
  

 

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

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 99-99سال تحصیلی  اول در 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 

 کارشناسي پيوسته 13:31 2315921927 224کالس  2431 127 دو شنبه 1222 3 آقاي دکتر سيروس صادقي   خاکهاي شور و سديمي 744225

 کارشناسي پيوسته 13:31 2315921941 313کالس  2227 127 يک شنبه 1222 4 خانم دکتر نيکو حمزه پور زبان تخصصي 744221

 کارشناسي پيوسته 22:11 2315921925 215کالس  2231 2311 شنبه 1222 3 آقاي مهندس اسماعيل کريمي بيولوژي خاک  744224

 کارشناسي پيوسته 22:11 2315921925 حاصلخيزي  -آز 2127 2227 شنبه 1222 3 آقاي مهندس اسماعيل کريمي بيولوژي خاک  744224

 کارشناسي پيوسته 22:11 2315921925 215کالس  2231 2311 شنبه 1224 3 عيل کريميآقاي مهندس اسما بيولوژي خاک  744224

 کارشناسي پيوسته 22:11 2315921925 حاصلخيزي  -آز 2311 2131 شنبه 1224 3 آقاي مهندس اسماعيل کريمي بيولوژي خاک  744224

 کارشناسي پيوسته 21:31 2315921944 313کالس  131 311 بهيک شن 1222 3 آقاي دکتر سيدحسين فتاحي ماشينهاي کشاورزي عمومي 744234

 کارشناسي پيوسته 21:31 2315921944 313کالس  2311 2131 يک شنبه 1222 3 آقاي دکتر سيدحسين فتاحي ماشينهاي کشاورزي عمومي 744234

744223 

ترويج و آموزش ( اصول)مباني 

 کارشناسي پيوسته 21:31 2315921921 313کالس  2231 2311 يک شنبه 1222 3 آقاي دکتر بيژن ابدي کشاورزي و منابع طبيعي

744223 

ترويج و آموزش ( اصول)مباني 

 کارشناسي پيوسته 21:31 2315921921 314کالس  131 311 دو شنبه 1222 3 آقاي دکتر بيژن ابدي کشاورزي و منابع طبيعي

 

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

 



  

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

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 99-99سال تحصیلی  اول 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 

 کارشناسي پيوسته 21:31 2315921927 215کالس  131 311 يک شنبه 1722 4 آقاي دکتر سيد بهمن موسوي پيدايش خاک 744223

 کارشناسي پيوسته 21:31 2315921925 215کالس  2411 127 ک شنبهي 1722 4 آقاي دکتر سيد بهمن موسوي رده بندي خاکها 744222

 کارشناسي پيوسته 22:11 2315921942 حاصلخيزي  -آز 2231 2311 شنبه 1722 3 خانم دکتر مالعلي عباسيان حاصلخيزي خاک و کود  744221

 کارشناسي پيوسته 22:11 2315921942 215کالس  2231 2311 دو شنبه 1722 3 خانم دکتر مالعلي عباسيان حاصلخيزي خاک و کود  744221

744241 

شناسايي و تهيه نقشه 

 کارشناسي پيوسته 21:31 2315921921 215کالس  2127 2227 شنبه 1722 3 خانم دکتر نيکو حمزه پور خاک

744241 

شناسايي و تهيه نقشه 

 2227 127 دو شنبه 1722 3 خانم دکتر نيکو حمزه پور خاک

ر مرکز کامپيوت

 کارشناسي پيوسته 21:31 2315921921 4

 بيوشيمي عمومي 744233

آقاي دکتر محسن جان 

 کارشناسي پيوسته 22:11 2315921944 224کالس  2311 2227 دو شنبه 1722 3 محمدي

 ستهکارشناسي پيو 21:31 2315921941 215کالس  131 311 شنبه 1722 4 خانم دکتر نيکو حمزه پور 2ژئومورفولوژي  744271

 کارشناسي پيوسته 21:31 2315921941 خاکشناسي  -آز 2227 127 شنبه 1722 4 خانم دکتر نيکو حمزه پور 2ژئومورفولوژي  744271

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

 

 



  

کارشناسیمقطع  -96ورودی  علوم خاک-مهندسی کشاورزی س ارائه شده رشتهرنامه هفتگی و دروب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی    

 99-99سال تحصیلی  اول 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 انامتح

 کارشناسي پيوسته 13:31 2315921944 215کالس  2231 2311 سه شنبه 1122 3 آقاي دکتر آرمن آوانس  شيمي تجزيه 744211

 کارشناسي پيوسته 13:31 2315921944 2شيمي  -آز 2311 2127 سه شنبه 1122 3 آقاي دکتر آرمن آوانس  شيمي تجزيه 744211

 کارشناسي پيوسته 21:31 2315921927 خاکشناسي  -آز 131 311 دو شنبه 1122 3 اس رضائي آقاي دکتر عب فيزيک خاک 744243

 کارشناسي پيوسته 21:31 2315921927 215کالس  2227 127 دو شنبه 1122 3 آقاي دکتر عباس رضائي  فيزيک خاک 744243

 کارشناسي پيوسته 21:31 2315921927 215کالس  2127 2227 دو شنبه 1122 3 آقاي دکتر عباس رضائي  فيزيک خاک 744243

 کارشناسي پيوسته 21:31 2315921927 215کالس  2227 127 دو شنبه 1124 3 آقاي دکتر عباس رضائي  فيزيک خاک 744243

 کارشناسي پيوسته 21:31 2315921927 خاکشناسي  -آز 2231 2311 دو شنبه 1124 3 آقاي دکتر عباس رضائي  فيزيک خاک 744243

 کارشناسي پيوسته 21:31 2315921927 215کالس  2127 2227 دو شنبه 1124 3 آقاي دکتر عباس رضائي  فيزيک خاک 744243

 کارشناسي پيوسته 21:31 2315921947 فيزيک و آبياري -آز 131 311 سه شنبه 1122 3 آقاي دکتر جعفر چابک پور آبياري عمومي 744245

 کارشناسي پيوسته 21:31 2315921947 224کالس  2227 127 سه شنبه 1122 3 جعفر چابک پور آقاي دکتر آبياري عمومي 744245

 کارشناسي پيوسته 21:31 2315921/25 215کالس  131 311 چهارشنبه 1122 4 عباسيآقاي دکتر  زراعت عمومي 744214

 کارشناسي پيوسته 21:31 2315921/25 زراعت-آز 2227 1127 چهارشنبه 1122 4 عباسيآقاي دکتر  زراعت عمومي 744214

 کارشناسي پيوسته 22:11 2315921/21 215کالس  2231 2311 چهارشنبه 1122 4 خانم نيک نهاد زمين شناسي 744221

 کارشناسي پيوسته 22:11 2315921/21 خاکشناسي  -آز 2127 2227 چهارشنبه 1122 4 خانم نيک نهاد زمين شناسي 744221

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



  

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

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 99-99سال تحصیلی  اول در نیمسال

 

 

 برنامه امتحانی یبرنامه کالس
 

 تاريخ امتحان كالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_كد

ساعت 

 مقطع امتحان

 زبان عمومي 3333471

 

 کارشناسي پيوسته 13:31 2315921927 211کالس  131 311 دوشنبه 1521 3

 زبان عمومي 3333471

 

 کارشناسي پيوسته 13:31 2315921927 211کالس  2127 2231 دوشنبه 1521 3

 فارسي 3333423

 

 کارشناسي پيوسته 22:11 2315921925 211کالس  2127 2231 يکشنبه 1522 3

 آناتومي و فيزيولوژي گياهي 744211

 

 کارشناسي پيوسته 21:31 2315921941 211کالس  131 311 يک شنبه 1522 3

 آناتومي و فيزيولوژي گياهي 744211

 

 کارشناسي پيوسته 21:31 2315921941 گياهشناسي  -آز 2227 127 يک شنبه 1522 3

 کارشناسي پيوسته 21:31 2315921941 211کالس  131 311 يک شنبه 1524 3  آناتومي و فيزيولوژي گياهي 744211

 کارشناسي پيوسته 21:31 2315921941 گياهشناسي  -آز 2231 2311 يک شنبه 1524 3  آناتومي و فيزيولوژي گياهي 744211

 کارشناسي پيوسته 21:31 2315921921 211کالس  2227 127 دو شنبه 1522 3 دکتر علي اکبري  شيمي عمومي 744215

 کارشناسي پيوسته 21:31 2315921921 2شيمي  -آز 2231 2311 دو شنبه 1522 3 دکتر علي اکبري  شيمي عمومي 744215

 کارشناسي پيوسته 22:11 2315921943 211کالس  2127 2311 شنبه 1522 3  رياضيات عمومي 744214

 

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

 



  

سیکارشنامقطع  -94ورودی گیاهپزشکی-مهندسی کشاورزی رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 99-99سال تحصیلی  اول 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 

 کارشناسي پيوسته 13:31 2315921941 211کالس  2227 127 سه شنبه 1222 4  آقاي دکتر غالمحسين قره خاني اصول کنترل آفات گياهي ن 743423

 کارشناسي پيوسته 22:11 2315921921 نامشخص 2231 2311 سه شنبه 1222 4 آقاي دکتر وحيد رومي اصول کنترل بيماريهاي گياهي ن 743422

 کارشناسي پيوسته 13:31 2315921944 313کالس  131 327 دو شنبه 1222 4  ع-آفات مهم گياهان جاليزي،سبزي وزينتي ن 743421

 کارشناسي پيوسته 13:31 2315921944 313کالس  131 327 دو شنبه 1224 4  ع-آفات مهم گياهان جاليزي،سبزي وزينتي ن 743421

 کارشناسي پيوسته 13:31 2315921/44 2گياهپزشکي  -آز 2311 2127 دو شنبه 1224 4  ع-آفات مهم گياهان جاليزي،سبزي وزينتي ن 743421

 کارشناسي پيوسته 13:31 2315921944 313کالس  327 311 دو شنبه 1222 4 آقاي دکتر محمد باقري  ع-آفات مهم گياهان جاليزي،سبزي وزينتي ن 743421

 کارشناسي پيوسته 13:31 2315921944 2گياهپزشکي  -آز 2127 2227 دو شنبه 1222 4 آقاي دکتر محمد باقري  ع-آفات مهم گياهان جاليزي،سبزي وزينتي ن 743421

 کارشناسي پيوسته 13:31 2315921944 313کالس  327 311 دو شنبه 1224 4 آقاي دکتر محمد باقري  ع-آفات مهم گياهان جاليزي،سبزي وزينتي ن 743421

 کارشناسي پيوسته 13:31 2315921923 211کالس  2131 127 دو شنبه 1222 4 مادي  آقاي مهندس سيد محسن دا ع-بيماريهاي مهم گياهان جاليزي،سبزي و زينتي ن 743471

 کارشناسي پيوسته 13:31 2315921923 بيماريهاي گياهي  -آز 2227 2131 دو شنبه 1222 4 آقاي مهندس سيد محسن دامادي   ع-بيماريهاي مهم گياهان جاليزي،سبزي و زينتي ن 743471

 کارشناسي پيوسته 21:31 2315921942 224کالس  131 311 سه شنبه 1222 4 آقاي دکتر محمد رضا اعظم پارسا  ولوژيک نبيماريهاي فيزي 743472

 کارشناسي پيوسته 13:31 2315921921 2گياهپزشکي  -آز 131 311 چهار شنبه 1222 4  ع-آفات انباري ن 743474

