمومی و گروه معارف اسالمی و تربیت بدنی با توجه به هماهنگی برنامه می توانید تا س

 

 



  

ناسیمقطع کارش -95مهر  ورودیگرایش باغبانی  -مهندسی تولیدات گیاهی  برنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته   

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

99-97سال تحصیلی  دومدر 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

601521 
آشنايي با قوانين خود اشتغالي و 

 1622 2 آقاي دکتر بيژن ابدي ن کارآفريني
چهار 

 22:11 2115912915 111كالس  2011 2511 شنبه
کارشناسي 

 ناپيوسته

 21:11 2114912916 2مرکز کامپيوتر  2111 011 شنبه 1622 1 آقاي دکتر شهريار دشتي ع-هوا و اقليم شناسي ن 601521
کارشناسي 

 ناپيوسته

 1622 1 ر شهريار دشتيآقاي دکت ع-هوا و اقليم شناسي ن 601521
يک 

 21:11 2114912916 2مرکز کامپيوتر  2011 2511 شنبه
کارشناسي 

 ناپيوسته

 21:11 2114912912 111كالس  2411 2511 شنبه 1622 1 دکتر اصغر ابراهيم زاده مديريت گلخانه و خزانه ن 601512
کارشناسي 

 ناپيوسته

 مديريت گلخانه و خزانه ن 601512
مرتضي  آقاي دکتر سيد

 21:11 2114912912 111كالس  2011 2411 شنبه 1622 1 زاهدي
کارشناسي 

 ناپيوسته

 21:11 2114911911 112كالس  2111 011 سه شنبه 1622 1 خانم دکتر سميراخداياري ع-آفات گياهان باغي ن 601511
کارشناسي 

 ناپيوسته

 21:11 2114911911 1گياهپزشکي  -آز 2011 2211 سه شنبه 1622 1 خانم دکتر سميراخداياري ع-آفات گياهان باغي ن 601511
کارشناسي 

 ناپيوسته

 22:11 2114911911 110کالس  2111 011 دو شنبه 1622 1 آقاي دکتر علي بهمني  ع-پرورش درختان ميوه ن 601516
کارشناسي 

 ناپيوسته

 22:11 2114911911 11آز+محوطه 2111 2111 دو شنبه 1622 1 آقاي دکتر علي بهمني  ع-پرورش درختان ميوه ن 601516
کارشناسي 

 ناپيوسته

 22:11 2114911911 11آز+محوطه 2511 2211 دو شنبه 1622 1 آقاي دکتر علي بهمني  ع-پرورش درختان ميوه ن 601516
کارشناسي 

 ناپيوسته

 ع-درختان و درختچه هاي زينتي ن 601510
خانم دکتر حنيفه سيدحاجي 

 10:11 2114911914 11آز+محوطه 2511 2211 شنبه 1622 1 زاده
کارشناسي 

 ناپيوسته

 ع-درختان و درختچه هاي زينتي ن 601510
خانم دکتر حنيفه سيدحاجي 

 10:11 2114911914 11آز+محوطه 2011 2511 دو شنبه 1622 1 زاده
کارشناسي 

 ناپيوسته

 ع-درختان و درختچه هاي زينتي ن 601510
 خانم دکتر حنيفه سيدحاجي

 1622 1 زاده
چهار 

 10:11 2114911914 110کالس  2111 2111 شنبه
کارشناسي 

 ناپيوسته

 ع-گياهان دارويي ن 601511
آقاي دكتر محمدباقر 

 1521 1 حسنپوراقدم
يک 
 21:11 2114912911 111كالس  2111 011 شنبه

کارشناسي 
 ناپيوسته

 ع-گياهان دارويي ن 601511
آقاي دكتر محمدباقر 

 1521 1 حسنپوراقدم
يک 

 21:11 2114912911 1باغباني  -آز 2111 2111 شنبه
کارشناسي 

 ناپيوسته

 ع-گياهان دارويي ن 601511
آقاي دكتر محمدباقر 

 1521 1 حسنپوراقدم
يک 
 21:11 2114912911 1باغباني  -آز 2511 2211 شنبه

کارشناسي 
 ناپيوسته

 .یدقف مجاز انتخاب نماینی با توجه به هماهنگی برنامه می توانید تا ساز مجموع دروس عمومی و گروه معارف اسالمی و تربیت بد

