
  

کارشناسیمقطع  -59ورودی  علوم خاک-مهندسی کشاورزی رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 59-55سال تحصیلی  دوم در نیمسال

     

 برنامه امتحانی برنامه کالسی

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

 کارشناسي پيوسته 03:90 9911909921 کشاورزي-901کالس  9996 126 سه شنبه 1699 2 آقاي دکتر مهدي رحمتي مديريت خاک در کشاورزي پايدار 622225

 کارشناسي پيوسته 92:00 9911909993 کشاورزي-992کالس  9596 9226 دو شنبه 1699 9 آقاي دکتر جعفر چابک پور مباني زهکشي 622222

 کارشناسي پيوسته 92:00 9911909993 خاکشناسي  -آز 9300 9590 دو شنبه 1699 9 آقاي دکتر جعفر چابک پور مباني زهکشي 622222

 ي پيوستهکارشناس 90:26 9911909926 کشاورزي-901کالس  9290 9900 يک شنبه 1699 9 آقاي دکتر سيد بهمن موسوي ارزيابي خاکها و اراضي 622299

 کارشناسي پيوسته 90:26 9911909926 خاکشناسي  -آز 9300 9590 يک شنبه 1699 9 آقاي دکتر سيد بهمن موسوي ارزيابي خاکها و اراضي 622299

 کارشناسي پيوسته 92:00 9911909929 91آز 9290 9900 دو شنبه 1699 9 آقاي دکتر سيدحسين فتاحي ماشينهاي کشاورزي عمومي 622292

 کارشناسي پيوسته 92:00 9911909929 کشاورزي-901کالس  190 300 چهار شنبه 1699 9 آقاي دکتر سيدحسين فتاحي ماشينهاي کشاورزي عمومي 622292

 کارشناسي پيوسته 03:90 9911909921 - - - - 1699 2 اساتيد گروه 2کارورزي  622250

 

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

 

 

 

 

 



  

کارشناسیمقطع  -59ورودی علوم خاک -مهندسی کشاورزی رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 59-55سال 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 

 کارشناسي پيوسته 90:26 9911909922 کشاورزي-901کالس  190 300 شنبه 1599 9 آقاي دکتر شهريار دشتي هوا و اقليم شناسي 622292

 کارشناسي پيوسته 90:26 9911909922 2مرکز کامپيوتر  9300 9590 شنبه 1599 9 ار دشتيآقاي دکتر شهري هوا و اقليم شناسي 622292

 کارشناسي پيوسته 03:90 9911909921 کشاورزي-901کالس  190 300 يک شنبه 1599 9 آقاي دکتر يوسف نصيري  بوم شناسي 622296

 کارشناسي پيوسته 03:90 9911909921 کشاورزي-901کالس  9300 9590 دو شنبه 1599 9 آقاي دکتر يوسف نصيري  بوم شناسي 622296

 کارشناسي پيوسته 90:26 9911909929 کشاورزي-901کالس  9290 9900 شنبه 1599 9 آقاي دکتر سيروس صادقي   تغذيه گياه 622296

 کارشناسي پيوسته 90:26 9911909929 حاصلخيزي  -آز 9596 9226 شنبه 1599 9 آقاي دکتر سيروس صادقي   تغذيه گياه 622296

 کارشناسي پيوسته 92:00 9911909991 کشاورزي-992کالس  9300 9226 يک شنبه 1599 9 آقاي دکتر مهدي رحمتي فرسايش و حفاظت خاک 622222

 شناسي پيوستهکار 90:26 9911909991 کشاورزي-901کالس  9290 9900 دو شنبه 1599 9 آقاي دکتر اسماعيل کريمي ميکروبيولوژي خاک 622226

 کارشناسي پيوسته 90:26 9911909991 حاصلخيزي  -آز 9596 9226 دو شنبه 1599 9 آقاي دکتر اسماعيل کريمي ميکروبيولوژي خاک 622226

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

 

 

 



  

کارشناسیمقطع  -59ورودی  علوم خاک-مهندسی کشاورزی نامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهرب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی    

 59-55سال تحصیلی  دوم در نیمسال

     

 برنامه امتحانی برنامه کالسی
 

 امتحانتاريخ  كالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_كد

ساعت 

 مقطع امتحان

 کارشناسي پيوسته 92:00 9911909991 2مرکز کامپيوتر  9300 9590 دو شنبه 1199 2 خانم دکتر نيکو حمزه پور کارتوگرافي 622299

 تهکارشناسي پيوس 92:00 9911909991 کشاورزي-992کالس  190 300 چهار شنبه 1199 2 خانم دکتر نيکو حمزه پور کارتوگرافي 622299

 کارشناسي پيوسته 90:26 9911909921 9زراعت  -آز  9290 9900 شنبه چهار 1199 9 آقاي مهندس داود مهدوي صفا  9طرح آزمايشات کشاورزي  622299

 ناسي پيوستهکارش 90:26 9911909921 کشاورزي-999کالس  9996 126 چهار شنبه 1199 9 آقاي مهندس داود مهدوي صفا  9طرح آزمايشات کشاورزي  622299

 کارشناسي پيوسته 90:26 9911909929 کشاورزي-992کالس  9300 9590 سه شنبه 1199 2 آقاي دکتر محمد کاظم بهرامي زيست شناسي 622202

 کارشناسي پيوسته 90:26 9911909922 خاکشناسي  -آز 9596 9226 يک شنبه 1199 9 آقاي دکتر عباس رضائي  رابطه آب خاک و گياه 622293

 کارشناسي پيوسته 90:26 9911909922 کشاورزي-901کالس  9300 9590 يک شنبه 1199 9 آقاي دکتر عباس رضائي  رابطه آب خاک و گياه 622293

 کارشناسي پيوسته 90:26 9911909922 کشاورزي-901کالس  9596 9226 دو شنبه 1199 9 آقاي دکتر عباس رضائي  رابطه آب خاک و گياه 622293

 کارشناسي پيوسته 90:26 9911909991 کشاورزي-992کالس  190 300 يک شنبه 1199 9 آقاي دکتر سيروس صادقي   شيمي خاک 622229

 کارشناسي پيوسته 90:26 9911909991 حاصلخيزي  -آز 9290 9900 يک شنبه 1199 9 آقاي دکتر سيروس صادقي   شيمي خاک 622229

 کارشناسي پيوسته 90:26 9911909/21 مزرعه 9996 300 سه شنبه  1199 9 - 9کارورزي  622291

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

 

 



  

کارشناسیمقطع  -59ورودی  علوم خاک-مهندسی کشاورزی رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-ه کشاورزیدانشکد  

 59-55سال 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 

 کارشناسي پيوسته 92:00 9911909929 2مرکز کامپيوتر  9596 9226 دو شنبه 1399 9 آقاي دکتر مهدي رحمتي برنامه نويسي رايانه 622222

 کارشناسي پيوسته 92:00 9911909929 2مرکز کامپيوتر  9300 9590 سه شنبه 1399 9 آقاي دکتر مهدي رحمتي برنامه نويسي رايانه 622222

 کارشناسي پيوسته 90:26 9911909991 شاورزيک-999کالس  9996 300 سه شنبه 1399 9 آقاي دکتر حميد حاتمي آمار و احتماالت 622209

 کارشناسي پيوسته 92:00 9911909991 خاکشناسي  -آز 190 300 دو شنبه 1399 9 آقاي دکتر سيد بهمن موسوي خاک شناسي عمومي 622221

 کارشناسي پيوسته 92:00 9911909991 کشاورزي-992کالس  9290 9900 دو شنبه 1399 9 آقاي دکتر سيد بهمن موسوي خاک شناسي عمومي 622221