 کارشناسي پيوسته 13:31 2315921921 211الس ک 2227 127 چهار شنبه 1222 4  ع-آفات انباري ن 743474



  

 کارشناسي پيوسته 13:31 2315921921 211کالس  2227 127 چهار شنبه 1224 4  ع-آفات انباري ن 743474

 کارشناسي پيوسته 13:31 2315921921 2گياهپزشکي  -آز 2231 2311 چهار شنبه 1224 4  ع-آفات انباري ن 743474

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

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

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 99-99سال تحصیلی  اول 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

 هکارشناسي پيوست 22:11 2315921941 224کالس  131 311 يک شنبه 1722 3 آقاي مهندس داود مهدوي صفا  ع-طرح آزمايشهاي کشاورزي ن 743442

 کارشناسي پيوسته 22:11 2315921941 224کالس  2731 2227 يک شنبه 1722 3 آقاي مهندس داود مهدوي صفا  ع-طرح آزمايشهاي کشاورزي ن 743442

 کارشناسي پيوسته 22:11 2315921927 224کالس  2231 2311 شنبه 1722 3 آقاي دکتر غالمحسين قره خاني  ع-حشره شناسي ن 743431

 کارشناسي پيوسته 22:11 2315921927 2گياهپزشکي  -آز 2127 2227 شنبه 1722 3 آقاي دکتر غالمحسين قره خاني  ع-ره شناسي نحش 743431

 کارشناسي پيوسته 22:11 2315921925 211کالس  131 311 دو شنبه 1722 3 آقاي دکتر محمد رضا اعظم پارسا  ع-قارچ شناسي ن 743435

 کارشناسي پيوسته 22:11 2315921925 بيماريهاي گياهي  -آز 2127 2227 دو شنبه 1722 3 قاي دکتر محمد رضا اعظم پارسا آ ع-قارچ شناسي ن 743435

 کارشناسي پيوسته 22:11 2315921947 224کالس  2227 127 يک شنبه 1722 4  ع-کنه شناسي ن 743431

 کارشناسي پيوسته 22:11 2315921947 2ي گياهپزشک -آز 131 311 سه شنبه 1722 4  ع-کنه شناسي ن 743431

 کارشناسي پيوسته 22:11 2315921947 224کالس  2227 127 يک شنبه 1724 4  ع-کنه شناسي ن 743431

 کارشناسي پيوسته 22:11 2315921947 2گياهپزشکي  -آز 2227 127 سه شنبه 1724 4  ع-کنه شناسي ن 743431

 کارشناسي پيوسته 21:31 2315921921 224کالس  2127 2731 يک شنبه 1722 4 بيبه جباريخانم دکترح ع-نماتد شناسي ن 743421

 کارشناسي پيوسته 21:31 2315921921 بيماريهاي گياهي  -آز 2311 2127 يک شنبه 1722 4 خانم دکترحبيبه جباري ع-نماتد شناسي ن 743421

 کارشناسي پيوسته 21:31 2315921944 224کالس  2231 2327 يک شنبه 1722 3 اعظم پارسا  آقاي دکتر محمد رضا ع-علفهاي هرز و کنترل آنها ن 743472



  

 کارشناسي پيوسته 21:31 2315921944 2گياهپزشکي  -آز 2531 2127 سه شنبه 1722 3 آقاي دکتر محمد رضا اعظم پارسا  ع-علفهاي هرز و کنترل آنها ن 743472

 کارشناسي پيوسته 21:31 2315921944 224کالس  2327 2311 يک شنبه 1722 3 دکتر علي اصغر عليلو  ع-علفهاي هرز و کنترل آنها ن 743472

 کارشناسي پيوسته 21:31 2315921944 2گياهپزشکي  -آز 2311 2531 سه شنبه 1722 3 دکتر علي اصغر عليلو  ع-علفهاي هرز و کنترل آنها ن 743472

 کارشناسي پيوسته 13:31 2315921942 224کالس  2231 2311 دو شنبه 1722 4 نم دکترحبيبه جباريخا ع-بيماريهاي گياهي جنگلي ن 743414

 کارشناسي پيوسته 13:31 2315921942 بيماريهاي گياهي  -آز 2311 2131 دو شنبه 1722 4 خانم دکترحبيبه جباري ع-بيماريهاي گياهي جنگلي ن 743414

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



  

کارشناسیمقطع  -96ورودیگیاهپزشکی -مهندسی کشاورزیرنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته ب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 99-99سال تحصیلی  اول 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 

 کارشناسي پيوسته 22:11 2315921941 224کالس  2131 311 چهار شنبه 1122 3 آقاي دکتر عبداهلل جوانمرد اکولوژي 743314

 کارشناسي پيوسته 22:11 2315921944 313کالس  2227 127 دو شنبه 1122 3 ندياري آقاي دکتر عزت اله اسف بيوشيمي عمومي 743313

 کارشناسي پيوسته 22:11 2315921944 211کالس  2327 2311 دو شنبه 1122 3 آقاي دکتر عزت اله اسفندياري  بيوشيمي عمومي 743313

 کارشناسي پيوسته 13:31 2315921942 4مرکز کامپيوتر  131 311 يک شنبه 1122 3 آقاي دکتر شهريار دشتي هوا و اقليم شناسي 743323

 کارشناسي پيوسته 13:31 2315921942 313کالس  131 311 سه شنبه 1122 3 آقاي دکتر شهريار دشتي هوا و اقليم شناسي 743323

 کارشناسي پيوسته 13:31 2315921921 211کالس  2531 2227 دو شنبه 1122 3  زراعت عمومي 743321

 کارشناسي پيوسته 21:31 2315921927 211کالس  2231 2327 چهار شنبه 1122 4 اقاي دکتر علي مهرور   2حشره شناسي  743321

 کارشناسي پيوسته 21:31 2315921927 211کالس  2327 2311 چهار شنبه 1122 4 آقاي دکتر محمد باقري  2حشره شناسي  743321

 کارشناسي پيوسته 21:31 2315921927 2گياهپزشکي  -آز 2127 2227 چهار شنبه 1122 4 محمد باقري آقاي دکتر  2حشره شناسي  743321

 کارشناسي پيوسته 21:31 2315921927 211کالس  2231 2327 چهار شنبه 1124 4 اقاي دکتر علي مهرور   2حشره شناسي  743321

 کارشناسي پيوسته 21:31 2315921927 2گياهپزشکي  -آز 2311 2127 نبهچهار ش 1124 4 اقاي دکتر علي مهرور   2حشره شناسي  743321

 کارشناسي پيوسته 21:31 2315921927 211کالس  2327 2311 چهار شنبه 1124 4 آقاي دکتر محمد باقري  2حشره شناسي  743321

 کارشناسي پيوسته 22:11 2315921925 211س کال 2127 2227 سه شنبه 1122 4 خانم دکترحبيبه جباري مباني بيماري شناسي گياهي 743342

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



  

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

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 99-99سال تحصیلی  اول 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 22:11 2315921/21 211کالس  2127 2311 دوشنبه  1522 3 آقاي دکتر ناصر فرماني فارسي 3333423

 کارشناسي پيوسته 21:31 2315921942 211کالس  2311 2731 سه شنبه 1522 3  زبان خارجي 3333471

 کارشناسي پيوسته 21:31 2315921942 211کالس  2127 2227 سه شنبه 1522 3  زبان خارجي 3333471

 کارشناسي پيوسته 21:31 2315921925 211کالس  2227 311 سه شنبه 1522 3  رياضي عمومي  743313

 کارشناسي پيوسته 13:31 2315921944 2شيمي  -آز 2227 127 چهار شنبه 1522 3  شيمي عمومي 743312

 کارشناسي پيوسته 13:31 2315921944 211کالس  2127 2227 چهار شنبه 1522 3  شيمي عمومي 743312

 کارشناسي پيوسته 13:31 2315921944 2شيمي  -آز 131 311 چهار شنبه 1524 3  شيمي عمومي 743312

 کارشناسي پيوسته 13:31 2315921944 211کالس  2127 2227 چهار شنبه 1524 3  شيمي عمومي 743312

 کارشناسي پيوسته 13:31 2315921927 گياهشناسي  -آز 2111 311 چهار شنبه 1522 3  آناتومي و فيزيولوژي گياهي 743317

 کارشناسي پيوسته 13:31 2315921927 211کالس  2231 2311 چهار شنبه 1522 3  ومي و فيزيولوژي گياهيآنات 743317

 کارشناسي پيوسته 13:31 2315921927 گياهشناسي  -آز 2227 127 چهار شنبه 1524 3  آناتومي و فيزيولوژي گياهي 743317

 کارشناسي پيوسته 13:31 2315921927 211کالس  2231 2311 چهار شنبه 1524 3  آناتومي و فيزيولوژي گياهي 743317

 .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 -94ورودی  و معطر گیاهان داروئی–مهندسی تولیدات گیاهی رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته ب

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 99-99سال تحصیلی  اول 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 

 کارشناسي پيوسته 22:11 2315921925 314کالس  131 311 شنبه 1222 3 ابديآقاي دکتر بيژن  اصول ترويج و آموزش کشاورزي 751141

 کارشناسي پيوسته 22:11 2315921925 313کالس  2231 2311 شنبه 1222 3 آقاي دکتر بيژن ابدي اصول ترويج و آموزش کشاورزي 751141

 کارشناسي پيوسته 22:11 2315921925 314کالس  131 311 شنبه 1224 3 آقاي دکتر بيژن ابدي اصول ترويج و آموزش کشاورزي 751141

 کارشناسي پيوسته 22:11 2315921925 313کالس  2127 2227 شنبه 1224 3 آقاي دکتر بيژن ابدي اصول ترويج و آموزش کشاورزي 751141

 کارشناسي پيوسته 22:11 2315921921 زرعهم 131 311 دو شنبه 1222 4 آقاي دکتر غالمرضا گوهري درختان و درختچه هاي داروئي و معطر 751143

 کارشناسي پيوسته 22:11 2315921921 314کالس  2227 127 سه شنبه 1222 4 آقاي دکتر غالمرضا گوهري درختان و درختچه هاي داروئي و معطر 751143

 کارشناسي پيوسته 22:11 2315921921 314کالس  2227 127 سه شنبه 1224 4 آقاي دکتر غالمرضا گوهري درختان و درختچه هاي داروئي و معطر 751143

 کارشناسي پيوسته 22:11 2315921921 مزرعه 2311 2131 سه شنبه 1224 4 آقاي دکتر غالمرضا گوهري درختان و درختچه هاي داروئي و معطر 751143

 کارشناسي پيوسته 21:31 2315921944 2زراعت  -آز  2227 127 يک شنبه 1222 4 دکتر محمدرضا مرشدلو اکوفيزيولوژي گياهان داروئي و معطر 751141

 کارشناسي پيوسته 21:31 2315921944 314کالس  2231 2311 يک شنبه 1222 4 دکتر محمدرضا مرشدلو اکوفيزيولوژي گياهان داروئي و معطر 751141

 کارشناسي پيوسته 13:31 2315921927 222کالس  2227 127 دو شنبه 1222 3 رشدلودکتر محمدرضا م آماده سازي عمل آوري و بسته بندي گياهان داروئي و معطر 751133

 کارشناسي پيوسته 13:31 2315921927 مزرعه 2231 2311 دو شنبه 1222 3 دکتر محمدرضا مرشدلو آماده سازي عمل آوري و بسته بندي گياهان داروئي و معطر 751133