 



  

یمقطع کارشناس -99مهر ورودیگرایش باغبانی  -مهندسی تولیدات گیاهی  برنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

99-97سال تحصیلی دومدر 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

 21:11 2114912911 111كالس  2111 011 شنبه 1522 1 دکتر محمدرضا مرشدلو بيوشيمي عمومي ن 601515
کارشناسي 

 ناپيوسته

 21:11 2114912911 122كالس  2011 2511 شنبه 1522 1 ضا مرشدلودکتر محمدر بيوشيمي عمومي ن 601515
کارشناسي 

 ناپيوسته

601511 
-فيزيولوژي گياهي ن

 1522 1 آقاي دکتر عزت اله اسفندياري  ع
يک 

 10:11 2114912915 1زراعت  -آز  2111 011 شنبه
کارشناسي 

 ناپيوسته

601511 
-فيزيولوژي گياهي ن

 1522 1 اله اسفندياري  آقاي دکتر عزت ع
يک 

 10:11 2114912915 101کالس  2011 2511 شنبه
کارشناسي 

 ناپيوسته

 1522 1 آقاي دکتر محمد علي اعظمي  ع-ژنتيک ن 601521
دو 

 21:11 2114911914 2باغباني  -آز 2511 2211 شنبه
کارشناسي 

 ناپيوسته

 1522 1 آقاي دکتر محمد علي اعظمي  ع-ژنتيک ن 601521
 سه

 21:11 2114911914 110کالس  2011 2511 شنبه
کارشناسي 

 ناپيوسته

 1522 1 آقاي دکتر غالمرضا گوهري زبان تخصصي ن 601521
دو 

 21:11 2114911911 111کالس  2011 2511 شنبه
کارشناسي 

 ناپيوسته

 22:11 2114911/11 111كالس  2111 2111 شنبه 1522 1 آقاي دکتر فرهاد بهتاش  ع-سبزيکاري ن 601515
کارشناسي 

 ناپيوسته

 1522 1 آقاي دکتر فرهاد بهتاش  ع-سبزيکاري ن 601515
سه 

 22:11 2114911911 11آز+محوطه 2111 011 شنبه
کارشناسي 

 ناپيوسته

 1522 1 آقاي دکتر فرهاد بهتاش  ع-سبزيکاري ن 601515
سه 

 22:11 2114911911 11آز+محوطه 2511 2211 شنبه
کارشناسي 

 ناپيوسته

 2511 2211 شنبه 1522 1 آقاي دکتر غالمرضا گوهري ع-گياهان دارويي ن 601511
 101كالس 

 22:11 2114912912 (1ارشد)
کارشناسي 

 ناپيوسته

 1522 1 آقاي دکتر غالمرضا گوهري ع-گياهان دارويي ن 601511
يک 

 22:11 2114912912 11آز+محوطه 2111 2111 شنبه
کارشناسي 

 ناپيوسته

 .اییدتا سقف مجاز انتخاب نم دروس عمومی و گروه معارف اسالمی و تربیت بدنی با توجه به هماهنگی برنامه می توانیداز مجموع 

 

 



  

یمقطع کارشناس -95مهر ورودیگرایش زراعت  -مهندسی تولیدات گیاهی  برنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