 کارشناسي پيوسته 92:00 9911909991 کشاورزي-992کالس  9300 9590 دو شنبه 1399 9 آقاي دکتر سيد بهمن موسوي خاک شناسي عمومي 622221

 کارشناسي پيوسته 90:26 9911909922 کشاورزي -905کالس  190 300 چهار شنبه 1399 9 آقاي دکتر غالمرضا مهدوي نيا  شيمي آلي 622206

 کارشناسي پيوسته 90:26 9911909922 9شيمي  -آز 9996 126 چهار شنبه 1399 9 آقاي دکتر غالمرضا مهدوي نيا  شيمي آلي 622206

 کارشناسي پيوسته 92:00 9911909/25 کشاورزي -999کالس  9596 9226 سه شنبه 1399 9 سيار آقاي دکتر فيزيک عمومي 622203

 کارشناسي پيوسته 92:00 9911909/25 فيزيک و آبياري-آز 9596 9226 شنبه چهار 1399 9 سيار آقاي دکتر ک عموميفيزي 622203

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

 

 

 



  

کارشناسیمقطع  -59ورودی گیاهپزشکی-مهندسی کشاورزی رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 59-55سال 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 

 کارشناسي پيوسته 92:00 9911909993 کشاورزي -905کالس  9996 126 يک شنبه 1699 9 آقاي دکتر جعفر چابک پور ع-عمومي نآبياري  629226

 کارشناسي پيوسته 92:00 9911909993 فيزيک و آبياري -آز 9300 9590 يک شنبه 1699 9 آقاي دکتر جعفر چابک پور ع-آبياري عمومي ن 629226

 کارشناسي پيوسته 90:26 9911909920 کشاورزي-992کالس  9996 126 چهار شنبه 1699 2 خانم دکترحبيبه جباري پايدار ن مباني کشاورزي 629292

 کارشناسي پيوسته 90:26 9911909921 کشاورزي -905کالس  9596 9226 چهار شنبه 1699 9 خانم دکتر زينب احمدي تکنولوژي مبارزه شيميايي ع 629222

 کارشناسي پيوسته 92:00 9911909925 کشاورزي-992کالس  9290 9900 يک شنبه 1699 2 خانم دکترحبيبه جباري ع-ي گياهي جنگلي نبيماريها 629252

 کارشناسي پيوسته 92:00 9911909925 بيماريهاي گياهي  -آز 190 300 دو شنبه 1699 2 خانم دکترحبيبه جباري ع-بيماريهاي گياهي جنگلي ن 629252

 کارشناسي پيوسته 92:00 9911909922 کشاورزي -905کالس  190 300 يک شنبه 1699 2 آقاي دکتر وحيد رومي ان تخصصي نزب 629255

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

 

 

 

 

 



  

کارشناسیمقطع  - 59ورودیگیاهپزشکی -مهندسی کشاورزیرشته  رنامه هفتگی و دروس ارائه شدهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 59-55سال تحصیلی  دوم در نیمسال

 

 برنامه امتحانی برنامه کالسی
 

 تاريخ امتحان كالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_كد

ساعت 

 مقطع امتحان

 کارشناسي پيوسته 92:00 9911909929 91آز 9290 9900 يک شنبه 1599 9 آقاي دکتر سيدحسين فتاحي ماشينهاي کشاورزي عمومي 629993

 کارشناسي پيوسته 92:00 9911909929 کشاورزي-901کالس  190 300 چهار شنبه 1599 9 آقاي دکتر سيدحسين فتاحي ماشينهاي کشاورزي عمومي 629993

 کارشناسي پيوسته 90:26 9911909925 کشاورزي -905کالس  190 300 دو شنبه 1599 2 آقاي دکتر محمد باقري  گياهان زراعي آفات مهم 629925

 کارشناسي پيوسته 92:00 9911909925 9گياهپزشکي  -آز 9596 9226 دو شنبه 1599 9 آقاي دکتر محمد باقري  عمليات آفات مهم گياهان زراعي 629921

 کارشناسي پيوسته 92:00 9911909922 کشاورزي -905کالس  9596 9226 سه شنبه 1599 2 آقاي دکتر وحيد رومي يهاي مهم گياهان زراعيبيمار 629923

 کارشناسي پيوسته 03:90 9911909922 کشاورزي -905کالس  9300 9590 سه شنبه 1599 2 آقاي دکتر وحيد رومي عمليات بيماريهاي مهم گياهان زراعي 629921

 کارشناسي پيوسته 92:00 9911909991 کشاورزي -905کالس  9996 126 شنبه 1599 2 آقاي دکتر غالمحسين قره خاني  آفات مهم درختان ميوه 629990

 سي پيوستهکارشنا 03:90 9911909991 2گياهپزشکي  -آز 9596 9226 شنبه 1599 9 آقاي دکتر غالمحسين قره خاني  عمليات آفات مهم درختان ميوه 629999

 کارشناسي پيوسته 92:00 9911909991 کشاورزي -905کالس  9290 9900 دو شنبه 1599 2 خانم دکترحبيبه جباري بيماريهاي مهم درختان ميوه 629992

 کارشناسي پيوسته 90:26 9911909991 2گياهپزشکي  -آز 9996 126 دو شنبه 1599 9 خانم دکترحبيبه جباري عمليات بيماريهاي مهم درختان ميوه 629999

 کارشناسي پيوسته 90:26 9911909921 کشاورزي -905کالس  9996 9090 چهار شنبه 1599 2 خانم دکتر زينب احمدي سم شناسي 629920

 کارشناسي پيوسته 90:26 9911909921 کشاورزي -905کالس  9090 126 چهار شنبه 1599 2 آقاي دکتر وحيد رومي سم شناسي 629920

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



  

کارشناسیمقطع  -59ورودیگیاهپزشکی -مهندسی کشاورزیرنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته ب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 59-55سال 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 

 پيوستهکارشناسي  90:26 9911909922 کشاورزي -905کالس  9290 9900 يک شنبه 1199 9 آقاي دکتر وحيد رومي باکتري شناسي گياهي مقدماتي 629960

629969 

عمليات باکتري شناسي گياهي 

 کارشناسي پيوسته 92:00 9911909929 بيماريهاي گياهي  -آز 9596 9226 يک شنبه 1199 9 آقاي دکتر وحيد رومي مقدماتي

 کارشناسي پيوسته 92:00 9911909991 کشاورزي -905کالس  190 300 شنبه 1199 9 آقاي دکتر وحيد رومي ويروس شناسي گياهي مقدماتي 629962

 کارشناسي پيوسته 92:00 9911909991 بيماريهاي گياهي  -آز 9996 126 شنبه 1199 9 آقاي دکتر وحيد رومي ويروس شناسي گياهي مقدماتي 629962

 کارشناسي پيوسته 92:00 9911909921 مزرعه 9996 126 سه شنبه 1199 9 خانم دکترحبيبه جباري 9کارورزي  629962

 کارشناسي پيوسته 92:00 9911909921 مزرعه 190 300 سه شنبه 1199 9 آقاي دکتر وحيد رومي 9کارورزي  629962

 کارشناسي پيوسته 92:00 9911909921 کشاورزي -905کالس  9596 9226 دو شنبه 1199 9 آقاي دکتر عليرضا پورمحمد  ژنتيک 629901

 کارشناسي پيوسته 92:00 9911909921 9زراعت  -آز  9300 9590 و شنبهد 1199 9 آقاي دکتر عليرضا پورمحمد  ژنتيک 629901