 کارشناسي پيوسته 13:31 2315921927 222کالس  2227 127 دو شنبه 1224 3 دکتر محمدرضا مرشدلو گياهان داروئي و معطر آماده سازي عمل آوري و بسته بندي 751133



  

 کارشناسي پيوسته 13:31 2315921927 مزرعه 2127 2227 دو شنبه 1224 3 دکتر محمدرضا مرشدلو آماده سازي عمل آوري و بسته بندي گياهان داروئي و معطر 751133

 کارشناسي پيوسته 21:31 2315921942 221کالس  2311 2131 دو شنبه 1222 4 دکتر محمدرضا مرشدلو زبان تخصصي 751131

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



  

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

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 99-99سال تحصیلی  اول 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 21:31 2315921941 314کالس  2227 127 يک شنبه 1222 4 آقاي دکتر بيژن ابدي و کنترل پروژهمديريت  222234

 کارشناسي پيوسته 22:11 2315921927 227کالس  2227 127 شنبه 1222 3 آقاي دکتر جواد رباطي  مکانيک تراکتور 222231

 کارشناسي پيوسته 22:11 2315921927 227کالس  2231 2311 شنبه 1222 3 آقاي دکتر جواد رباطي  مکانيک تراکتور 222231

 کارشناسي پيوسته 22:11 2315921927 مزرعه 2127 2227 شنبه 1222 3 آقاي دکتر جواد رباطي  مکانيک تراکتور 222231

 کارشناسي پيوسته 22:11 2315921921 227کالس  131 311 يک شنبه 1222 4 آقاي دکتر جواد رباطي  طراحي ماشينهاي خاک ورزي 222221

222222 

هاي کاشت و  طراحي ماشين

 کارشناسي پيوسته 13:31 2315921942 227کالس  2231 2311 يک شنبه 1222 4 آقاي مهندس امين حاضر وظيفه داشت

 کارشناسي پيوسته 22:11 2315921944 314کالس  2231 2311 دو شنبه 1222 3 آقاي دکتر سيدحسين فتاحي روش اجزاء محدود 222213

 کارشناسي پيوسته 22:11 2315921944 227کالس  2131 2727 دو شنبه 1222 3 آقاي دکتر سيدحسين فتاحي روش اجزاء محدود 222213

 کارشناسي پيوسته 21:31 2315921925 314کالس  2127 2227 يک شنبه 1222 4 آقاي دکتر بيژن ابدي اقتصاد مهندسي 222215

 

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

 



  

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

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 99-99سال تحصیلی  اول در نیمسال

 

 

 برنامه امتحانی ه كالسیبرنام

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

 کارشناسي پيوسته 21:31 2315921923 227کالس  131 311 دو شنبه 1722 3 آقاي مهندس امين حاضر وظيفه ترموديناميک 222223

 کارشناسي پيوسته 21:31 2315921923 227کالس  2327 2311 دو شنبه 1722 3 آقاي مهندس امين حاضر وظيفه کترمودينامي 222223

 کارشناسي پيوسته 13:31 2315921921 227کالس  2731 2227 دو شنبه 1722 3 آقاي دکتر سيدحسين فتاحي 2طراحي اجزاي ماشين 222241

 کارشناسي پيوسته 13:31 2315921921 227کالس  131 311 سه شنبه 1722 3 ين فتاحيآقاي دکتر سيدحس 2طراحي اجزاي ماشين 222241

 کارشناسي پيوسته 13:31 2315921942 211کالس  2131 127 يک شنبه 1722 3 آقاي مهندس امين حاضر وظيفه مباني فيزيک و مکانيک خاک 222233

 کارشناسي پيوسته 13:31 2315921942 227کالس  2127 2731 يک شنبه 1722 3 يفهآقاي مهندس امين حاضر وظ مباني فيزيک و مکانيک خاک 222233

 کارشناسي پيوسته 13:31 2315921942 خاکشناسي  -آز 131 311 يک شنبه 1722 3 آقاي دکتر عباس رضائي  مباني فيزيک و مکانيک خاک 222233

 کارشناسي پيوسته 13:31 2315921942 211کالس  2227 2131 يک شنبه 1722 3 آقاي دکتر عباس رضائي  مباني فيزيک و مکانيک خاک 222233

 کارشناسي پيوسته 13:31 2315921942 227کالس  2731 2227 يک شنبه 1722 3 آقاي دکتر عباس رضائي  مباني فيزيک و مکانيک خاک 222233

 کارشناسي پيوسته 13:31 2315921942 211کالس  2131 127 بهيک شن 1724 3 آقاي مهندس امين حاضر وظيفه مباني فيزيک و مکانيک خاک 222233

 کارشناسي پيوسته 13:31 2315921942 227کالس  2127 2731 يک شنبه 1724 3 آقاي مهندس امين حاضر وظيفه مباني فيزيک و مکانيک خاک 222233

 کارشناسي پيوسته 13:31 2315921942 211کالس  2227 2131 يک شنبه 1724 3 آقاي دکتر عباس رضائي  مباني فيزيک و مکانيک خاک 222233

 کارشناسي پيوسته 13:31 2315921942 خاکشناسي  -آز 2231 2311 يک شنبه 1724 3 آقاي دکتر عباس رضائي  مباني فيزيک و مکانيک خاک 222233



  

 کارشناسي پيوسته 13:31 2315921942 211کالس  2131 127 يک شنبه 1722 3 آقاي مهندس امين حاضر وظيفه مباني فيزيک و مکانيک خاک 222233

 کارشناسي پيوسته 13:31 2315921927 مزرعه 2227 311 شنبه 1722 2  کارگاه جوش کاري و ورق کاري 222241

222223 

هاي  شناخت و کاربرد سامانه

 کارشناسي پيوسته 21:31 2315921/44 227کالس  2227 127 سه شنبه 1722 3 آقاي دکتر جواد رباطي  هيدروليک و پنوماتيک

222223 

هاي  شناخت و کاربرد سامانه

 کارشناسي پيوسته 21:31 2315921944 مزرعه 2231 2311 سه شنبه 1722 3 آقاي دکتر جواد رباطي  هيدروليک و پنوماتيک

222223 

هاي  شناخت و کاربرد سامانه

 کارشناسي پيوسته 21:31 2315921944 227کالس  2127 2227 سه شنبه 1722 3 آقاي دکتر جواد رباطي  هيدروليک و پنوماتيک

 کارشناسي پيوسته 13:31 2315921941 227کالس  2527 2131 شنبه 1722 3  زراعت عمومي 222222

 کارشناسي پيوسته 13:31 2315921941 314کالس  2227 127 دو شنبه 1722 3  زراعت عمومي 222222

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

کارشناسیمقطع  -96ورودیمکانیک بیوسیستم کشاورزی رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته   

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 99-99سال تحصیلی  اول در نیمسال

 

 

 مه امتحانیبرنا برنامه كالسی

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

 کارشناسي پيوسته 22:11 2315921944 314کالس  2227 127 سه شنبه 1122 3 آقاي مهندس امين حاضر وظيفه 2مقاومت مصالح  222221

 کارشناسي پيوسته 22:11 2315921944 227کالس  2311 2527 سه شنبه 1122 3 ي مهندس امين حاضر وظيفهآقا 2مقاومت مصالح  222221

 کارشناسي پيوسته 22:11 2315921925 227کالس  2231 2311 سه شنبه 1122 3 آقاي دکتر سيدحسين فتاحي علم مواد 222242

 کارشناسي پيوسته 22:11 2315921925 227کالس  2527 2131 سه شنبه 1122 3 آقاي دکتر سيدحسين فتاحي علم مواد 222242

 کارشناسي پيوسته 21:31 2315921942 227کالس  2227 127 يک شنبه 1122 3 آقاي دکتر جواد رباطي  ماشين هاي کشاورزي عمومي 222247

 کارشناسي پيوسته 21:31 2315921942 مزرعه 2231 2311 يک شنبه 1122 3 آقاي دکتر جواد رباطي  ماشين هاي کشاورزي عمومي 222247

 کارشناسي پيوسته 21:31 2315921942 227کالس  2227 127 يک شنبه 1124 3 آقاي دکتر جواد رباطي  ماشين هاي کشاورزي عمومي 222247

 ارشناسي پيوستهک 21:31 2315921942 مزرعه 2127 2227 يک شنبه 1124 3 آقاي دکتر جواد رباطي  ماشين هاي کشاورزي عمومي 222247

 کارشناسي پيوسته 13:31 2315921921 سالن رسم فني 2227 311 دو شنبه 1122 4 آقاي مهندس امين حاضر وظيفه 4نقشه کشي صنعتي  222243

 کارشناسي پيوسته 13:31 2315921927 227کالس  2231 2327 دو شنبه 1122 3 - (معادالت ديفرانسيل) 3رياضيات  222213

 کارشناسي پيوسته 13:31 2315921927 314کالس  131 311 سه شنبه 1122 3 - (معادالت ديفرانسيل) 3يات رياض 222213

 کارشناسي پيوسته 21:31 2315921941 314کالس  131 311 يک شنبه 1122 4 - محاسبات عددي 222221

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



  

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

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 99-99سال تحصیلی  اول در نیمسال

 

 

 برنامه امتحانی برنامه كالسی

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

 کارشناسي پيوسته 21:31 2315921925 211کالس  2311 2731 يکشنبه 1527 3 خانم فاطمه معنوي فارسي 3333423

 ي پيوستهکارشناس 22:11 2315921941 211کالس  2231 2311 يکشنبه 1525 3 اساتيد گروه مربوطه زبان خارجي 3333471

 کارشناسي پيوسته 21:31 2315921921 314کالس  2227 127 شنبه 1522 3 آقاي دکتر حسن عباسي شيمي عمومي 222213

 کارشناسي پيوسته 21:31 2315921921 314کالس  2327 2311 شنبه 1522 3 آقاي دکتر حسن عباسي شيمي عمومي 222213

 کارشناسي پيوسته 22:11 2315921942 سالن رسم فني 2227 311 يک شنبه 1522 4 ضر وظيفهآقاي مهندس امين حا 2نقشه کشي صنعتي 222245

 کارشناسي پيوسته 21:31 2315921927 314کالس  2231 2327 شنبه 1522 3 - 2رياضيات  222212

 کارشناسي پيوسته 21:31 2315921927 227کالس  2127 2227 شنبه 1522 3 - 2رياضيات  222212

 کارشناسي پيوسته 21:31 2315921944 فيزيک و آبياري -آز 2311 2131 دو شنبه 1522 2 - 2زمايشگاه فيزيکآ 222217

 کارشناسي پيوسته 21:31 2315921944 فيزيک و آبياري -آز 2227 127 دو شنبه 1524 2 - 2آزمايشگاه فيزيک 222217

 کارشناسي پيوسته 13:31 2315921944 227کالس  131 311 شنبه 1522 4 - 2فيزيک  222212

 

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

دانشگاه مراغه-ه کشاورزیدانشکد  

 99-99سال تحصیلی  اول 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 ارشد 22:11 2315921925 4مرکز کامپيوتر  131 311 دو شنبه 1522 3 خانم دکتر نيکو حمزه پور ژئومورفولوژي خاک 774211

 کارشناسي ارشد 22:11 2315921925 خاکشناسي  -آز 2227 127 سه شنبه 1522 3 خانم دکتر نيکو حمزه پور ژئومورفولوژي خاک 774211

 کارشناسي ارشد 22:11 2315921941 (4شدار) 312کالس  2127 2311 دو شنبه 1522 3 آقاي دکتر حميد حاتمي روشهاي پيشرفته آماري 774221