99-97صیلیسال تح 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

 ع-حاصلخيزي خاک و کودها ن 410111

خانم دکتر مالعلي 

 10:10 1111901901 111كالس  1000 000 شنبه 1411 1 عباسيان

کارشناسي 

 ناپيوسته

 ع-حاصلخيزي خاک و کودها ن 410111

خانم دکتر مالعلي 

 10:10 1111901901 حاصلخيزي  -آز 1200 1000 شنبه 1411 1 عباسيان

کارشناسي 

 ناپيوسته

 ع -ازدياد نباتات ن 410114

آقاي دکتر علي  

 1411 2 بهمني

سه 

 10:10 1111901910 11آز+محوطه 1100 1100 شنبه

ي کارشناس

 ناپيوسته

 ع -ازدياد نباتات ن 410114

آقاي دکتر علي  

 1411 2 بهمني

سه 

 10:10 1111901910 111کالس  1000 1100 شنبه

کارشناسي 

 ناپيوسته

 مديريت مزرعه ن 410120

آقاي دکتر بيژن 

 1411 2 ابدي

سه 

 00:10 1111901902 111کالس  1200 1000 شنبه

کارشناسي 

 ناپيوسته

 لخانه و خزانه نمديريت گ 410121

دکتر اصغر ابراهيم 

 1411 2 زاده

يک 

 10:10 1111901901 111كالس  1200 1000 شنبه

کارشناسي 

 ناپيوسته

 ع-آفات گياهان زراعي ن 410121

خانم دکتر 

 10:10 1111901921 1گياهپزشکي  -آز 1100 1100 شنبه 1411 1 سميراخداياري

کارشناسي 

 ناپيوسته

 ع-اعي نآفات گياهان زر 410121

خانم دکتر 

 10:10 1111901921 111کالس  1000 1100 شنبه 1411 1 سميراخداياري

کارشناسي 

 ناپيوسته

410121 

اصول تبديل و نگهداري 

 ع-محصوالت زراعي ن

خانم دکتر حنيفه 

 1411 2 سيدحاجي زاده

دو 

 10:10 1111901904 122كالس  1000 000 شنبه

کارشناسي 

 ناپيوسته

400120 

-و درختچه هاي زينتي ندرختان 

 ع

خانم دکتر حنيفه 

 00:10 1111901921 11آز+محوطه 1100 1100 شنبه 1411 2 سيدحاجي زاده

کارشناسي 

 ناپيوسته

400120 

-درختان و درختچه هاي زينتي ن

 ع

خانم دکتر حنيفه 

 1411 2 سيدحاجي زاده

دو 

 00:10 1111901921 11آز+محوطه 1000 1100 شنبه

کارشناسي 

 هناپيوست

400120 

-درختان و درختچه هاي زينتي ن

 ع

خانم دکتر حنيفه 

 1411 2 سيدحاجي زاده

چهار 

 00:10 1111901921 110کالس  1200 1000 شنبه

کارشناسي 

 ناپيوسته

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

 

 



  

یمقطع کارشناس -99مهر ورودیگرایش زراعت  -مهندسی تولیدات گیاهی  برنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 99-97ل تحصیلی سا دومدر 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

400101 

بيوشيمي عمومي 

 ن

دکتر محمدرضا 

 10:10 1111901902 111كالس  1000 000 شنبه 1111 1 مرشدلو

 کارشناسي

 ناپيوسته

400101 

بيوشيمي عمومي 

 ن

دکتر محمدرضا 

 10:10 1111901902 122كالس  1000 1100 شنبه 1111 1 مرشدلو

کارشناسي 

 ناپيوسته

400101 

فيزيولوژي 

 ع-گياهي ن

آقاي دکتر عزت اله 

 1111 2 اسفندياري 

يک 

 00:10 1111901901 1زراعت  -آز  1000 000 شنبه

کارشناسي 

 ناپيوسته

400101 

فيزيولوژي 

 ع-گياهي ن

آقاي دکتر عزت اله 

 1111 2 اسفندياري 

يک 

 00:10 1111901901 101کالس  1000 1100 شنبه

کارشناسي 

 ناپيوسته

 ع-ژنتيک ن 400110

آقاي دکتر محمد علي 

 1111 1 اعظمي 

دو 

 10:10 1111901921 2باغباني  -آز 1100 1100 شنبه

کارشناسي 

 ناپيوسته

 ع-ژنتيک ن 400110

قاي دکتر محمد علي آ

 1111 1 اعظمي 

سه 

 10:10 1111901921 110کالس  1000 1100 شنبه

کارشناسي 

 ناپيوسته

400111 

زبان تخصصي 

 ن

آقاي دکتر غالمرضا 

 1111 2 گوهري

دو 

 10:10 1111901921 111کالس  1000 1100 شنبه

کارشناسي 

 ناپيوسته

400121 

گياهان دارويي 

 ع-ن

آقاي دکتر غالمرضا 

 1100 1100 شنبه 1111 1 يگوهر

 101كالس 

 11:00 1111901901 (1ارشد)