 کارشناسي پيوسته 90:26 9911909929 کشاورزي-992کالس  9100 9226 شنبه 1199 9 آقاي دکتر بيژن ابدي اقتصاد کشاورزي عمومي 629992

 کارشناسي پيوسته 90:26 9911909991 کشاورزي -905 کالس 9290 9900 سه شنبه 1199 9 آقاي دکتر علي بهمني  باغباني عمومي 629991

 کارشناسي پيوسته 90:26 9911909991 9باغباني  -آز 9596 9226 سه شنبه 1199 9 آقاي دکتر علي بهمني  باغباني عمومي 629991

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



  

 کارشناسیمقطع  -59ورودیگیاهپزشکی -مهندسی کشاورزیرنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته ب

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 59-55سال تحصیلی  دوم در نیمسال

 

 برنامه امتحانی برنامه کالسی
 

 تاريخ امتحان كالس پايان_عتسا شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_كد

ساعت 

 مقطع امتحان

 کارشناسي پيوسته 92:00 9911909991 خاکشناسي  -آز 9290 9900 شنبه 1399 9 آقاي دکتر عباس رضائي  خاکشناسي عمومي 629996

 کارشناسي پيوسته 92:00 9911909991 کشاورزي -905کالس  9596 9226 شنبه 1399 9 آقاي دکتر عباس رضائي  خاکشناسي عمومي 629996

 کارشناسي پيوسته 92:00 9911909929 2گياهپزشکي  -آز 9996 126 يک شنبه 1399 9 خانم دکتر سميراخداياري جانور شناسي 629901

 کارشناسي پيوسته 92:00 9911909929 کشاورزي -905کالس  9996 126 دو شنبه 1399 9 خانم دکتر سميراخداياري جانور شناسي 629901

 کارشناسي پيوسته 90:26 9911909922 کشاورزي -905کالس  190 300 چهار شنبه 1399 9 آقاي دکتر غالمرضا مهدوي نيا  شيمي آلي 629990

 کارشناسي پيوسته 90:26 9911909922 2شيمي  -آز 9290 9900 چهار شنبه 1399 9 آقاي دکتر غالمرضا مهدوي نيا  شيمي آلي 629990

 کارشناسي پيوسته 90:26 9911909991 کشاورزي -905کالس  9500 9226 يک شنبه 1399 9 آقاي دکتر حميد حاتمي االتآمار و احتم 629909

 کارشناسي پيوسته 90:26 9911909991 کشاورزي -905کالس  9196 9500 يک شنبه 1399 9 آقاي دکتر فرزاد رسولي آمار و احتماالت 629909

 کارشناسي پيوسته 90:26 9911909921 کشاورزي-901کالس  190 300 دو شنبه 1399 9 آقاي دکتر محمد کاظم بهرامي اهيمورفولوژي و سيستماتيک گي 629905

 کارشناسي پيوسته 90:26 9911909921 2گياهپزشکي  -آز 9290 9900 دو شنبه 1399 9 آقاي دکتر محمد کاظم بهرامي مورفولوژي و سيستماتيک گياهي 629905

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



  

 کارشناسیمقطع  - 59ورودیمکانیک بیوسیستم کشاورزی  رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 59-55سال تحصیلی  دوم در نیمسال

 

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

 کارشناسي پيوسته 90:26 9911909921 مزرعه 9596 9900 دو شنبه 1699 9 - کارگاه ماشين ابزار و ابزارسازي 292990

 کارشناسي پيوسته 92:00 9911909993 91آز 190 300 سه شنبه 1699 9 آقاي دکتر جواد رباطي  کنترلابزار اندازه گيري و  292999

 کارشناسي پيوسته 92:00 9911909993 کشاورزي-996کالس  9690 9900 سه شنبه 1699 9 آقاي دکتر جواد رباطي  ابزار اندازه گيري و کنترل 292999

 کارشناسي پيوسته 92:00 9911909993 کشاورزي-996کالس  9690 9900 سه شنبه 1692 9 آقاي دکتر جواد رباطي  ابزار اندازه گيري و کنترل 292999

 کارشناسي پيوسته 92:00 9911909993 91آز 9300 9590 سه شنبه 1692 9 آقاي دکتر جواد رباطي  ابزار اندازه گيري و کنترل 292999

 کارشناسي پيوسته 92:00 9911909922 کشاورزي-996کالس  9300 9590 يک شنبه 1699 2 سيدحسين فتاحي آقاي دکتر هاي برداشت طراحي ماشين 292922

 کارشناسي پيوسته 03:90 9911909921 کشاورزي-996کالس  9996 126 يک شنبه 1699 9 آقاي دکتر جواد رباطي  سامانه هاي انتقال توان در ماشين هاي کشاورزي 292952

 کارشناسي پيوسته 03:90 9911909921 کشاورزي-996کالس  9290 9926 يک شنبه 1699 9 آقاي دکتر جواد رباطي  انتقال توان در ماشين هاي کشاورزي سامانه هاي 292952

 کارشناسي پيوسته 92:00 9911909929 کشاورزي-996کالس  190 300 چهار شنبه 1699 2 آقاي دکتر بيژن ابدي اقتصاد مهندسي 292951

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



  

 

کارشناسیمقطع  -59ورودیمکانیک بیوسیستم کشاورزی رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته ب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 59-55سال تحصیلی  دوم در نیمسال

 

 برنامه امتحانی رنامه كالسیب

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

 کارشناسي پيوسته 90:26 9911909991 کشاورزي-901کالس  9996 126 سه شنبه 1599 2 آقاي دکتر جواد رباطي  مباني کشاورزي دقيق  292955

 کارشناسي پيوسته 92:00 9911909925 کشاورزي-996کالس  9290 9926 شنبه 1599 9 آقاي دکتر امين حاضر وظيفه سوز موتورهاي درون 292992

 کارشناسي پيوسته 92:00 9911909925 کشاورزي-996کالس  190 300 دو شنبه 1599 9 آقاي دکتر امين حاضر وظيفه سوز موتورهاي درون 292992

 کارشناسي پيوسته 03:90 9911909925 91آز 190 300 يک شنبه 1599 9 آقاي دکتر امين حاضر وظيفه سوز ارگاه موتورهاي درونک 292996

 کارشناسي پيوسته 03:90 9911909925 91آز 9596 9226 يک شنبه 1592 9 آقاي دکتر امين حاضر وظيفه سوز کارگاه موتورهاي درون 292996

 کارشناسي پيوسته 90:26 9911909921 کشاورزي-996کالس  9926 9900 شنبه 1599 9 آقاي دکتر امين حاضر وظيفه يارتعاشات مکانيک 292995

 کارشناسي پيوسته 90:26 9911909921 کشاورزي-996کالس  9596 9226 شنبه 1599 9 آقاي دکتر امين حاضر وظيفه ارتعاشات مکانيکي 292995

 کارشناسي پيوسته 90:26 9911909922 کشاورزي-996کالس  190 300 سه شنبه 1599 9 دکتر سيدحسين فتاحي آقاي (2)طراحي اجزاء ماشين 292991

 کارشناسي پيوسته 90:26 9911909922 کشاورزي-996کالس  9596 9690 سه شنبه 1599 9 آقاي دکتر سيدحسين فتاحي (2)طراحي اجزاء ماشين 292991

 کارشناسي پيوسته 90:26 9911909929 کشاورزي-996کالس  9996 126 دو شنبه 1599 2 ي دکتر جواد رباطي آقا طراحي ماشينهاي خاک ورزي 292920

 کارشناسي پيوسته 90:26 9911909991 9باغباني  -آز 9996 126 يک شنبه 1599 9 آقاي دکتر علي بهمني  باغباني عمومي 292992