 کارشناسي ارشد 21:31 2315921927 خاکشناسي  -آز 131 311 سه شنبه 1522 3 آقاي دکتر عباس رضائي  فيزيک خاک پيشرفته 774312

 کارشناسي ارشد 21:31 2315921927 (2ارشد) 212کالس  2127 2311 سه شنبه 1522 3 آقاي دکتر عباس رضائي  فيزيک خاک پيشرفته 774312

 پيدايش و رده بندي خاک پيشرفته 774313

آقاي دکتر سيد بهمن 

 کارشناسي ارشد 22:11 2315921943 215کالس  2311 2227 يک شنبه 1522 3 موسوي

 کارشناسي ارشد 22:11 2315921921 (4ارشد) 312کالس  2227 127 دو شنبه 1522 4 آقاي دکتر مهدي رحمتي مديريت پايدار منابع خاک 774317

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

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

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 99-99سال تحصیلی  اول 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 ارشد 21:31 2315921927 خاکشناسي  -آز 131 311 سه شنبه 1522 3 آقاي دکتر عباس رضائي  فيزيک خاک پيشرفته 774312

 کارشناسي ارشد 21:31 2315921927 (2ارشد) 212س کال 2127 2311 سه شنبه 1522 3 آقاي دکتر عباس رضائي  فيزيک خاک پيشرفته 774312

 کارشناسي ارشد 22:11 2315921943 215کالس  2311 2227 يک شنبه 1522 3 آقاي دکتر سيد بهمن موسوي پيدايش و رده بندي خاک پيشرفته 774313

 کارشناسي ارشد 22:11 2315921921 (4ارشد) 312کالس  2227 127 دو شنبه 1522 4 آقاي دکتر مهدي رحمتي مديريت پايدار منابع خاک 774317

 کارشناسي ارشد 22:11 2315921941 (4ارشد) 312کالس  2127 2311 دو شنبه 1522 3 آقاي دکتر حميد حاتمي روشهاي پيشرفته آماري 774322

 کارشناسي ارشد 22:11 2315921/25 حاصلخيزي  -آز 131 311 يک شنبه 1522 3 آقاي دکتر مهدي رحمتي سنجش از راه دور 774321

 کارشناسي ارشد 22:11 2315921925 215کالس  2231 2311 يک شنبه 1522 3 آقاي دکتر مهدي رحمتي سنجش از راه دور 774321

  

 

 

 

 

 



  

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

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 99-99سال تحصیلی  اول 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 ارشد 22:11 2315921927 211کالس  2127 2227 يک شنبه 1522 3 سيانخانم دکتر مالعلي عبا حاصلخيزي خاک پيشرفته 774714

 کارشناسي ارشد 22:11 2315921941 313کالس  2127 2311 دو شنبه 1522 3 آقاي دکتر مجتبي نورآئين روشهاي پيشرفته آماري 774717

 کارشناسي ارشد 13:31 2315921944 211کالس  2311 2511 يک شنبه 1522 3 آقاي دکتر سيروس صادقي   شيمي خاک پيشرفته 774713

 فناوري تهيه کودهاي زيستي 773227

آقاي مهندس اسماعيل 

 کارشناسي ارشد 13:31 2315921942 215کالس  131 311 دو شنبه 1522 3 کريمي

 فناوري تهيه کودهاي زيستي 773227

آقاي مهندس اسماعيل 

 کارشناسي ارشد 13:31 2315921942 215کالس  2531 2131 دو شنبه 1522 3 کريمي

 زيست پااليي خاک و آب 774742

آقاي مهندس اسماعيل 

 2227 127 يکشنبه 1522 4 کريمي

 

 کارشناسي ارشد 22:11 2315921925

 

 

 

 

 

 



  

 کارشناسی ارشدمقطع  -99 یورود  -شیمی، حاصلخیزی و تغذیه گیاه – مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 99-99سال تحصیلی  اول 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 ارشد 13:31 2315921944 211کالس  2311 2511 يک شنبه 1522 3 روس صادقي  آقاي دکتر سي شيمي خاک پيشرفته 774713

 کارشناسي ارشد 22:11 2315921941 313کالس  2127 2311 دو شنبه 1522 3 آقاي دکتر مجتبي نورآئين روشهاي پيشرفته آماري 774717

 کارشناسي ارشد 13:31 2315921942 (4ارشد) 312کالس  131 311 دو شنبه 1522 4 آقاي دکتر سيروس صادقي   مواد آلي خاک 774711

 کارشناسي ارشد 13:31 2315921942 215کالس  2227 127 سه شنبه 1522 4 آقاي دکتر سيروس صادقي   مواد آلي خاک 774711

 کارشناسي ارشد 21:31 2315921921 211کالس  2231 2327 يک شنبه 1522 4 خانم دکتر مالعلي عباسيان آلودگي خاک و آب پيشرفته 774741

 کارشناسي ارشد 21:31 2315921921 211کالس  2327 2311 يک شنبه 1522 4 آقاي دکتر سيروس صادقي   آلودگي خاک و آب پيشرفته 774741

 کارشناسي ارشد 22:11 2315921927 211کالس  2127 2227 يک شنبه 1522 3 خانم دکتر مالعلي عباسيان حاصلخيزي خاک پيشرفته 774714

 

 

 

 

 



  

 

کارشناسی ارشدمقطع  - 96 ورودی حشره شناسی رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب   

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 99-99سال تحصیلی  اول در نیمسال

 
 

   برنامه امتحانی برنامه کالسی          

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

 سمينار 773222

  

 کارشناسي ارشد . . . . . . 1122

 کارشناسي ارشد 13:31 2315921941 (4ارشد) 312کالس  2231 2311 چهار شنبه 1122 3 آقاي دکتر غالمحسين قره خاني  مديريت تلفيقي آفات 773211

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ارشد کارشناسیمقطع  -99ورودی حشره شناسی دروس ارائه شده رشتهرنامه هفتگی و ب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 99-99سال تحصیلی  اول در نیمسال

 

   برنامه امتحانی برنامه کالسی          

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

 کارشناسي ارشد 21:31 2315921927 (2ارشد) 212کالس  131 311 يک شنبه 1522 3 آقاي دکتر غالمحسين قره خاني  اکولوژي حشرات 773212

 کارشناسي ارشد 21:31 2315921944 (4ارشد) 312کالس  2227 2131 پنج شنبه 1522 3 اقاي دکتر علي مهرور   رده بندي حشرات 773213

 کارشناسي ارشد 21:31 2315921944 (4ارشد) 312کالس  2327 2311 پنج شنبه 1522 3 اقاي دکتر علي مهرور   رده بندي حشرات 773213

 کارشناسي ارشد 21:31 2315921942 (4ارشد) 312کالس  131 327 پنج شنبه 1522 3 آقاي دکتر موسي صابر  سم شناسي آفت کش ها 773217

 کارشناسي ارشد 21:31 2315921942 (4ارشد) 312کالس  2131 127 پنج شنبه 1522 3 آقاي دکتر موسي صابر  اسم شناسي آفت کش ه 773217

 کارشناسي ارشد 21:31 2315921942 (4ارشد) 312کالس  2231 2327 پنج شنبه 1522 3 آقاي دکتر موسي صابر  سم شناسي آفت کش ها 773217

 کارشناسي ارشد 21:31 2315921925 (4ارشد) 312کالس  327 311 پنج شنبه 1522 4 مهرور اقاي دکتر علي   مرفولوژي حشرات 773221

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

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

 

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 99-99سال تحصیلی  اول در نیمسال

 

   حانیبرنامه امت برنامه کالسی          

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

 دکترا 21:31 2315921947 (4ارشد) 312کالس  131 311 چهار شنبه 1522 3 . فيزيولوژي غدد و ايمني حشرات 712312

 دکترا 22:11 2315921942 (4ارشد) 312کالس  2227 127 چهار شنبه 1522 3 ن قره خاني آقاي دکتر غالمحسي پويايي جمعيت حشرات 712314

 دکترا 21:31 2315921923 (4ارشد) 312کالس  2127 2227 چهار شنبه 1522 4 آقاي دکتر وحيد رومي ژنتيک مولکولي حشرات 712311

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

مقطع کارشناسی -94مهر ورودی (اختصاصی گرایش زراعت)عت اصالح نباتاتزرا-مهندسی کشاورزی برنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

99-99سال تحصیلی  اول  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

 طرح آزمايشهاي کشاورزي 322225
آقاي مهندس داود مهدوي 

 10:51 2510921921 203کالس  2011 2113 دو شنبه 1122 5 صفا 
کارشناسي 

 پيوسته

 21:51 2510921923 203کالس  2011 2113 شنبه 1122 5 آقاي دکتر بيژن ابدي اقتصاد کشاورزي 322221
کارشناسي 

 پيوسته

 21:51 2510921921 111کالس  2123 2113 يک شنبه 1122 5 آقاي مهندس محمد نريماني وري عموميدامپر 322251
کارشناسي 

 پيوسته

 21:51 2510921921 بازديد 2011 2151 يک شنبه 1122 5 آقاي مهندس محمد نريماني دامپروري عمومي 322251
کارشناسي 

 پيوسته

 21:11 2510921925 112كالس  151 011 يک شنبه 1122 2 لو دكتر علي اصغر علي کنترل و گواهي بذر 322213
کارشناسي 

 پيوسته

 21:11 2510921925 1زراعت  -آز  2223 113 يک شنبه 1122 2 دكتر علي اصغر عليلو  کنترل و گواهي بذر 322213
کارشناسي 

 پيوسته

322215 
کاربرد کامپيوتر در 

 21:11 2510921920 3مرکز کامپيوتر  2151 2511 نبهيک ش 1122 2 آقاي دکتر مجتبي نورآئين کشاورزي
کارشناسي 

 پيوسته

322215 
کاربرد کامپيوتر در 

 21:11 2510921920 111کالس  151 011 دو شنبه 1122 2 آقاي دکتر مجتبي نورآئين کشاورزي
کارشناسي 

 پيوسته

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

 

 

 

 

 

 



  

یمقطع کارشناس -94مهر ورودی (اختصاصی گرایش اصالح)زراعت اصالح نباتات-مهندسی کشاورزی برنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

99-99سال تحصیلی  اول 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

 21:51 2510921923 203کالس  2011 2113 شنبه 1122 5 آقاي دکتر بيژن ابدي اقتصاد کشاورزي 322221
کارشناسي 

 پيوسته

 دامپروري عمومي 322251
آقاي مهندس محمد 

 21:51 2510921921 111کالس  2123 2113 يک شنبه 1122 5 نريماني
کارشناسي 

 پيوسته

 دامپروري عمومي 322251
آقاي مهندس محمد 

 21:51 2510921921 بازديد 2011 2151 يک شنبه 1122 5 نريماني
کارشناسي 

 پيوسته

 21:11 2510921925 112كالس  151 011 يک شنبه 1122 2 دكتر علي اصغر عليلو  کنترل و گواهي بذر 322213
کارشناسي 

 پيوسته

 21:11 2510921925 1زراعت  -آز  2223 113 يک شنبه 1122 2 دكتر علي اصغر عليلو  کنترل و گواهي بذر 322213
کارشناسي 