کارشناسي 

 ناپيوسته

400121 

گياهان دارويي 

 ع-ن

آقاي دکتر غالمرضا 

 1111 1 گوهري

يک 

 11:00 1111901901 11آز+محوطه 1200 1000 شنبه

کارشناسي 

 ناپيوسته

 1111 1 آقاي دکتر امين عباسي ع-ديمکاري ن 410124

دو 

 10:10 1111901901 11آز+محوطه 1000 000 شنبه

کارشناسي 

 ناپيوسته

 1111 1 آقاي دکتر امين عباسي ع-ديمکاري ن 410124

دو 

 10:10 1111901901 101کالس  1200 1000 شنبه

کارشناسي 

 ناپيوسته

 .اییدقف مجاز انتخاب نمتا س از مجموع دروس عمومی و گروه معارف اسالمی و تربیت بدنی با توجه به هماهنگی برنامه می توانید

 

 

 

 



  

سیمقطع کارشنا -99مهر ورودیزراعت -کارشناسی ارشد برنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته   

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

99-97سال تحصیلی دوم در نیمسال  
 

 

 

   برنامه امتحانی برنامه کالسی          

 تاريخ امتحان كالس پايان_ساعت شروع_ساعت زرو درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_كد
ساعت 

 مقطع امتحان

662221 
فيزيولوژي گياهان زراعتي 

 تکميلي
آقاي دکتر فريبرز 

 1522 1 شکاري 
يک 

 21:11 2114911914 122كالس  2111 011 شنبه
کارشناسي 

 ارشد

662221 
فيزيولوژي گياهان زراعتي 

 تکميلي
آقاي دکتر فريبرز 

 1522 1 شکاري 
ک ي

 21:11 2114911914 122كالس  2511 2211 شنبه
کارشناسي 

 ارشد

 مباحث نوين در زراعت 662222
آقاي دکتر عزت اله 

 1522 1 اسفندياري 
دو 

 22:11 2114912911 111كالس  2011 2511 شنبه
کارشناسي 

 ارشد

662226 
فيزيولوژي علفهاي هرز و 

 علف کش ها
دكتر علي اصغر 

 1522 1 عليلو 
دو 

 2111 2111 شنبه
 101کالس 

 10:11 2114912915 (2ارشد)
کارشناسي 

 ارشد

662211 
رابطه آب و خاک و گياه 

 تکميلي 
آقاي دکتر محسن 

 1522 1 جان محمدي
يک 

 22:11 2114911911 122كالس  2011 2511 شنبه
کارشناسي 

 ارشد

             1522 2 اساتيد گروه باغباني سمينار 662220
کارشناسي 

 ارشد
 

 

 

 

 

 
 



  

مقطع کارشناسی -99مهر ورودیآگرواکولوژی   -کارشناسی ارشد  برنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

99 -97سال تحصیلی دومدر نیمسال   

 

   برنامه امتحانی برنامه کالسی          

 تاريخ امتحان كالس پايان_اعتس شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_كد
ساعت 