 کارشناسي پيوسته 90:26 9911909991 کشاورزي -905کالس  9290 9900 دو شنبه 1599 9 آقاي دکتر علي بهمني  باغباني عمومي 292992

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



  

کارشناسیقطع م - 59ورودیمکانیک بیوسیستم کشاورزی رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته   

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 59-55سال تحصیلی  دوم  در نیمسال

 

 برنامه امتحانی برنامه كالسی

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

 کارشناسي پيوسته 03:90 9911909921 مزرعه 9290 9900 سه شنبه 1199 2 آقاي دکتر امين حاضر وظيفه  9کارورزي  292962

 کارشناسي پيوسته 03:90 9911909921 مزرعه 190 300 دو شنبه 1199 2 آقاي دکتر سيدحسين فتاحي  9کارورزي  292962

 کارشناسي پيوسته 03:90 9911909/21 کشاورزي-901کالس  9290 9900 دو شنبه 1199 2 آقاي دکتر جواد رباطي   9کارورزي  292962

 کارشناسي پيوسته 92:00 9911909921 کشاورزي-901کالس  9596 9690 يک شنبه 1199 9 آقاي دکتر جعفر چابک پور 9مکانيک سياالت 292991

 ناسي پيوستهکارش 92:00 9911909921 کشاورزي-901کالس  9996 126 دو شنبه 1199 9 آقاي دکتر جعفر چابک پور 9مکانيک سياالت 292991

 کارشناسي پيوسته 90:26 9911909929 کشاورزي-996کالس  9996 126 چهار شنبه 1199 2 آقاي دکتر سيدحسين فتاحي 2مقاومت مصالح  292920

 اسي پيوستهکارشن 90:26 9911909929 کشاورزي-996کالس  9290 9900 چهار شنبه 1199 9 آقاي دکتر سيدحسين فتاحي آزمايشگاه مقاومت مصالح 292929

 کارشناسي پيوسته 03:90 9911909922 کشاورزي-996کالس  9996 126 سه شنبه 1199 2 آقاي دکتر مسعود مهرابيان 9مباني مهندسي برق  292922

 سي پيوستهکارشنا 03:90 9911909922 کشاورزي-996کالس  9596 9226 چهار شنبه 1199 2 آقاي دکتر مسعود مهرابيان 9مباني مهندسي برق  292922

 کارشناسي پيوسته 92:00 9911909922 فيزيک و آبياري -آز 190 300 سه شنبه 1199 9 آقاي دکتر مسعود مهرابيان 9آزمايشگاه مباني مهندسي برق  292929

 اسي پيوستهکارشن 92:00 9911909993 کشاورزي-996کالس  190 300 يک شنبه 1199 9 آقاي  دکتر محمد شهرياري رياضيات مهندسي 292992

 کارشناسي پيوسته 92:00 9911909993 کشاورزي-901کالس  9690 9226 يک شنبه 1199 9 آقاي  دکتر محمد شهرياري رياضيات مهندسي 292992

 کارشناسي پيوسته 90:26 9911909921 کشاورزي-901کالس  9996 126 يک شنبه 1199 9 آقاي دکتر امين حاضر وظيفه ديناميک 292996

 کارشناسي پيوسته 90:26 9911909921 کشاورزي-996کالس  9926 9900 يک شنبه 1199 9 آقاي دکتر امين حاضر وظيفه ديناميک 292996

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



  

 

کارشناسیمقطع    59 ورودیمکانیک بیوسیستم کشاورزی ده رشته رنامه هفتگی و دروس ارائه شب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 59-55سال تحصیلی  دوم در نیمسال

 

 

 برنامه امتحانی برنامه كالسی

 

 تاريخ امتحان كالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_كد

ساعت 

 مقطع امتحان

 کارشناسي پيوسته 90:26 9911909991 کشاورزي-901کالس  9290 9926 يک شنبه 1399 9 آقاي دکتر امين حاضر وظيفه استاتيک 292995

 کارشناسي پيوسته 90:26 9911909991 کشاورزي-901کالس  190 300 سه شنبه 1399 9 آقاي دکتر امين حاضر وظيفه استاتيک 292995

 کارشناسي پيوسته 92:00 9911909991 کشاورزي-901کالس  9290 9900 سه شنبه 1399 9 عليرضا پورمحمد  آقاي دکتر آمار مهندسي 292999

 کارشناسي پيوسته 92:00 9911909991 کشاورزي-901کالس  9690 9226 سه شنبه 1399 9 آقاي دکتر عليرضا پورمحمد  آمار مهندسي 292999

 کارشناسي پيوسته 92:00 9911909925 کشاورزي-996کالس  9290 9900 دو شنبه 1399 9 آقاي  دکتر محمد شهرياري 2رياضيات  292902

 کارشناسي پيوسته 92:00 9911909925 کشاورزي-996کالس  9196 9590 دو شنبه 1399 9 آقاي  دکتر محمد شهرياري 2رياضيات  292902

 کارشناسي پيوسته 90:26 9911909922 کشاورزي-996کالس  9596 9226 يک شنبه 1399 2 آقاي دکتر مسعود مهرابيان 2فيزيک 292905

 کارشناسي پيوسته 03:90 9911909921 فيزيک و آبياري -آز 9596 9226 دو شنبه 1399 9 آقاي دکتر مسعود مهرابيان 2آزمايشگاه فيزيک  292901

 کارشناسي پيوسته 92:00 9911909929 2کامپيوتر  مرکز 9996 300 دو شنبه 1399 9 آقاي دکتر يوسف صيفاري برنامه نويسي رايانه 292901

 

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

 



  

 

رشناسی ارشدکامقطع  -59 ورودی  خاک و حفاظت  فیزیک – مدیریت منابع خاک رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 59-55سال تحصیلی  دوم در نیمسال

 

 

 برنامه امتحانی برنامه كالسی

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

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 90:26 9911909921 کشا-(2ارشد) 909کالس  9996 126 دو شنبه 1399 9 آقاي دکتر مهدي رحمتي حفاظت خاک پيشرفته 662902

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 90:26 9911909921 کشا-(2ارشد) 909کالس  9290 9900 دو شنبه 1399 9 آقاي دکتر مهدي رحمتي حفاظت خاک پيشرفته 662902

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 92:00 9911909993 کشاورزي-901کالس  9596 9226 يک شنبه 1399 9 بهمن موسوي آقاي دکتر سيد ارزيابي تناسب اراضي 662902

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 90:26 9911909920 کشا-(2ارشد) 909کالس  9596 9226 دو شنبه 1399 2 آقاي دکتر سيروس صادقي   روش تحقيق 662901

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 90:26 9911909926 کشاورزي-901کالس  9300 9226 سه شنبه 1399 9 آقاي دکتر عباس رضائي  فتهرابطه آب و خاک و گياه پيشر 662999

 

  

 

 

 

 

 

 



  

کارشناسی ارشدمقطع  -59 ورودی  منابع خاک و ارزیابی اراضی – مدیریت منابع خاک رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

هدانشگاه مراغ-دانشکده کشاورزی  

 59-55سال تحصیلی  دوم در نیمسال

 

 

 برنامه امتحانی برنامه كالسی

 

 تاريخ امتحان كالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_كد

ساعت 

 مقطع امتحان

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 90:26 9911909921 اکش-(2ارشد) 909کالس  9996 126 دو شنبه 1399 9 آقاي دکتر مهدي رحمتي حفاظت خاک پيشرفته 662902

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 90:26 9911909921 کشا-(2ارشد) 909کالس  9290 9900 دو شنبه 1399 9 آقاي دکتر مهدي رحمتي حفاظت خاک پيشرفته 662902