 پيوسته

322215 
کاربرد کامپيوتر در 

 کشاورزي
آقاي دکتر مجتبي 

 21:11 2510921920 3مرکز کامپيوتر  2151 2511 يک شنبه 1122 2 نورآئين
کارشناسي 

 پيوسته

322215 
کاربرد کامپيوتر در 

 کشاورزي
آقاي دکتر مجتبي 

 21:11 2510921920 111کالس  151 011 دو شنبه 1122 2 نورآئين
کارشناسي 

 پيوسته

 اصالح نباتات خصوصي 322211
آقاي دکتر ناصر صباغ 

 21:11 2510921923 111س کال 2123 2511 دو شنبه 1122 1 نيا
کارشناسي 

 پيوسته

 اصالح نباتات خصوصي 322211
آقاي دکتر ناصر صباغ 

 21:11 2510921923 1زراعت  -آز  2011 2151 دو شنبه 1122 1 نيا
کارشناسي 

 پيوسته

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

 

 

 



  

مقطع کارشناسی -99مهر ورودیزراعت اصالح نباتات -مهندسی کشاورزی برنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 99-99سال تحصیلی  اولدر نیمسال 

   برنامه امتحانی برنامه کالسی          

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

 21:51 2510921921 111کالس  2223 011 سه شنبه 1322 5 آقاي مهندس داود مهدوي صفا  طرح آزمايشهاي کشاورزي 322225
کارشناسي 

 پيوسته

 1322 5 آقاي دكتر جعفر چابک پور ع-اصول و روشهاي آبياري ن 322221
هار چ

 21:51 2510921921 112كالس  2123 2113 شنبه
کارشناسي 

 پيوسته

 1322 5 آقاي دكتر جعفر چابک پور ع-اصول و روشهاي آبياري ن 322221
چهار 

 21:51 2510921921 فيزيک و آبياري -آز 2011 2151 شنبه
کارشناسي 

 پيوسته

 21:51 2510921923 203کالس  2151 2511 سه شنبه 1322 5 آقاي دكتر محمدباقر حسنپوراقدم باغباني عمومي 322220
کارشناسي 

 پيوسته

 21:51 2510921923 3باغباني  -آز 2123 2113 سه شنبه 1322 5 آقاي دكتر محمدباقر حسنپوراقدم باغباني عمومي 322220
کارشناسي 

 پيوسته

 21:51 2510921922 1گياهپزشکي  -آز 2223 113 دو شنبه 1322 5 اساتيد گروه مربوطه حشره شناسي و دفع آفات 322251
کارشناسي 

 پيوسته

 21:51 2510921922 112كالس  2123 2113 دو شنبه 1322 5 اساتيد گروه مربوطه حشره شناسي و دفع آفات 322251
کارشناسي 

 پيوسته

 21:51 2510921922 3گياهپزشکي  -آز 2011 2151 دو شنبه 1322 5 اساتيد گروه مربوطه حشره شناسي و دفع آفات 322251
کارشناسي 

 پيوسته

 21:11 2510921921 112كالس  151 011 دو شنبه 1322 2 آقاي دکتر فريبرز شکاري  زراعت غالت 322251
کارشناسي 

 پيوسته

 21:51 2510921920 112كالس  2151 2511 دو شنبه 1322 2 دكتر علي اصغر عليلو  اي زراعت گياهان علوفه 322250
کارشناسي 

 تهپيوس

 1322 2 آقاي دکتر امين عباسي 1عمليات زراعي 322251
چهار 

 21:11 2510921951 مزرعه 151 111 شنبه
کارشناسي 

 پيوسته

 1322 2 آقاي دکتر امين عباسي 1عمليات زراعي 322251
چهار 

 21:11 2510921951 3زراعت  -آز 2223 2151 شنبه
کارشناسي 

 پيوسته

 1322 2 اصغر عليلو دكتر علي  1عمليات زراعي 322251
چهار 

 21:11 2510921951 مزرعه 111 011 شنبه
کارشناسي 

 پيوسته

 1322 2 دكتر علي اصغر عليلو  1عمليات زراعي 322251
چهار 

 21:11 2510921951 3زراعت  -آز 2151 113 شنبه
کارشناسي 

 پيوسته

 .وانید تا سقف مجاز انتخاب نماییدماهنگی برنامه می تاز مجموع دروس عمومی و گروه معارف اسالمی و تربیت بدنی با توجه به ه



  

یمقطع کارشناس -96مهر ورودی تولید و ژنتیک گیاهی  مهندسی برنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 99-99سال تحصیلی  اولدر نیمسال 

   برنامه امتحانی برنامه کالسی          

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

 21:51 2510921921 112كالس  2011 2151 دو شنبه 1122 5 آقاي دکتر علي بهمني  مباني توليد گياهان باغي 322125
کارشناسي 

 پيوسته

 21:51 2510921921 3آز+گلخانه 2011 2151 سه شنبه 1122 5 مني آقاي دکتر علي به مباني توليد گياهان باغي 322125
کارشناسي 

 پيوسته

322121 
شناخت و مديريت خاک در توليد  

 21:51 2510921920 112كالس  151 011 سه شنبه 1122 5 آقاي دکتر مهدي رحمتي گياهي
کارشناسي 

 پيوسته

322121 
شناخت و مديريت خاک در توليد  

 21:51 2510921920 خاکشناسي  -آز 151 011 چهار شنبه 1122 5 مهدي رحمتيآقاي دکتر  گياهي
کارشناسي 

 پيوسته

 مديريت آب در کشاورزي 322121
آقاي دكتر جعفر چابک 

 21:51 2510921921 112كالس  2223 113 چهار شنبه 1122 5 پور
کارشناسي 

 پيوسته

 مديريت آب در کشاورزي 322121
آقاي دكتر جعفر چابک 

 21:51 2510921921 مزرعه 2151 2511 چهار شنبه 1122 5 پور
کارشناسي 

 پيوسته

 21:11 2510921922 3مرکز کامپيوتر  2123 2113 يک شنبه 1122 5 آقاي دکتر شهريار دشتي هوا و اقليم شناسي کشاورزي 322121
کارشناسي 

 پيوسته

 21:11 2510921922 112كالس  2223 113 دو شنبه 1122 5 آقاي دکتر شهريار دشتي هوا و اقليم شناسي کشاورزي 322121
کارشناسي 

 پيوسته

 توليد محصوالت ارگانيک 322150
آقاي دکتر يوسف 

 21:51 2510921921 112كالس  2223 113 سه شنبه 1122 2 نصيري 
کارشناسي 

 پيوسته

 خصنامش 10:51 2510921923 101کالس  151 011 دو شنبه 1122 5   زبان خارجي 0000231

 نامشخص 10:51 2510921923 101کالس  2151 2511 دو شنبه 1122 5   زبان خارجي 0000231

 .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 ک گیاهی تولید و ژنتی مهندسی برنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 99-99سال تحصیلی  اولدر 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

 21:51 2510921920 101کالس  151 011 سه شنبه 1022 5   ميرياضي عمو 322115
کارشناسي 

 پيوسته

 21:51 2510921920 101کالس  2223 113 سه شنبه 1022 5   رياضي عمومي 322115
کارشناسي 

 پيوسته

 10:51 2510921922 1شيمي  -آز 2011 2151 دو شنبه 1022 5 خانم دکتر پيريايی شيمي عمومي 322111
 کارشناسي

 پيوسته

 10:51 2510921922 101کالس  2123 2113 چهار شنبه 1022 5 خانم دکتر پيريايی شيمي عمومي 322111
کارشناسي 

 پيوسته

 10:51 2510921923 گياهشناسي  -آز 151 011 چهار شنبه 1022 5   اناتومي و فيزيولوژي گياهي 322113
کارشناسي 

 پيوسته

 10:51 2510921923 گياهشناسي  -آز 2223 113 چهار شنبه 1022 5   اناتومي و فيزيولوژي گياهي 322113
کارشناسي 

 پيوسته

 10:51 2510921923 101کالس  2151 2511 چهار شنبه 1022 5   اناتومي و فيزيولوژي گياهي 322113
کارشناسي 

 پيوسته

 21:51 2510921920 112 كالس 2151 2511 سه شنبه 1022 2 آقاي دکتر شهريار دشتي بيوفيزيک محيطي 322111
کارشناسي 

 پيوسته

 21:11 2510921921 101کالس  2123 2113 دو شنبه 1021 5 خانم فاطمه معنوي فارسي 0000210
کارشناسي 

 پيوسته

 21:11 2510921921 101کالس  2151 2511 دو شنبه 1021 5 خانم فاطمه معنوي فارسي 0000210
کارشناسي 

 پيوسته

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

 



  

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

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 99-99سال تحصیلی  اولدر 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

 21:51 2510921923 203کالس  2123 2113 شنبه 1122 5 آقاي دکتر بيژن ابدي اقتصاد کشاورزي ن 321221
کارشناسي 

 پيوسته

 21:51 2510921923 203کالس  2011 2151 شنبه 1122 5 آقاي دکتر بيژن ابدي اقتصاد کشاورزي ن 321221
کارشناسي 

 پيوسته

321252 
آشنايي با قوانين خود اشتغالي و 

 1122 2 آقاي دکتر بيژن ابدي کارآفريني ن
دو 

 21:11 2510921921 111كالس  2011 2151 شنبه
کارشناسي 

 پيوسته

 1122 5 دکتر اصغر ابراهيم زاده ع-بعد از برداشت ن فيزيولوژي 321211
يک 

 21:11 2510921922 111كالس  151 011 شنبه
کارشناسي 

 پيوسته

 1122 5 دکتر اصغر ابراهيم زاده ع-فيزيولوژي بعد از برداشت ن 321211
يک 

 21:11 2510921922 1باغباني  -آز 2223 113 شنبه
کارشناسي 

 پيوسته

 1122 5 دکتر اصغر ابراهيم زاده ع-عد از برداشت نفيزيولوژي ب 321211
يک 

 21:11 2510921922 1باغباني  -آز 2123 2113 شنبه
کارشناسي 

 پيوسته

321213 
-ميوه هاي گرمسيري و نيمه گرمسيري ن

 ع
آقاي دکتر سيد مرتضي 

 1122 1 زاهدي
دو 

 21:11 2510921923 110کالس  2223 011 شنبه
کارشناسي 

 پيوسته

 زبان تخصصي ن 321212
آقاي دکتر غالمرضا 

 1122 2 گوهري
يک 

 21:51 2510921920 110کالس  2011 2151 شنبه
کارشناسي 

 پيوسته

 ع-کاربرد کامپيوتر در باغباني ن 321215
آقاي دکتر سيد مرتضي 

 2223 113 شنبه 1122 2 زاهدي
مرکز کامپيوتر 

3 2510921921 21:11 
کارشناسي 

 پيوسته

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

 

 



  

 

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

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 99-99سال تحصیلی اول 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 21:51 2510921923 111كالس  2123 2113 دو شنبه 1322 5 آقاي دكتر حميد حاتمي ع-ن 1طرح آزمايشهاي کشاورزي 321222

 کارشناسي پيوسته 21:51 2510921923 110کالس  2011 2151 دو شنبه 1322 5 آقاي دكتر حميد حاتمي ع-ن 1طرح آزمايشهاي کشاورزي 321222

 کارشناسي پيوسته 10:51 2510921922 فيزيک و آبياري -آز 2123 2113 سه شنبه 1322 5 آقاي دكتر جعفر چابک پور ع-ي عمومي نآبيار 321225

 کارشناسي پيوسته 10:51 2510921922 111كالس  2011 2151 سه شنبه 1322 5 آقاي دكتر جعفر چابک پور ع-آبياري عمومي ن 321225

 کارشناسي پيوسته 21:51 2510921920 130کالس  151 011 دو شنبه 1322 5 آقاي مهندس سيد محسن دامادي   ع-بيماريهاي گياهي ن 321221