 مقطع امتحان

 اکولوژي غذا و تغذيه 661516
آقاي دکتر عبدهللا 

 1522 1 جوانمرد
يک 

 111 011 شنبه
 101کالس 

 22:11 2114912915 (2ارشد)
کارشناسي 

 ارشد

 اکولوژي غذا و تغذيه 661516
آقاي دکتر امين 

 1522 1 عباسي
يک 

 2111 111 شنبه
 101کالس 

 22:11 2114912915 (2دارش)
کارشناسي 

 ارشد

 اکولوژي گياهان زراعي 661515
آقاي دکتر عبدهللا 

 1522 1 جوانمرد
يک 

 2111 2111 شنبه
 101کالس 

 10:11 2114911914 (2ارشد)
کارشناسي 

 ارشد

5E615 
سازگاري هاي اکولوژيک 

 گياهان زراعي
دكتر علي اصغر 

 2411 2511 شنبه 1522 1 عليلو 
 101کالس 

 10:11 2114912911 (2ارشد)
کارشناسي 

 ارشد

5E615 
سازگاري هاي اکولوژيک 

 گياهان زراعي
آقاي دکتر عزت اله 

 2011 2411 شنبه 1522 1 اسفندياري 
 101کالس 

 10:11 2114912911 (2ارشد)
کارشناسي 

 ارشد

 روش تحقيق 661522
آقاي دکتر شهريار 

 1522 1 دشتي
يک 

 2511 2211 شنبه
 101کالس 

 22:11 2114912911 (2شدار)
کارشناسي 

 ارشد

 توليد پايدار گياهان زراعي 661520
آقاي دکتر فريبرز 

 1522 1 شکاري 
يک 

 2411 2511 شنبه
 101کالس 

 21:11 2114912916 (2ارشد)
کارشناسي 

 ارشد

 توليد پايدار گياهان زراعي 661520
آقاي دکتر يوسف 

 1522 1 نصيري 
يک 

 2011 2411 شنبه
 101کالس 

 21:11 2114912916 (2ارشد)
کارشناسي 

 ارشد

612152 
طرح آزمايشهاي کشاورزي 

 تکميلي
آقاي دکتر مجتبي 

 2111 2111 شنبه 1522 1 نورآئين
زراعت  -آز

2 2114912912 21:11 
کارشناسي 

 پيوسته

612152 
طرح آزمايشهاي کشاورزي 

 تکميلي
آقاي دکتر مجتبي 

 2511 2211 شنبه 1522 1 نورآئين
راعت ز -آز

2 2114912912 21:11 
کارشناسي 

 پيوسته
 

 

 

 



  

مقطع کارشناسی -99مهر  ورودیژنتیک و به نژادی گیاهی –کارشناسی ارشد  برنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

99-97سال 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

 به نژادي گياهي مولکولي 661416
آقاي دکتر مجتبي 

 1522 1 نورآئين
سه 

 21:11 2114911911 102کالس  2111 011 شنبه
کارشناسي 

 ارشد

 تجزيه هاي آماري چند متغيره 661415
ر عليرضا آقاي دکت

 1522 1 پورمحمد 
سه 

 21:11 2114912911 111كالس  2511 2211 شنبه
کارشناسي 

 ارشد

 تجزيه هاي آماري چند متغيره 661415
آقاي دکتر عليرضا 

 1522 1 پورمحمد 
سه 

 21:11 2114912911 111كالس  2011 2511 شنبه
کارشناسي 

 ارشد

 سيتوژنتيک گياهي 661414
آقاي دكتر حميد 

 1522 1 حاتمي
دو 

 2011 2211 شنبه
 101کالس 

 21:11 2114912915 (2ارشد)
کارشناسي 

 ارشد

661411 
کاربرد نرم افزارهاي آماري در به 

 نژادي گياهي
آقاي دکتر ناصر 

 1522 1 صباغ نيا
دو 

 2111 011 شنبه
مرکز 

 21:11 2114911910 2کامپيوتر 
کارشناسي 

 ارشد

             1522 2 اساتيد گروه باغباني سمينار 661424
کارشناسي 

 ارشد
 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

  

مقطع کارشناسی -99مهر  ورودیگرایش اصالح و فیزیولوژی سبزی -علوم باغبانی–کارشناسی ارشد  برنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