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 92:00 9911909993 کشاورزي-901س کال 9596 9226 يک شنبه 1399 9 آقاي دکتر سيد بهمن موسوي ارزيابي تناسب اراضي 662902

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 90:26 9911909920 کشا-(2ارشد) 909کالس  9596 9226 دو شنبه 1399 2 آقاي دکتر سيروس صادقي   روش تحقيق 662901

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 90:26 9911909926 کشاورزي-901کالس  190 300 سه شنبه 1399 9 خانم دکتر نيکو حمزه پور زمين آمار 662202

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 90:26 9911909926 خاکشناسي  -آز 9996 126 سه شنبه 1399 9 خانم دکتر نيکو حمزه پور زمين آمار 662202

 

 

 

 

 

 

 

 



  

کارشناسی ارشدمقطع  -59 ورودی  - صلخیزی و تغذیه گیاهشیمی، حا – مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 59-55سال تحصیلی  دوم در نیمسال

 

 برنامه امتحانی برنامه كالسی

 

 تاريخ امتحان كالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_كد

ساعت 

 مقطع امتحان

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 90:26 9911909929 کشا-(9ارشد) 909کالس  190 300 سه شنبه 1399 9 آقاي دکتر سيروس صادقي   ريت تغذيه گياهمدي 662609

 هکارشناسي ارشد ناپيوست 90:26 9911909929 کشا-(9ارشد) 909کالس  9996 126 سه شنبه 1399 9 آقاي دکتر سيروس صادقي   مديريت تغذيه گياه 662609

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 90:26 9911909921 کشاورزي-901کالس  9996 126 چهار شنبه 1399 9 آقاي دکتر اسماعيل کريمي روابط بيولوژيک خاک و گياه 662602

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 90:26 9911909921 حاصلخيزي  -آز 9290 9900 چهار شنبه 1399 9 آقاي دکتر اسماعيل کريمي روابط بيولوژيک خاک و گياه 662602

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 92:00 9911909991 کشا-(2ارشد) 909کالس  9596 9226 دو شنبه 1399 2 خانم دکتر نيکو حمزه پور روش تحقيق 662601

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 90:26 9911909991 کشا-(9ارشد) 909کالس  9596 9226 سه شنبه 1399 9 خانم دکتر نيکو حمزه پور کانيهاي رس 662690

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 90:26 9911909991 خاکشناسي  -آز 9300 9590 سه شنبه 1399 9 خانم دکتر نيکو حمزه پور کانيهاي رس 662690

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 90:26 9911909922 کشاورزي-901کالس  9996 126 دو شنبه 1399 2 آقاي دکتر سيروس صادقي   آزمون خاک و تجزيه گياه 662692

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 90:26 9911909922 حاصلخيزي  -آز 9290 9900 دو شنبه 1399 2 آقاي دکتر سيروس صادقي   آزمون خاک و تجزيه گياه 662692

 

 

 

 

 

 



  

 کارشناسی ارشدمقطع  -59 ورودی  - نولوژی خاکبیولوژی و بیوتک – مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 59-55سال تحصیلی دوم  در نیمسال

 

 

 برنامه امتحانی برنامه كالسی

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

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 90:26 9911909929 کشا-(9ارشد) 909کالس  190 300 سه شنبه 1399 9 آقاي دکتر سيروس صادقي   ه گياهمديريت تغذي 662609

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 90:26 9911909929 کشا-(9ارشد) 909کالس  9996 126 سه شنبه 1399 9 آقاي دکتر سيروس صادقي   مديريت تغذيه گياه 662609

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 92:00 9911909991 کشا-(2ارشد) 909کالس  9596 9226 دو شنبه 1399 2 خانم دکتر نيکو حمزه پور روش تحقيق 662601

 پيوستهکارشناسي ارشد نا 90:26 9911909921 کشاورزي-901کالس  9996 126 چهار شنبه 1399 9 آقاي دکتر اسماعيل کريمي روابط بيولوژيک خاک و گياه 662602

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 90:26 9911909921 حاصلخيزي  -آز 9290 9900 چهار شنبه 1399 9 آقاي دکتر اسماعيل کريمي روابط بيولوژيک خاک و گياه 662602

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 90:26 9911909926 کشاورزي-992کالس  9596 9900 سه شنبه 1399 9 آقاي دکتر اسماعيل کريمي ميکروبيولوژي خاک پيشرفته 662625

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ارشد کارشناسیمقطع  -59ورودی حشره شناسی رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 59-55سال تحصیلی  دوم در نیمسال

 

   برنامه امتحانی برنامه کالسی          

 درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_كد
 تاريخ امتحان كالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز

ساعت 

 مقطع امتحان

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 92:00 9911909993 کشا-(9ارشد) 909کالس  190 300 يک شنبه 1399 9 خانم دکتر سميراخداياري فيزيولوژي حشرات 669902

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 92:00 9911909925 کشا-(9ارشد) 909کالس  9596 9226 يک شنبه 1399 9 آقاي دکتر محمد باقري  کنه شناسي تکميلي 669902

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 90:26 9911909920 کشا-(9ارشد) 909کالس  9996 126 يک شنبه 1399 9 آقاي دکتر غالمحسين قره خاني  کنترل بيولوژيک آفات 669901

669901 

روشهاي پژوهش در حشره شناسي 

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 90:26 9911909929 آز اکولوژي گياهپزشکي 9996 126 سه شنبه 1399 2 م دکتر سميراخداياريخان کشاورزي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

دکتریمقطع  - 59 ورودی حشره شناسی رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

 

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 59-55سال تحصیلی  دوم در نیمسال

 

   برنامه امتحانی برنامه کالسی          

در_كد

 س
 استاد درس_نام

وا_تعداد

 حد

در_گروه

 س
 شروع_ساعت روز

_ساعت

 پايان
 تاريخ امتحان كالس

ساعت 

 امتحان
 مقطع

 کتري تخصصي ناپيوستهد 92:00 9911909993 آز اکولوژي گياهپزشکي 9290 9900 يک شنبه 1399 2 آقاي دکتر غالمحسين قره خاني  ارزيابي خسارت آفات 659909

659902 

بيواکولژي، رفتار شناسي و )کنه شناسي پيشرفته

 دکتري تخصصي ناپيوسته 03:90 9911909921 اتاق جلسه رياست سابق 190 300 سه شنبه 1399 2 آقاي دکتر محمد باقري  (فيزيولوژي

 دکتري تخصصي ناپيوسته 90:26 9911909920 کشا-(2ارشد) 909کالس  190 300 چهار شنبه 1399 2 آقاي دکتر وحيد رومي ژنتيک مولکولي حشرات 659905

 

 

 

 



  

 

دکتریمقطع  - 59 ورودی حشره شناسی رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 59-55سال تحصیلی  دوم در نیمسال

 

   برنامه امتحانی برنامه کالسی          

 ستادا درس_نام درس_كد
وا_تعداد

 حد

در_گروه

 س
 تاريخ امتحان كالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز

ساعت 

 امتحان
 مقطع

 دکتري تخصصي ناپيوسته 90:26 9911909922 کشاورزي-992کالس  9290 9900 شنبه 1199 2 آقاي دکتر غالمحسين قره خاني  تنوع زيستي بند پايان 659999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

مقطع کارشناسی -59مهر ورودی زراعت اصالح نباتات-مهندسی کشاورزی برنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته  
 

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

59-55سال 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

 كارشناسی پيوسته 22:55 2011950921 كشاورزي-220كالس  2205 2055 دو شنبه 1022 1 آقاي دكتر امين عباسی ديمکاري 012125