 کارشناسي پيوسته 21:51 2510921920 1گياهپزشکي  -آز 2223 113 دو شنبه 1322 5 آقاي مهندس سيد محسن دامادي   ع-بيماريهاي گياهي ن 321221

 کارشناسي پيوسته 21:51 2510921920 1گياهپزشکي  -آز 2151 2511 دو شنبه 1322 5 ي مهندس سيد محسن دامادي  آقا ع-بيماريهاي گياهي ن 321221

 کارشناسي پيوسته 21:11 2510921921 111کالس  151 011 سه شنبه 1322 5 آقاي دکتر فرزاد رسولي ع-اصول اصالح نباتات باغي ن 321253

 کارشناسي پيوسته 21:11 2510921921 1آز+گلخانه 2223 113 سه شنبه 1322 5 آقاي دکتر فرزاد رسولي ع-اصول اصالح نباتات باغي ن 321253

 کارشناسي پيوسته 21:11 2510921921 1آز+گلخانه 2151 2511 سه شنبه 1322 5 آقاي دکتر فرزاد رسولي ع-اصول اصالح نباتات باغي ن 321253

 کارشناسي پيوسته 10:11 2510921921 110کالس  2123 2351 شنبه 1322 5 مرضا گوهريآقاي دکتر غال ع -ازدياد نباتات ن 321251

 کارشناسي پيوسته 10:11 2510921921 1آز+گلخانه 2011 2023 شنبه 1322 5 آقاي دکتر غالمرضا گوهري ع -ازدياد نباتات ن 321251

 کارشناسي پيوسته 10:11 2510921921 110کالس  2351 2113 شنبه 1322 5 آقاي دکتر علي بهمني  ع -ازدياد نباتات ن 321251

 کارشناسي پيوسته 10:11 2510921921 1آز+گلخانه 2023 2151 شنبه 1322 5 آقاي دکتر علي بهمني  ع -ازدياد نباتات ن 321251

 کارشناسي پيوسته 21:51 2510921921 110کالس  2151 2511 شنبه 1322 2 آقاي دکتر فرهاد بهتاش  سبزيکاري عمومي ن 321250

 1322 2 خانم دکتر حنيفه سيدحاجي زاده ع-چمن و گياهان پوششي ن 321211
يک 

 کارشناسي پيوسته 21:11 2510921921 110کالس  151 011 شنبه

 1322 2 خانم دکتر حنيفه سيدحاجي زاده ع-چمن و گياهان پوششي ن 321211
يک 

 کارشناسي پيوسته 21:11 2510921921 11آز+محوطه 2123 2511 شنبه

 .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 -96مهر ورودیعلوم باغبانی -مهندسی کشاورزی برنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته   

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 99-99سال تحصیلی  اولدر 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

 10:51 2510/21921 111كالس  2151 2511 سه شنبه 1122 5 آقاي دکتر محمد علي اعظمي  ژنتيک 321510
کارشناسي 

 پيوسته

 10:51 2510921921 1باغباني  -آز 2123 2113 سه شنبه 1122 5 آقاي دکتر محمد علي اعظمي  ژنتيک 321510
کارشناسي 

 پيوسته

 1طرح آزمايشهاي کشاورزي  321523
آقاي مهندس داود مهدوي 

 10:51 2510921921 203کالس  2123 2113 دو شنبه 1122 5 صفا 
سي کارشنا

 پيوسته

 1طرح آزمايشهاي کشاورزي  321523
آقاي مهندس داود مهدوي 

 10:51 2510921921 203کالس  2011 2151 دو شنبه 1122 5 صفا 
کارشناسي 

 پيوسته

 1122 5 آقاي دکتر سيدحسين فتاحي ماشينهاي کشاورزي عمومي 321520
چهار 

 21:51 2510921923 111كالس  2223 113 شنبه
کارشناسي 

 تهپيوس

 1122 5 آقاي دکتر سيدحسين فتاحي ماشينهاي کشاورزي عمومي 321520
چهار 

 21:51 2510921923 کارگاه 2151 2511 شنبه
کارشناسي 

 پيوسته

 1122 5 آقاي دکتر شهريار دشتي هوا و اقليم شناسي 321521
يک 

 2123 2113 شنبه
مرکز کامپيوتر 

3 2510921922 10:51 
کارشناسي 

 پيوسته

 10:51 2510921922 112كالس  2223 113 دو شنبه 1122 5 آقاي دکتر شهريار دشتي وا و اقليم شناسيه 321521
کارشناسي 

 پيوسته

 1122 5 آقاي دکتر فرهاد بهتاش  مباني تغذيه گياهان باغباني 321522
يک 

 21:51 2510921921 111كالس  2223 113 شنبه
کارشناسي 

 پيوسته

 باغبانيمباني تغذيه گياهان  321522
آقاي دكتر محمدباقر 

 1122 5 حسنپوراقدم
يک 

 21:51 2510921921 111كالس  2151 2511 شنبه
کارشناسي 

 پيوسته

321522 
اصول و روشهاي ازدياد 

 گياهان
آقاي دکتر سيد مرتضي 

 1122 5 زاهدي
چهار 

 21:51 2510921920 1آز+گلخانه 151 011 شنبه
کارشناسي 

 پيوسته

321522 
ي ازدياد اصول و روشها

 21:51 2510921920 1آز+گلخانه 2223 113 سه شنبه 1122 5 آقاي دکتر علي بهمني  گياهان
کارشناسي 

 پيوسته

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



  

 

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

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

99-99سال تحصیلی اول  در نیمسال  

   برنامه امتحانی برنامه کالسی          

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

 21:11 2510921925 101کالس  2151 2511 شنبه 1022 5   رياضي عمومي 321515
کارشناسي 

 پيوسته

 21:11 2510921925 101کالس  2123 2113 شنبه 1022 5   رياضي عمومي 321515
کارشناسي 

 پيوسته

 21:51 2510921921 101کالس  2223 113 دو شنبه 1022 5 آقای دکتر اکبری شيمي عمومي 321511
کارشناسي 

 پيوسته

 21:51 2510921921 1شيمي  -آز 2151 2511 دو شنبه 1022 5 آقای دکتر اکبری شيمي عمومي 321511
کارشناسي 

 پيوسته

321513 
آناتومي و فيزيولوژي 

 1022 5   گياهي
يک 

 21:51 2510921921 101کالس  151 011 شنبه
کارشناسي 

 پيوسته

321513 
آناتومي و فيزيولوژي 

 1022 5   هيگيا
يک 

 21:51 2510921921 گياهشناسي  -آز 2151 2511 شنبه
کارشناسي 

 پيوسته

 فارسي 0000210
آقاي دکتر ناصر 

 1022 5 فرماني
يک 

 21:11 2510921920 101کالس  2123 2113 شنبه
کارشناسي 

 پيوسته

 فارسي 0000210
آقاي دکتر ناصر 

 1022 5 فرماني
يک 

 21:11 2510921920 101کالس  2011 2151 شنبه
کارشناسي 

 پيوسته

 21:51 2510921921 101کالس  2123 2113 سه شنبه 1023 5   زبان خارجي 0000231
کارشناسي 

 پيوسته

 21:51 2510921921 101کالس  2011 2151 سه شنبه 1023 5   زبان خارجي 0000231
کارشناسي 

 پيوسته

 .یدقف مجاز انتخاب نمایبدنی با توجه به هماهنگی برنامه می توانید تا س از مجموع دروس عمومی و گروه معارف اسالمی و تربیت

 

 



  

 

یمقطع کارشناس -96مهر ورودیگرایش باغبانی  -مهندسی تولیدات گیاهی  برنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

96-99سال تحصیلی دومدر نیمسال   

 
   رنامه امتحانیب برنامه کالسی          

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

301121 
 1طرح آزمايشهاي کشاورزي

 ع-ن
آقاي مهندس داود مهدوي 

 1122 5 صفا 
يک 

 21:11 2510921921 111کالس  2151 2511 شنبه
کارشناسي 

 ناپيوسته

301121 
 1طرح آزمايشهاي کشاورزي

 ع-ن
آقاي مهندس داود مهدوي 

 1122 5 صفا 
يک 

 21:11 2510921921 1زراعت  -آز  2123 2113 شنبه
کارشناسي 

 ناپيوسته

301120 
-اصول اصالح نباتات باغي ن

 1122 5 آقاي دکتر فرزاد رسولي ع
دو 

 21:11 2510921921 111كالس  151 011 شنبه
کارشناسي 

 ناپيوسته

301120 
-اصول اصالح نباتات باغي ن

 1122 5 آقاي دکتر فرزاد رسولي ع
دو 

 21:11 2510921921 1باغباني  -آز 2223 113 شنبه
کارشناسي 

 ناپيوسته

 1122 2 آقاي دکتر بيژن ابدي مديريت مزرعه ن 301121
يک 

 21:11 2510921921 203کالس  2011 2151 شنبه
کارشناسي 

 ناپيوسته

 ع-گياهان باغي نبيماريهاي  301122
آقاي مهندس سيد محسن 

 1122 2 دامادي  
سه 

 21:51 2510921920 101کالس  151 011 شنبه
کارشناسي 

 ناپيوسته

 ع-بيماريهاي گياهان باغي ن 301122
آقاي مهندس سيد محسن 

 1122 2 دامادي  
سه 

 2223 113 شنبه
بيماريهاي  -آز

 21:51 2510921920 گياهي 
کارشناسي 

 ناپيوسته

 1122 2 آقاي دکتر علي بهمني  ع-مباني ميوه کاري ن 301121
دو 

 10:51 2510921923 111كالس  2151 2511 شنبه
کارشناسي 

 ناپيوسته

 1122 2 آقاي دکتر علي بهمني  ع-مباني ميوه کاري ن 301121
دو 

 10:51 2510921923 11آز+محوطه 2123 2113 شنبه
کارشناسي 

 ناپيوسته

 21:51 2510921921 111كالس  2123 2113 شنبه 1122 5 آقاي دکتر فرهاد بهتاش  ع-سبزيکاري ن 301121
کارشناسي 

 ناپيوسته

 21:51 2510921921 1آز+گلخانه 2011 2151 شنبه 1122 5 آقاي دکتر فرهاد بهتاش  ع-سبزيکاري ن 301121
کارشناسي 

 ناپيوسته

301151 
-فيزيولوژي پس از برداشت ن

 21:11 2510921922 111كالس  2151 2511 شنبه 1122 2 زادهدکتر اصغر ابراهيم  ع
کارشناسي 

 ناپيوسته



  

301151 
-فيزيولوژي پس از برداشت ن

 1122 2 دکتر اصغر ابراهيم زاده ع
سه 

 21:11 2510921922 1باغباني  -آز 2123 2113 شنبه
کارشناسي 

 ناپيوسته

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

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

 

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

99-99سال تحصیلی اول  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

 1022 5 آقاي دکتر فرزاد رسولي ع-آمار و احتماالت ن 311110
چهار 

 21:51 2510921921 111كالس  2011 2113 شنبه
کارشناسي 

 ناپيوسته

 1022 5 آقاي دکتر عبدهللا جوانمرد اکولوژي ن 311110
يک 

 21:51 2510921921 112كالس  2123 2511 شنبه
کارشناسي 

 ناپيوسته

 2151 2511 شنبه 1022 2 آقاي دکتر امين عباسي ع-آشنايي با کامپيوتر ن 311122
مرکز کامپيوتر 