99-97سال تحصیلی  دومدر نیمسال   
   تحانیبرنامه ام برنامه کالسی          

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

 مقطع امتحان

 بيوتکنولوژي گياهي 661011
آقاي دکتر محمد علي 

 1522 1 اعظمي 
دو 

 21:11 2115911914 111كالس  2011 2511 شنبه
کارشناسي 

 ارشد

661011 
روش تحقيق در علوم 

 ورزيکشا
آقاي دکتر سيد مرتضي 

 1522 1 زاهدي
يک 

 10:11 2114912915 2مرکز کامپيوتر  2611 2211 شنبه
کارشناسي 

 ارشد

661011 
روش تحقيق در علوم 

 کشاورزي
آقاي دکتر غالمرضا 

 1522 1 گوهري
يک 

 10:11 2114912915 2مرکز کامپيوتر  2511 2611 شنبه
کارشناسي 

 ارشد

 گاهيمهارتهاي آزمايش 661016
دکتر محمدرضا 

 1522 1 مرشدلو
يک 

 10:11 2114912912 1باغباني  -آز 2111 011 شنبه
کارشناسي 

 ارشد

 مهارتهاي آزمايشگاهي 661016
آقاي دکتر سيد مرتضي 

 1521 1 زاهدي
يک 

 21:11 2114911910 2باغباني  -آز 2111 011 شنبه
کارشناسي 

 ارشد

 فيزيولوژي سبزيها 661112
د آقاي دکتر فرها

 1522 1 بهتاش 
سه 

 2111 2111 شنبه
 101كالس 

 21:11 2114912911 (1ارشد)
کارشناسي 

 ارشد

 اصالح سبزيها 661111
آقاي دکتر فرزاد 

 1522 1 رسولي
دو 

 22:11 2114911911 110کالس  2511 2211 شنبه
کارشناسي 

 ارشد

 عمليات سبزي کاري 661112
آقاي دکتر فرزاد 

 1522 1 رسولي
سه 

 21:11 2114911911 11آز+محوطه 2411 2511 شنبه
کارشناسي 

 ارشد

 عمليات سبزي کاري 661112
آقاي دکتر فرهاد 

 1522 1 بهتاش 
سه 

 21:11 2114911911 11آز+محوطه 2011 2511 شنبه
کارشناسي 

 ارشد
 

 

 

 



  

 

مقطع کارشناسی -99مهر ودیورگیاهان زینتی – باغبانیو مهندسی کارشناسی ارشد علوم  برنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته  

هدانشگاه مراغ-دانشکده کشاورزی  

 99-97سال تحصیلی  دومدر 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

 بيوتکنولوژي گياهي 661011
قاي دکتر محمد علي آ

 1522 1 اعظمي 
دو 

 21:11 2115911914 111كالس  2011 2511 شنبه
کارشناسي 

 ارشد

661011 
روش تحقيق در علوم 

 کشاورزي
آقاي دکتر سيد مرتضي 

 1522 1 زاهدي
يک 

 10:11 2114912915 2مرکز کامپيوتر  2611 2211 شنبه
کارشناسي 

 ارشد

661011 
روش تحقيق در علوم 

 کشاورزي
آقاي دکتر غالمرضا 

 1522 1 گوهري
يک 

 10:11 2114912915 2مرکز کامپيوتر  2511 2611 شنبه
کارشناسي 

 ارشد

 مهارتهاي آزمايشگاهي 661016
دکتر محمدرضا 

 1522 1 مرشدلو
يک 

 10:11 2114912912 1باغباني  -آز 2111 011 شنبه
کارشناسي 

 ارشد

 مهارتهاي آزمايشگاهي 661016
رتضي آقاي دکتر سيد م

 1521 1 زاهدي
يک 

 21:11 2114911910 2باغباني  -آز 2111 011 شنبه
کارشناسي 

 ارشد

661010 
پرورش گياهان زينتي 

 در گلخانه
دکتر اصغر ابراهيم 

 1522 1 زاده
سه 

 2011 2511 شنبه
 101كالس 

 22:11 2114912911 (1ارشد)
کارشناسي 

 ارشد

 اصالح گياهان زينتي 661111
خانم دکتر حنيفه 

 1522 1 سيدحاجي زاده
سه 

 2511 2211 شنبه
 101كالس 

 21:11 2114911911 (1ارشد)
کارشناسي 

 ارشد

 عمليات گل کاري 661112
خانم دکتر حنيفه 

 1522 1 سيدحاجي زاده
سه 

 21:11 2114911911 11آز+محوطه 2211 2111 شنبه
کارشناسي 

 ارشد

 عمليات گل کاري 661112
دکتر اصغر ابراهيم 

 1522 1 زاده
سه 

 21:11 2114911911 11آز+محوطه 2111 2211 شنبه
کارشناسي 

 ارشد
 

 

 

 



  

مقطع کارشناسی -99مهر ورودیگیاهان دارویی – باغبانیو مهندسی کارشناسی ارشد علوم  برنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 99-97سال تحصیلی  دومدر نیمسال 