 كارشناسی پيوسته 25:20 2011950911 2زراعت  -آز  2220 120 دو شنبه 1022 1 دكتر علی اصغر عليلو  كنترل و گواهی بذر 012120

 كارشناسی پيوسته 25:20 2011950912 كشاورزي-222كالس  2205 2055 سه شنبه 1022 0 آقاي دكتر حميد حاتمی سيتولوژي 012110

 كارشناسی پيوسته 25:20 2011950912 2زراعت  -آز  2120 2220 سه شنبه 1022 0 آقاي دكتر حميد حاتمی سيتولوژي 012110

            

            

            

            

 .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 -59مهر ورودی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی-مهندسی کشاورزی برنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

59-55سال 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

 كارشناسی پيوسته 22:55 2011950921 كشاورزي-222كالس  2120 2220 دو شنبه 1122 1 امين عباسی آقاي دكتر مبانی تغذيه گياهی 012110

 كارشناسی پيوسته 25:20 2011950921 كشاورزي-222كالس  2205 2055 يک شنبه 1122 1 آقاي دكتر عبداهلل جوانمرد توليد گياهان صنعتی 012101

 كارشناسی پيوسته 2255 2011950912 كشاورزي-222كالس  2220 120 دو شنبه 1122 1 جان محمدي آقاي دكتر محسن زبان تخصصی كشاورزي 012111

 كارشناسی پيوسته 25:20 2011950912 2زراعت  -آز  2205 2055 دو شنبه 1122 1 آقاي دكتر محسن جان محمدي زبان تخصصی كشاورزي 012111

 كارشناسی پيوسته 22:55 2011950912 كشاورزي-222كالس  2120 2220 يک شنبه 1122 0 تر يوسف نصيري آقاي دك توليد و بهره برداري گياهان دارويی 012111

 كارشناسی پيوسته 22:55 2011950912 كشاورزي-222كالس  2155 2105 يک شنبه 1122 0 آقاي دكتر يوسف نصيري  توليد و بهره برداري گياهان دارويی 012111

 كارشناسی پيوسته 25:20 2011950911 2زراعت  -آز  105 155 يک شنبه 1122 0 دكتر علی اصغر عليلو  اي هرزمبانی و مديريت علفه 012120

 كارشناسی پيوسته 25:20 2011950911 كشاورزي-221كالس  2220 120 يک شنبه 1122 0 دكتر علی اصغر عليلو  مبانی و مديريت علفهاي هرز 012120

1195092011 مزرعه-252 5105 5155 چهارشنبه 1122 1 ف نصيريدكتر يوس 1مهارت آموزي  012101  كارشناسی پيوسته 2520 

1195092011 مزرعه 252 2220 5120 چهارشنبه 1122 1 دكتر عزت اله اسفندياري 1مهارت آموزي  012101  كارشناسی پيوسته 2520 

1195092011 مزرعه 252 2205 2055 چهارشنبه 1122 1 دكتر شهريار دشتی 1مهارت آموزي  012101  كارشناسی پيوسته 2520 

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

 



  

شناسیمقطع کار -59مهر ورودیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی -مهندسی کشاورزی برنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 59-55سال 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

 كارشناسی پيوسته 22:55 2011950921 كشاورزي-222كالس  2205 2055 دو شنبه 1122 0 آقاي دكتر فريبرز شکاري  توليد غالت 012112

 كارشناسی پيوسته 22:55 2011950921 1زراعت  -آز 2120 2220 سه شنبه 1122 0 آقاي دكتر فريبرز شکاري  توليد غالت 012112

 كارشناسی پيوسته 25:20 2011950911 عهمزر 2205 155 سه شنبه 1122 2 اساتيددانشکده كشاورزي 2مهارت  آموزي  012105

 كارشناسی پيوسته 25:20 2011950910 كشاورزي-222كالس  105 155 دو شنبه 1122 0 خانم دكترحبيبه جباري مديريت بيماريهاي گياهان زراعی 012121

 كارشناسی پيوسته 25:20 2011950910 2ياهپزشکی گ -آز 2220 120 دو شنبه 1122 0 خانم دكترحبيبه جباري مديريت بيماريهاي گياهان زراعی 012121

 كارشناسی پيوسته 22:55 2011950912 كشاورزي-220كالس  2205 2055 چهار شنبه 1122 0 دكتر علی اصغر عليلو  بيولوژي و تکنولوژي بذر 012115

 كارشناسی پيوسته 22:55 2011950912 كشاورزي-220 كالس 2005 2220 چهار شنبه 1122 0 دكتر علی اصغر عليلو  بيولوژي و تکنولوژي بذر 012115

 كارشناسی پيوسته 22:55 2011950912 2زراعت  -آز  2120 2005 چهار شنبه 1122 0 دكتر علی اصغر عليلو  بيولوژي و تکنولوژي بذر 012115

 كارشناسی پيوسته 25:20 2011950911 كشاورزي-220كالس  105 155 چهار شنبه 1122 0 آقاي مهندس داود مهدوي صفا  2طرح هاي آزمايشی در علوم كشاورزي  012125

 كارشناسی پيوسته 25:20 2011950911 كشاورزي-220كالس  2220 120 چهار شنبه 1122 0 آقاي مهندس داود مهدوي صفا  2طرح هاي آزمايشی در علوم كشاورزي  012125

 .وانید تا سقف مجاز انتخاب نماییدی با توجه به هماهنگی برنامه می تاز مجموع دروس عمومی و گروه معارف اسالمی و تربیت بدن

 

 



  

 

 

مقطع کارشناسی -59مهر ورودیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی  -مهندسی کشاورزی برنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 59-55سال تحصیلی  دومدر 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

 كارشناسی پيوسته 25:20 2011950921 كشاورزي-222كالس  105 155 سه شنبه 1122 0 آقاي دكتر حميد حاتمی آمار و احتماالت 012152

 كارشناسی پيوسته 25:20 2011950921 كشاورزي-222كالس  2220 120 سه شنبه 1122 0 آقاي دكتر حميد حاتمی تماالتآمار و اح 012152

 كارشناسی پيوسته 25:20 2011950921 كشاورزي-220كالس  2205 2055 سه شنبه 1122 0 آقاي دكتر امين عباسی مبانی توليد گياهان زراعی 012121

 كارشناسی پيوسته 25:20 2011950921 كشاورزي-220كالس  2120 2220 سه شنبه 1122 0 آقاي دكتر امين عباسی ن زراعیمبانی توليد گياها 012121

 كارشناسی پيوسته 25:20 2011950912 كشاورزي-220كالس  2205 2055 يک شنبه 1122 0 آقاي دكتر عزت اله اسفندياري  بيوشيمی عمومی 011201

 كارشناسی پيوسته 25:20 2011950912 2زراعت  -آز  2005 2220 يک شنبه 1122 0 دكتر عزت اله اسفندياري  آقاي بيوشيمی عمومی 011201

 كارشناسی پيوسته 25:20 2011950912 كشاورزي-220كالس  2120 2005 يک شنبه 1122 0 آقاي دكتر عزت اله اسفندياري  بيوشيمی عمومی 011201

 كارشناسی پيوسته 25:20 2011950910 كشاورزي-222كالس  105 155 يک شنبه 1122 0 جوانمردآقاي دكتر عبداهلل  اكولوژي 012151

 كارشناسی پيوسته 25:20 2011950910 كشاورزي-222كالس  2220 120 يک شنبه 1122 0 آقاي دكتر عبداهلل جوانمرد اكولوژي 012151