3 2510921920 21:51 
کارشناسي 

 ناپيوسته

311121 
اک و کودها حاصلخيزي خ

 21:51 2510921921 خاکشناسي  -آز 151 011 شنبه 1022 5 خانم دکتر مالعلي عباسيان ع-ن
کارشناسي 

 ناپيوسته

311121 
حاصلخيزي خاک و کودها 

 21:51 2510921921 خاکشناسي  -آز 2223 113 شنبه 1022 5 خانم دکتر مالعلي عباسيان ع-ن
کارشناسي 

 ناپيوسته

 ع -ات نازدياد نبات 311123
خانم دکتر حنيفه سيدحاجي 

 1022 2 زاده
چهار 

 21:51 2510921921 111کالس  2123 113 شنبه
کارشناسي 

 ناپيوسته

 ع -ازدياد نباتات ن 311123
خانم دکتر حنيفه سيدحاجي 

 1022 2 زاده
چهار 

 21:51 2510921921 1باغباني  -آز 2551 2511 شنبه
کارشناسي 

 ناپيوسته

 ع -اتات نازدياد نب 311123
آقاي دکتر سيد مرتضي 

 1022 2 زاهدي
چهار 

 21:51 2510921921 111کالس  2223 2123 شنبه
کارشناسي 

 ناپيوسته

 ع -ازدياد نباتات ن 311123
آقاي دکتر سيد مرتضي 

 1022 2 زاهدي
چهار 

 21:51 2510921921 1باغباني  -آز 2151 2551 شنبه
کارشناسي 

 ناپيوسته

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

 

 



  

یمقطع کارشناس -96مهر ورودیگرایش زراعت  -مهندسی تولیدات گیاهی  برنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

99-99سال تحصیلی اول  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

311122 
آشنايي با قوانين خود اشتغالي و 

 1122 2 آقاي دکتر بيژن ابدي کارآفريني ن
دو 

 21:11 2510921/21 111كالس  2011 2151 شنبه
کارشناسي 

 ناپيوسته

 1122 5 آقاي دکتر شهريار دشتي ع-هوا و اقليم شناسي ن 311125
يک 

 21:11 2510921921 3مرکز کامپيوتر  151 011 شنبه
کارشناسي 

 ناپيوسته

 1122 5 آقاي دکتر شهريار دشتي ع-هوا و اقليم شناسي ن 311125
دو 

 21:11 2510921921 112كالس  2223 113 شنبه
ارشناسي ک

 ناپيوسته

 ع-ن 1طرح آزمايشهاي کشاورزي 311121
آقاي مهندس داود مهدوي 

 1122 5 صفا 
يک 

 21:11 2510921921 111کالس  2151 2511 شنبه
کارشناسي 

 ناپيوسته

 ع-ن 1طرح آزمايشهاي کشاورزي 311121
آقاي مهندس داود مهدوي 

 1122 5 صفا 
يک 

 21:11 2510921/21 1زراعت  -آز  2123 2113 شنبه
کارشناسي 

 ناپيوسته

 10:51 2510921922 111کالس  151 011 شنبه 1122 5 آقاي دکتر وحيد رومي ع-بيماريهاي گياهان زراعي ن 311122
کارشناسي 

 ناپيوسته

 2223 113 شنبه 1122 5 آقاي دکتر وحيد رومي ع-بيماريهاي گياهان زراعي ن 311122
گياهپزشکي  -آز

1 2510921922 10:51 
ارشناسي ک

 ناپيوسته

 21:51 2510921923 مزرعه 2151 2511 شنبه 1122 5 دكتر علي اصغر عليلو  ع-زراعت گياهان علوفه اي ن 311121
کارشناسي 

 ناپيوسته

 21:51 2510921923 مزرعه 2123 2113 شنبه 1122 5 دكتر علي اصغر عليلو  ع-زراعت گياهان علوفه اي ن 311121
کارشناسي 

 ناپيوسته

 1122 5 دكتر علي اصغر عليلو  ع-زراعت گياهان علوفه اي ن 311121
دو 

 21:51 2510921923 112كالس  2151 2511 شنبه
کارشناسي 

 ناپيوسته

 1122 2 آقاي دکتر فريبرز شکاري  فيزيولوژي گياهان زراعي ن 311120
يک 

 21:51 2510921920 111کالس  2223 113 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 

 

 



  

سیمقطع کارشنا -96مهر ورودیزراعت -کارشناسی ارشد برنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 99-99سال تحصیلی اول  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

332212 
طرح آزمايشهاي کشاورزي تکميلي 

 ن ع 
آقاي دکتر عليرضا 

 1122 5 پورمحمد 
شن

 21:11 2510921920 111کالس  2123 2511 به
ارشناسي ک

 ارشد

 اکولوژي گياهان زراعي 332222
آقاي دکتر عبدهللا 

 1122 5 جوانمرد
شن

 21:11 2510921925 101کالس  2223 011 به
کارشناسي 

 ارشد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 
 
 
 

 
 

مقطع کارشناسی -96مهر ورودیآگرواکولوژی   -کارشناسی ارشد  برنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته   

دانشگاه مراغه-زیدانشکده کشاور  

99-99سال تحصیلی اول  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

 اکولوژي چشم اندازها 332111
آقاي دکتر يوسف 

 21:51 2510921921 112كالس  2151 2511 شنبه 1122 2 نصيري 
کارشناسي 

 ارشد

 21:11 2510921922 112كالس  2123 2113 شنبه 1122 2 آقاي دکتر شهريار دشتي اصول سنجش از راه دور 332121
کارشناسي 

 ارشد

 

 

 

 

 

 

 



  

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

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 99-99سال تحصیلی اول  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

 پايداري بوم نظام هاي کشاورزي 332112
هللا آقاي دکتر عبد

 2011 2113 شنبه 1022 5 جوانمرد
 101كالس 

 10:51 2510921923 (1ارشد)
کارشناسي 

 ارشد

332112 
مديريت اکولوژيک آفات،بيماريهاي گياهي و علف 

 هاي هرز
آقاي دکتر محسن جان 

 1022 5 محمدي
يک 

 2111 2113 شنبه
 201کالس 

 21:51 2510921922 (3ارشد)
کارشناسي 

 ارشد

332112 
کولوژيک آفات،بيماريهاي گياهي و علف مديريت ا

 هاي هرز
آقاي دکتر محسن جان 

 1022 5 محمدي
يک 

 2011 2151 شنبه
 201کالس 

 21:51 2510921922 (3ارشد)
کارشناسي 

 ارشد

332112 
مديريت اکولوژيک آفات،بيماريهاي گياهي و علف 

 1022 5 اساتيد گروه مربوطه هاي هرز
يک 

 2123 2111 شنبه
 201کالس 

 21:51 2510921922 (3شدار)
کارشناسي 

 ارشد

332112 
مديريت اکولوژيک آفات،بيماريهاي گياهي و علف 

 1022 5 اساتيد گروه مربوطه هاي هرز
يک 

 2011 2011 شنبه
 201کالس 

 21:51 2510921922 (3ارشد)
کارشناسي 

 ارشد

 21:51 2510921921 112كالس  2123 113 شنبه 1022 2 آقاي دکتر شهريار دشتي مباني اقتصاد اکولوژيک 332115
کارشناسي 

 ارشد

 21:51 2510921921 112كالس  2223 2123 شنبه 1022 2 آقاي دکتر بيژن ابدي مباني اقتصاد اکولوژيک 332115
کارشناسي 

 ارشد

 سازگاري هاي اکولوژيک گياهان زراعي 332110
آقاي دکتر عزت اله 

 151 011 شنبه 1022 2 اسفندياري 
 201کالس 

 21:51 2510921921 (3ارشد)
کارشناسي 

 ارشد

 گياهان زراعي جديد و فراموش شده 332122
آقاي دکتر يوسف 

 1022 2 نصيري 
يک 

 21:51 2510921920 112كالس  2151 2511 شنبه
کارشناسي 

 ارشد
 

 

 

 

 

 



  

مقطع کارشناسی -96مهر  ورودیژنتیک و به نژادی گیاهی –کارشناسی ارشد  برنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 99-99سال تحصیلی اول  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

332212 
 طرح آزمايشهاي کشاورزي تکميلي

 21:11 2510921920 111کالس  2123 2511 شنبه 1122 5 آقاي دکتر مجتبی نورآئين ن ع 
کارشناسي 

 ارشد

 کشت بافت و سلول گياهي 332021
آقاي دکتر عليرضا 

 1122 5 پورمحمد 
سه 

 2223 011 شنبه
 101كالس 

 21:51 2510921922 (1ارشد)
کارشناسي 

 ارشد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

مقطع کارشناسی -99مهر ورودیژنتیک و به نژادی گیاهی –کارشناسی ارشد  رائه شده رشتهبرنامه هفتگی و دروس ا  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 99-99سال تحصیلی اول  در نیمسال

 

   برنامه امتحانی برنامه کالسی          

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

 تغذيه و متابوليسم گياهي 332012
آقاي دكتر محمدباقر 

 1022 2 حسنپوراقدم
يک 

 21:11 2510921922 111كالس  2123 2351 شنبه
کارشناسي 

 ارشد

 1022 2 آقاي دکتر محمد علي اعظمي  بيوتکنولوژي گياهي 332012
سه 

 2223 113 شنبه
 101كالس 

 21:51 2510921921 (1ارشد)
کارشناسي 

 ارشد

332015 
فيزيولوژي پس از برداشت 

 1022 2 دکتر اصغر ابراهيم زاده تکميلي
يک 

 21:11 2510921921 110کالس  2151 2511 شنبه
کارشناسي 

 ارشد

 1022 2 آقاي دکتر فرزاد رسولي اصالح گياهان باغباني تکميلي 332011
يک 

 21:11 2510921921 110کالس  2223 113 شنبه
کارشناسي 

 ارشد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

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

هدانشگاه مراغ-دانشکده کشاورزی  

 99-99سال تحصیلی اول  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

 1022 2 آقاي دکتر فرهاد بهتاش  تغذيه و متابوليسم گياهي 332012
يک 

 21:11 2510921922 111كالس  2351 2113 شنبه
کارشناسي 

 ارشد

 تغذيه و متابوليسم گياهي 332012
 آقاي دكتر محمدباقر

 1022 2 حسنپوراقدم
يک 

 21:11 2510921922 111كالس  2123 2351 شنبه
کارشناسي 

 ارشد

332015 
فيزيولوژي پس از برداشت 

 1022 2 دکتر اصغر ابراهيم زاده تکميلي
يک 

 21:11 2510921921 110کالس  2151 2511 شنبه
کارشناسي 

 ارشد

 1022 2 سوليآقاي دکتر فرزاد ر اصالح گياهان باغباني تکميلي 332011
يک 

 21:11 2510921921 110کالس  2223 113 شنبه
کارشناسي 

 ارشد

332022 
فيزيولوژي تنش در گياهان 

 باغباني
خانم دکتر حنيفه سيدحاجي 

 1022 2 زاده
سه 

 21:51 2510921923 110کالس  2151 2511 شنبه
کارشناسي 

 ارشد

 1122 5 د آقاي دکتر عليرضا پورمحم کشت بافت و سلول گياهي 332021
سه 

 2223 011 شنبه
 101كالس 

 21:51 2510921922 (1ارشد)
کارشناسي 

 ارشد

 1022 5 آقاي دکتر محمد علي اعظمي  کشت بافت و سلول گياهي 332021
سه 

 21:11 2510921921 111كالس  2123 2113 شنبه
کارشناسي 

 ارشد

 فيزيولوژي گل و گياهان زينتي 335112
خانم دکتر حنيفه سيدحاجي 

 1022 2 زاده
سه 

 21:11 2510921920 110کالس  2223 113 شنبه
کارشناسي 

 ارشد
 

 