 

 

   برنامه امتحانی امه کالسیبرن          

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

 مقطع امتحان

 بيوتکنولوژي گياهي 661011
آقاي دکتر محمد 

 1522 1 علي اعظمي 
دو 

 21:11 2115911914 111كالس  2011 2511 شنبه
کارشناسي 

 ارشد

 ش تحقيق در علوم کشاورزيرو 661011
آقاي دکتر سيد 

 1522 1 مرتضي زاهدي
يک 

 2611 2211 شنبه
مرکز 

 10:11 2114912915 2کامپيوتر 
کارشناسي 

 ارشد

 روش تحقيق در علوم کشاورزي 661011
آقاي دکتر 

 1522 1 غالمرضا گوهري
يک 

 2511 2611 شنبه
مرکز 

 10:11 2114912915 2کامپيوتر 
کارشناسي 

 ارشد

 مهارتهاي آزمايشگاهي 661016
دکتر محمدرضا 

 1522 1 مرشدلو
يک 

 2111 011 شنبه
باغباني  -آز

1 2114912912 10:11 
کارشناسي 

 ارشد

 مهارتهاي آزمايشگاهي 661016
آقاي دکتر سيد 

 1521 1 مرتضي زاهدي
يک 

 2111 011 شنبه
باغباني  -آز

2 2114911910 21:11 
کارشناسي 

 ارشد

 دارويي اصالح گياهان 661111
دکتر محمدرضا 

 1522 1 مرشدلو
دو 

 21:11 2114911911 111كالس  2511 2211 شنبه
کارشناسي 

 ارشد

661111 
شناسايي و معرفي گياهان دارويي 

 بومي ايران
آقاي دكتر محمدباقر 

 2111 2111 شنبه 1522 1 حسنپوراقدم
 101كالس 

 22:11 2114912911 (1ارشد)
کارشناسي 

 ارشد

661112 
استخراج و شناسايي مواد  روشهاي

 موثره گياهان دارويي
دکتر محمدرضا 

 1522 1 مرشدلو
سه 

 2111 011 شنبه
 101كالس 

 21:11 2114912916 (1ارشد)
کارشناسي 

 ارشد
 

 

 

 

 

 



  

یکارشناس مقطع -99مهر ورودیتولید محصوالت گلخانه ای   – باغبانیو مهندسی کارشناسی ارشد علوم  برنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 99-97سال تحصیلی  دومدر 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

 تغذيه و متابوليسم گياهي 661012
محمدباقر آقاي دكتر 

 1522 1 حسنپوراقدم
يک 

 2411 2511 شنبه
كالس 

111 2114911911 21:11 
کارشناسي 

 ارشد

 1522 1 آقاي دکتر فرهاد بهتاش  تغذيه و متابوليسم گياهي 661012
يک 

 2011 2411 شنبه
كالس 

111 2114911911 21:11 
کارشناسي 

 ارشد

661011 
فيزيولوژي پس از برداشت 

 1522 1 اهيم زادهدکتر اصغر ابر تکميلي
يک 

 2511 2211 شنبه
کالس 

110 2114912911 21:11 
کارشناسي 

 ارشد

661012 
اصالح گياهان باغباني 

 1522 1 آقاي دکتر فرزاد رسولي تکميلي
دو 

 2111 2111 شنبه
کالس 

110 2114912912 21:11 
کارشناسي 

 ارشد

661022 
فيزيولوژي تنش در گياهان 

 باغباني
خانم دکتر حنيفه 

 1522 1 دحاجي زادهسي
يک 

 2111 2111 شنبه
کالس 

110 2114911914 21:11 
کارشناسي 

 ارشد

 مهارتهاي آزمايشگاهي 661016
آقاي دکتر سيد مرتضي 

 1521 1 زاهدي
يک 

 2111 011 شنبه
 -آز

 21:11 2114911910 2باغباني 
کارشناسي 

 ارشد

 سيستم هاي هيدروپونيک 661112
آقاي دكتر محمدباقر 

 1522 1 محسنپوراقد
دو 

 111 011 شنبه
كالس 

111 2114912915 10:11 
کارشناسي 

 ارشد

 1522 1 آقاي دکتر فرهاد بهتاش  سيستم هاي هيدروپونيک 661112
دو 

 2111 111 شنبه
كالس 

111 2114912915 10:11 
کارشناسي 

 ارشد
 

 