 كارشناسی پيوسته 25:20 2011950911 كشاورزي-251كالس  105 155 دو شنبه 1122 0 امیآقاي دكتر محمد كاظم بهر مورفولوژي و سيستماتيک گياهی 012151

 كارشناسی پيوسته 25:20 2011950911 گياهشناسی  -آز 2220 120 دو شنبه 1122 0 آقاي دكتر محمد كاظم بهرامی مورفولوژي و سيستماتيک گياهی 012151

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



  

 

سیمقطع کارشنا -59مهر  ورودیباغبانی  و مهندسی  علوم-مهندسی کشاورزی برنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 59-55سال تحصیلی  دومدر نیمسال 

   برنامه امتحانی سیبرنامه کال          

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

 105 155 شنبه 1022 0 آقاي دكتر شهريار دشتی ع-هوا و اقليم شناسی ن 012112

-251كالس 

 كارشناسی پيوسته 25:20 2011950921 كشاورزي

 كارشناسی پيوسته 25:20 2011950921 1مركز كامپيوتر  2220 120 شنبه 1022 0 آقاي دكتر شهريار دشتی ع-و اقليم شناسی نهوا  012112

 كارشناسی پيوسته 25:20 2011950912 1زراعت  -آز 2120 2220 شنبه 1022 0 آقاي دكتر وحيد رومی ع-علفهاي هرز و كنترل آنها ن 012100

 كارشناسی پيوسته 25:20 2011950912 كشاورزي -251كالس  2205 2055 شنبه 1022 0 دكتر علی اصغر عليلو  ع-ترل آنها نعلفهاي هرز و كن 012100

 كارشناسی پيوسته 22:55 2011950921 كشاورزي-222كالس  2205 2055 يک شنبه 1022 0 آقاي دكتر فرزاد رسولی ع-اصالح بذرگيري گل و سبزي ن 012122

 كارشناسی پيوسته 22:55 2011950921 گلخانه 2120 2220 يک شنبه 1022 0 آقاي دكتر فرزاد رسولی ع-رگيري گل و سبزي ناصالح بذ 012122

 105 155 يک شنبه 1022 0 خانم دكتر حنيفه سيدحاجی زاده ع-درختان و درختچه هاي زينتی ن 012100

-225كالس 

 كارشناسی پيوسته 25:20 2011950911 كشاورزي

 كارشناسی پيوسته 25:20 2011950911 2باغبانی  -آز 2220 120 يک شنبه 1022 0 خانم دكتر حنيفه سيدحاجی زاده ع-رختان و درختچه هاي زينتی ند 012100

 .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 -59مهر ورودیباغبانی  و مهندسی علوم-مهندسی کشاورزی فتگی و دروس ارائه شده رشتهبرنامه ه   

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 59-55ی سال تحصیل 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

 كارشناسی پيوسته 25:20 2011950921 كشاورزي-222كالس  105 155 شنبه 1122 0 آقاي دكتر فرزاد رسولی 1طرح آزمايشهاي كشاورزي  012021

 كارشناسی پيوسته 25:20 2011950921 كشاورزي-222كالس  2220 120 شنبه 1122 0 آقاي دكتر فرزاد رسولی 1طرح آزمايشهاي كشاورزي  012021

 سی پيوستهكارشنا 25:20 2011950911 مزرعه 105 155 يک شنبه 1122 0 دكتر محمدرضا مرشدلو توليد  بهره برداري گياهان دارويی 012001

 كارشناسی پيوسته 25:20 2011950911 كشاورزي-222كالس  2155 2105 دو شنبه 1122 0 دكتر محمدرضا مرشدلو توليد  بهره برداري گياهان دارويی 012001

 شناسی پيوستهكار 25:20 2011950921 كشاورزي-222كالس  2120 2005 يک شنبه 1122 0 آقاي دكتر غالمرضا گوهري ميوه هاي معتدله 012011

 كارشناسی پيوسته 25:20 2011950921 كشاورزي-222كالس  2155 2120 يک شنبه 1122 0 آقاي دكتر غالمرضا گوهري ميوه هاي معتدله 012011

 كارشناسی پيوسته 25:20 2011950921 كشاورزي-222كالس  2005 2220 يک شنبه 1122 0 آقاي دكتر علی بهمنی  ميوه هاي معتدله 012011

 كارشناسی پيوسته 25:20 2011950921 كشاورزي-222كالس  2120 2105 يک شنبه 1122 0 آقاي دكتر علی بهمنی  ميوه هاي معتدله 012011

 كارشناسی پيوسته 25:20 2011950912 2زراعت  -آز  2120 2220 شنبه 1122 0   شناسايی و مديريت علف هاي هرز 012021

 كارشناسی پيوسته 25:20 2011950912 كشاورزي-225كالس  2120 2005 دو شنبه 1122 0 ر سيد مرتضی زاهديآقاي دكت ميوه هاي ريز 012020

 كارشناسی پيوسته 25:20 2011950912 گلخانه 2155 2120 دو شنبه 1122 0 آقاي دكتر سيد مرتضی زاهدي ميوه هاي ريز 012020

 كارشناسی پيوسته 25:20 2011950912 كشاورزي-225كالس  2005 2220 دو شنبه 1122 0 آقاي دكتر محمد علی اعظمی  ميوه هاي ريز 012020



  

 كارشناسی پيوسته 25:20 2011950912 گلخانه 2120 2105 دو شنبه 1122 0 آقاي دكتر محمد علی اعظمی  ميوه هاي ريز 012020

 كارشناسی پيوسته 22:55 2011950921 گلخانه 2020 2055 دو شنبه 1122 2 آقاي دكتر غالمرضا گوهري 2مهارت هاي ميوه كاري  012011

 كارشناسی پيوسته 22:55 2011950921 گلخانه 2220 120 دو شنبه 1122 2 آقاي دكتر سيد مرتضی زاهدي 2مهارت هاي ميوه كاري  012011

 كارشناسی پيوسته 22:55 2011950/15 گلخانه 2205 2055 يک شنبه 1122 2 آقاي دكتر فرهاد بهتاش  1مهارت هاي سبزيکاي  012000

 .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 -59مهر ورودیباغبانی و مهندسی علوم -مهندسی کشاورزی برنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته   

دانشگاه مراغه-نشکده کشاورزیدا  

 59-55سال 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

 كارشناسی پيوسته 22:55 2011950921 كشاورزي-222كالس  2220 120 شنبهسه  1122 0 دكتر محمدرضا مرشدلو بيوشيمی عمومی 012051

 كارشناسی پيوسته 22:55 2011950921 كشاورزي-222كالس  2155 2105 سه شنبه 1122 0 دكتر محمدرضا مرشدلو بيوشيمی عمومی 012051

 كارشناسی پيوسته 22:55 2011950921 2باغبانی  -آز 2220 2505 دو شنبه 1122 0 آقاي دكتر غالمرضا گوهري فيزيولوژي گياهی 012025

 كارشناسی پيوسته 22:55 2011950921 كشاورزي-222كالس  105 155 دو شنبه 1122 0 آقاي دكتر فرهاد بهتاش  فيزيولوژي گياهی 012025

 كارشناسی پيوسته 22:55 2011950921 2باغبانی  -آز 2505 120 دو شنبه 1122 0 آقاي دكتر فرهاد بهتاش  فيزيولوژي گياهی 012025

 كارشناسی پيوسته 22:55 2011950911 كشاورزي-225كالس  2205 2055 دو شنبه 1122 1 آقاي دكتر فرهاد بهتاش  مبانی سبزيکاري 012005