 

 

 

 

 



  

 

مقطع کارشناسی -96مهر ورودیگیاهان زینتی – باغبانیو مهندسی کارشناسی ارشد علوم  برنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته  

هدانشگاه مراغ-دانشکده کشاورزی  

 99-99سال تحصیلی اول  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

 توليد بذر گياهان زينتي 335115
خانم دکتر حنيفه سيدحاجي 

 1022 2 زاده
چهار 

 151 011 شنبه
 201کالس 

 21:11 2510921925 (3ارشد)
کارشناسي 

 ارشد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

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

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 99-99سال تحصیلی اول  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

 تغذيه و متابوليسم گياهي 332012
آقاي دكتر محمدباقر 

 1022 2 حسنپوراقدم
يک 

 21:11 2510921922 111كالس  2123 2351 شنبه
کارشناسي 

 ارشد

332015 
فيزيولوژي پس از برداشت 

 1022 2 دکتر اصغر ابراهيم زاده تکميلي
يک 

 21:11 2510921921 110کالس  2151 2511 شنبه
کارشناسي 

 ارشد

 1022 2 آقاي دکتر فرزاد رسولي اصالح گياهان باغباني تکميلي 332011
يک 

 21:11 2510921921 110کالس  2223 113 شنبه
کارشناسي 

 ارشد

332022 
فيزيولوژي تنش در گياهان 

 باغباني
کتر حنيفه سيدحاجي خانم د

 1022 2 زاده
سه 

 21:51 2510921923 110کالس  2151 2511 شنبه
کارشناسي 

 ارشد

 1122 5 آقاي دکتر عليرضا پورمحمد  کشت بافت و سلول گياهي 332021
سه 

 2223 011 شنبه
 101كالس 

 21:51 2510921922 (1ارشد)
کارشناسي 

 ارشد

 1022 5 محمد علي اعظمي آقاي دکتر  کشت بافت و سلول گياهي 332021
سه 

 21:11 2510921921 111كالس  2123 2113 شنبه
کارشناسي 

 ارشد

 فيزيولوژي گياهان دارويي 335512
آقاي دكتر محمدباقر 

 1022 2 حسنپوراقدم
سه 

 2011 2151 شنبه
 201کالس 

 21:11 2510921921 (3ارشد)
کارشناسي 

 ارشد
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

مقطع کارشناسی -96مهر ورودیگیاهان دارویی – باغبانیو مهندسی کارشناسی ارشد علوم  رشتهبرنامه هفتگی و دروس ارائه شده   

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 99-99سال تحصیلی اول  در نیمسال

 

 

   برنامه امتحانی برنامه کالسی          

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

 نشانگرهاي مولکولي 332022
دکتر محمدرضا 

 21:51 2510921920 111كالس  2011 2151 سه شنبه 1122 2 مرشدلو
کارشناسي 

 ارشد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

یع کارشناسمقط -99مهر ورودیسبزی ها    -و مهندسی باغبانیکارشناسی ارشد علوم  برنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 99-99سال تحصیلی اول  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

 تغذيه و متابوليسم گياهي 332012
تر محمدباقر آقاي دك

 1022 2 حسنپوراقدم
يک 

 21:11 2510921922 111كالس  2123 2351 شنبه
کارشناسي 

 ارشد

332015 
فيزيولوژي پس از برداشت 

 1022 2 دکتر اصغر ابراهيم زاده تکميلي
يک 

 21:11 2510921921 110کالس  2151 2511 شنبه
کارشناسي 

 ارشد

 1022 2 کتر فرزاد رسوليآقاي د اصالح گياهان باغباني تکميلي 332011
يک 

 21:11 2510921921 110کالس  2223 113 شنبه
کارشناسي 

 ارشد

332022 
فيزيولوژي تنش در گياهان 

 باغباني
خانم دکتر حنيفه سيدحاجي 

 1022 2 زاده
سه 

 21:51 2510921923 110کالس  2151 2511 شنبه
کارشناسي 

 ارشد

 1122 5 يرضا پورمحمد آقاي دکتر عل کشت بافت و سلول گياهي 332021
سه 

 2223 011 شنبه
 101كالس 

 21:51 2510921922 (1ارشد)
کارشناسي 

 ارشد

 1022 5 آقاي دکتر محمد علي اعظمي  کشت بافت و سلول گياهي 332021
سه 

 21:11 2510921921 111كالس  2123 2113 شنبه
کارشناسي 

 ارشد

 1022 2 هتاش آقاي دکتر فرهاد ب روش هاي ويژه پرورش سبزي 332115
يک 

 21:11 2510921920 111كالس  2011 2151 شنبه
کارشناسي 

 ارشد
 

 

 

 



  

یمقطع کارشناس -96مهر ورودیسبزی ها    -و مهندسی باغبانیکارشناسی ارشد علوم  برنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 99-99سال تحصیلی اول  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

332055 
توليد صنعتي نشاء در 

 گلخانه
آقاي دکتر فرزاد 

 1122 5 رسولي
چهار 

 2223 113 شنبه
 201کالس 

 21:11 2510921925 (3ارشد)
شناسي کار

 ارشد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

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

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 99-99سال تحصیلی اول  در نیمسال

 

   برنامه امتحانی برنامه کالسی          

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

 1022 2 آقاي دکتر محمد علي اعظمي  بيوتکنولوژي گياهي 332012
سه 

 2223 113 شنبه
 101كالس 

 21:51 2510921921 (1ارشد)
کارشناسي 

 ارشد

 1022 2 قاي دکتر غالمرضا گوهريآ روش تحقيق در علوم کشاورزي 332011
سه 

 2123 2311 شنبه
 101كالس 

 21:11 2510921923 (1ارشد)
کارشناسي 

 ارشد

 روش تحقيق در علوم کشاورزي 332011
آقاي دکتر سيد مرتضي 

 1022 2 زاهدي
سه 

 2311 2113 شنبه
 101كالس 

 21:11 2510921923 (1ارشد)
کارشناسي 

 ارشد

 1022 5 آقاي دکتر غالمرضا گوهري د گياهيمواد تنظيم کننده رش 332021
سه 

 051 011 شنبه
 201کالس 

 21:51 2510921920 (3ارشد)
کارشناسي 

 ارشد

 مواد تنظيم کننده رشد گياهي 332021
آقاي دكتر محمدباقر 

 1022 5 حسنپوراقدم
سه 

 151 051 شنبه
 201کالس 

 21:51 2510921920 (3ارشد)
کارشناسي 

 ارشد

 21:51 2510921923 110کالس  2223 113 شنبه 1022 2 دکتر اصغر ابراهيم زاده خانه و اتوماسيونمديريت گل 335212
کارشناسي 

 ارشد

335212 
فيزيولوژي گياهان در شرايط گلخانه 

 21:11 2510921925 110کالس  151 011 شنبه 1022 2 دکتر اصغر ابراهيم زاده اي
کارشناسي 

 ارشد
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

مقطع کارشناسی -99مهر ورودیدرختان میوه – باغبانیو مهندسی کارشناسی ارشد علوم  س ارائه شده رشتهبرنامه هفتگی و درو  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 99-99سال تحصیلی اول  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

 1022 2 آقاي دکتر محمد علي اعظمي  بيوتکنولوژي گياهي 332012
سه 

 2223 113 شنبه
 101كالس 

 21:51 2510921921 (1ارشد)
کارشناسي 

 ارشد

332011 
روش تحقيق در علوم 

 1022 2 آقاي دکتر غالمرضا گوهري کشاورزي
سه 

 2123 2311 شنبه
 101كالس 

 21:11 2510921923 (1ارشد)
کارشناسي 

 ارشد

 1022 5 آقاي دکتر غالمرضا گوهري مواد تنظيم کننده رشد گياهي 332021
سه 

 051 011 شنبه
 201کالس 

 21:51 2510921920 (3ارشد)
کارشناسي 

 ارشد

 مواد تنظيم کننده رشد گياهي 332021
آقاي دكتر محمدباقر 

 1022 5 حسنپوراقدم
سه 

 151 051 شنبه
 201کالس 

 21:51 2510921920 (3ارشد)
کارشناسي 

 ارشد

 1022 2 آقاي دکتر غالمرضا گوهري فيزيولوژي درختان ميوه 332013
سه 

 2151 2551 شنبه
 201کالس 

 21:11 2510921921 (3ارشد)
کارشناسي 

 ارشد

 فيزيولوژي درختان ميوه 332013
آقاي دکتر سيد مرتضي 

 1022 2 زاهدي
سه 

 2551 2511 شنبه
 201کالس 

 21:11 2510921921 (3ارشد)
کارشناسي 

 ارشد

 1022 2 آقاي دکتر علي بهمني  ميوه کاري تکميلي 332010
چهار 

 2123 2113 شنبه
 101كالس 

 10:51 2510921921 (1ارشد)
کارشناسي 

 ارشد

332021 
نهالستان و توليد نهال گواهي 

 1022 2 آقاي دکتر غالمرضا گوهري شده
چهار 

 2151 2551 شنبه
 101كالس 

 21:51 2510921922 (1ارشد)
کارشناسي 

 ارشد

332021 
نهالستان و توليد نهال گواهي 

 1022 2 آقاي دکتر علي بهمني  شده
چهار 

 2551 2511 شنبه
 101كالس 

 21:51 2510921922 (1ارشد)
کارشناسي 

 ارشد
 

 

 

 



  

مقطع کارشناسی -96مهر ورودیدرختان میوه – باغبانیی و مهندسکارشناسی ارشد علوم  برنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 99-99سال تحصیلی اول  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

 اصالح درختان ميوه 332011
آقاي دکتر غالمرضا 

 21:51 2510921923 111كالس  2011 2151 دو شنبه 1022 2 گوهري
کارشناسي 

 ارشد

 اصالح درختان ميوه 332011
آقاي دکتر محمد علي 

 21:51 2510921923 111كالس  2011 2011 دو شنبه 1022 2 اعظمي 
کارشناسي 

 ارشد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

مقطع کارشناسی -96مهر ورودیزراعت -دکتری ی و دروس ارائه شده رشتهبرنامه هفتگ  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 99-99سال تحصیلی اول  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 متحانا

312112 
اکوفيزيولوژي گياهان زراعي و 

 علفهاي هرز
آقاي دکتر محسن جان 

 1122 5 محمدي
دو 

 دکترا 21:51 2511921921 (1ارشد) 101كالس  2251 113 شنبه

312112 
اکوفيزيولوژي گياهان زراعي و 

 علفهاي هرز
آقاي دکتر عبدهللا 

 1122 5 جوانمرد
سه 

 دکترا 21:51 2511921921 1زراعت  -آز  113 011 شنبه

 فيزيولوژي تنشها در گياهان زراعي 312112
آقاي دکتر عزت اله 

 1122 5 اسفندياري 
دو 

 دکترا 21:51 2511921920 (1ارشد) 101كالس  2011 2113 شنبه

 فيزيولوژي عملکرد گياهان زراعي 312115
آقاي دکتر فريبرز 

 1122 2 شکاري 
دو 

 دکترا 21:51 2511921921 (1شدار) 101كالس  2113 2511 شنبه

 1122 2 دكتر علي اصغر عليلو  فيزيولوژي بذر 312110
دو 

 دکترا 21:51 2511921921 (1ارشد) 101كالس  113 011 شنبه
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