 

 

 

 

 



  

 

مقطع کارشناسی -99مهر ورودیدرختان میوه – بانیباغو مهندسی کارشناسی ارشد علوم  برنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 99-97سال تحصیلی  دومدر 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

 تغذيه و متابوليسم گياهي 661012
آقاي دكتر محمدباقر 

 1522 1 حسنپوراقدم
يک 

 21:11 2114911911 111كالس  2411 2511 شنبه
کارشناسي 

 ارشد

 1522 1 آقاي دکتر فرهاد بهتاش  تغذيه و متابوليسم گياهي 661012
يک 

 21:11 2114911911 111كالس  2011 2411 شنبه
کارشناسي 

 ارشد

661011 
پس از  فيزيولوژي

 برداشت تکميلي
دکتر اصغر ابراهيم 

 1522 1 زاده
يک 

 21:11 2114912911 110کالس  2511 2211 شنبه
کارشناسي 

 ارشد

661012 
اصالح گياهان باغباني 

 تکميلي
آقاي دکتر فرزاد 

 1522 1 رسولي
دو 

 21:11 2114912912 110کالس  2111 2111 شنبه
کارشناسي 

 ارشد

 وهعمليات درختان مي 661010
آقاي دکتر غالمرضا 

 1522 1 گوهري
دو 

 21:11 2114912911 11آز+محوطه 2426 2526 شنبه
کارشناسي 

 ارشد

 عمليات درختان ميوه 661010
آقاي دکتر سيد مرتضي 

 1522 1 زاهدي
دو 

 21:11 2114912911 11آز+محوطه 2011 2426 شنبه
کارشناسي 

 ارشد

661022 
فيزيولوژي تنش در 

 گياهان باغباني
نم دکتر حنيفه خا

 1522 1 سيدحاجي زاده
يک 

 21:11 2114911914 110کالس  2111 2111 شنبه
کارشناسي 

 ارشد

 مهارتهاي آزمايشگاهي 661016
آقاي دکتر سيد مرتضي 

 1521 1 زاهدي
يک 

 21:11 2114911910 2باغباني  -آز 2111 011 شنبه
کارشناسي 

 ارشد

661011 
پرورش ميوه ها در 

 گلخانه
سيد مرتضي  آقاي دکتر

 1522 1 زاهدي
سه 

 10:11 2114912915 110کالس  2111 2111 شنبه
کارشناسي 

 ارشد
 

 

 

 

 



  

مقطع کارشناسی -99مهر ورودیزراعت -دکتری برنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

99-97سال تحصیلی  دوم در نیمسال  
 

 

 

   امتحانیبرنامه  برنامه کالسی          

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

 مقطع امتحان

652211 
فيزيولوژي رابطه آب 

 و گياه
آقاي دکتر محسن جان 

 1522 1 محمدي
دو 

 2511 2211 شنبه
 101كالس 

 دکترا 21:11 2114911914 (1ارشد)

652210 
مهاي اكولوژي سيست

 1522 1 آقاي دکتر شهريار دشتي زراعي
دو 

 2111 011 شنبه
 101كالس 

 دکترا 21:11 2114912916 (1ارشد)

 زراعت ارگانيك 652220
آقاي دکتر يوسف 

 1522 1 نصيري 
دو 

 2111 2111 شنبه
 101كالس 

 دکترا 21:11 2114912911 (1ارشد)
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



  

مقطع کارشناسی -95مهر ورودیزراعت -کترید برنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

-97سال 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

 1622 1 آقاي دکترعليلو يولوژی بذرفيز 652222
چهار 

 دکترا 21:11 2114911911 111کالس  2511 2211 شنبه

 1622 1 آقاي دکتر اسفندياری فيزيولوژی تنش ها در گياهان زراعی 652215
چهار 

 دکترا 21:11 2114912916 111کالس 2111 2111 شنبه
 

 

 