 يوستهكارشناسی پ 22:55 2011950921 مزرعه 2120 2220 سه شنبه 1122 2 آقاي دكتر فرزاد رسولی 2مهارت هاي سبزيکاري 012001

 كارشناسی پيوسته 22:55 2011950912 كشاورزي-222كالس  105 155 يک شنبه 1122 1 دكتر اصغر ابراهيم زاده 2گياهان زينتی  012002

 كارشناسی پيوسته 22:55 2011950915 گلخانه 2220 120 يک شنبه 1122 2 دكتر اصغر ابراهيم زاده 2مهارت هاي گلکاري  012001

 كارشناسی پيوسته 22:55 2011950912 كشاورزي-222كالس  105 155 سه شنبه 1122 1 آقاي دكتر محمد علی اعظمی  تکنولوژي و كشت بافت گياهیمبانی بيو 012002

 ستهكارشناسی پيو 25:20 2011950911 كشاورزي-225كالس  2205 2055 سه شنبه 1122 1 آقاي دكتر غالمرضا گوهري مبانی توليد محصوالت ارگانيک 012002

 كارشناسی پيوسته 25:20 2011950911 كشاورزي-222كالس  2020 2055 چهار شنبه 1122 0 آقاي دكتر فرزاد رسولی 2طرح آزمايشهاي كشاورزي  012020

 سی پيوستهكارشنا 25:20 2011950911 كشاورزي-222كالس  2120 2105 چهار شنبه 1122 0 آقاي دكتر فرزاد رسولی 2طرح آزمايشهاي كشاورزي  012020



  

 كارشناسی پيوسته 25:20 2011950911 كشاورزي-222كالس  2205 2020 چهار شنبه 1122 0 آقاي دكتر سيد مرتضی زاهدي 2طرح آزمايشهاي كشاورزي  012020

 كارشناسی پيوسته 25:20 2011950911 كشاورزي-222كالس  2155 2120 چهار شنبه 1122 0 آقاي دكتر سيد مرتضی زاهدي 2طرح آزمايشهاي كشاورزي  012020

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

مقطع کارشناسی -59مهر ورودیباغبانی  و مهندسی علوم-مهندسی کشاورزی برنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته  

دانشگاه مراغه-کده کشاورزیدانش  

59-55سال 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

 كارشناسی پيوسته 25:20 2011950921 كشاورزي-222كالس  2505 120 شنبهچهار  1122 0 آقاي دكتر حميد حاتمی آمار و احتماالت 012052

 كارشناسی پيوسته 25:20 2011950921 كشاورزي-222كالس  2005 2220 چهار شنبه 1122 0 آقاي دكتر حميد حاتمی آمار و احتماالت 012052

 كارشناسی پيوسته 25:20 2011950921 كشاورزي-222كالس  2220 2505 چهار شنبه 1122 0 آقاي دكتر فرزاد رسولی آمار و احتماالت 012052

 كارشناسی پيوسته 25:20 2011950921 كشاورزي-222كالس  2120 2005 چهار شنبه 1122 0 آقاي دكتر فرزاد رسولی آمار و احتماالت 012052

 اكولوژي 012051

آقاي دكتر سيد مرتضی 

 كارشناسی پيوسته 22:55 2011950912 زيكشاور-225كالس  2220 120 سه شنبه 1122 0 زاهدي

 كارشناسی پيوسته 25:20 2011950911 كشاورزي-251كالس  105 155 دو شنبه 1122 0 آقاي دكتر محمد كاظم بهرامی مورفولوژي و سيستماتيک گياهی 012051

 كارشناسی پيوسته 25:20 2011950911 گياهشناسی  -آز 2120 2220 دو شنبه 1122 0 آقاي دكتر محمد كاظم بهرامی مورفولوژي و سيستماتيک گياهی 012051

 كارشناسی پيوسته 22:55 2011950921 كشاورزي -251كالس  2120 2220 شنبه 1122 0 آقاي دكتر عباس رضائی  خاكشناسی عمومی 012022

 كارشناسی پيوسته 22:55 2011950921 خاكشناسی  -آز 2220 120 دو شنبه 1122 0 آقاي دكتر عباس رضائی  خاكشناسی عمومی 012022

 كارشناسی پيوسته 22:55 2011950911 كشاورزي-222كالس  2120 2220 سه شنبه 1122 1 آقاي دكتر محمد رضا سيار  فيزيک عمومی 012051

1195092011 فيزيک و آبياري-آز 2205 2055 چهار شنبه 1122 2 آقاي دكتر محمد رضا سيار فيزيک عمومی 012051  كارشناسی پيوسته 22:55 

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

 



  

یمقطع کارشناس -59مهر ورودی یگرایش باغ -هندسی تولیدات گیاهی م برنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته  

اغهدانشگاه مر-دانشکده کشاورزی  

59-55سال تحصیلی (چهارمترم )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

 كارشناسی ناپيوسته 25:20 2011950911 كشاورزي-225كالس  2120 2105 هيک شنب 1122 1 دكتر اصغر ابراهيم زاده مديريت گلخانه و خزانه ن 015112

 كارشناسی ناپيوسته 25:20 2011950911 كشاورزي-225كالس  2155 2120 يک شنبه 1122 1 آقاي دكتر سيد مرتضی زاهدي مديريت گلخانه و خزانه ن 015112

 كارشناسی ناپيوسته 25:20 2011950921 كشاورزي-221كالس  2220 120 دو شنبه 1122 1 آقاي دكتر محمد باقري  ع-آفات گياهان باغی ن 015110

 كارشناسی ناپيوسته 25:20 2011950921 2گياهپزشکی  -آز 2155 2105 دو شنبه 1122 1 آقاي دكتر محمد باقري  ع-آفات گياهان باغی ن 015110

 كارشناسی ناپيوسته 22:55 2011950912 كشاورزي-225كالس  2205 2055 نبهش 1122 0 آقاي دكتر علی بهمنی  ع-پرورش درختان ميوه ن 015110

 كارشناسی ناپيوسته 22:55 2011950912 مزرعه 2120 2220 شنبه 1122 0 آقاي دكتر علی بهمنی  ع-پرورش درختان ميوه ن 015110

 كارشناسی ناپيوسته 22:55 2011950912 كشاورزي-225كالس  105 155 شنبه دو 1122 1 خانم دكتر حنيفه سيدحاجی زاده ع-درختان و درختچه هاي زينتی ن 015111

 كارشناسی ناپيوسته 25:20 2011950911 2باغبانی  -آز 2120 2220 شنبه 1122 0 دكتر محمدرضا مرشدلو ع-گياهان دارويی ن 015111

 كارشناسی ناپيوسته 25:20 2011950911 كشاورزي-225كالس  2155 2105 شنبه 1122 0 دكتر محمدرضا مرشدلو ع-گياهان دارويی ن 015111

 كارشناسی ناپيوسته 25:20 2011950/15 كشاورزي-225كالس  2220 120 يک شنبه 1122 2 آقاي دكتر بيژن ابدي كارآفرينی ن آشنايی با قوانين خود اشتغالی و 015121

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

 



  

یمقطع کارشناس -59مهر ورودی یگرایش باغ -مهندسی تولیدات گیاهی  برنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

59-55سال 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

 كارشناسی ناپيوسته 22:55 2011950921 كشاورزي-222كالس  2120 2220 سه شنبه 1122 0 آقاي دكتر محمد علی اعظمی  ع-ژنتيک ن 015125

 كارشناسی ناپيوسته 22:55 2011950921 1باغبانی  -آز 2155 2105 سه شنبه 1122 0 اعظمی  آقاي دكتر محمد علی ع-ژنتيک ن 015125

 1122 0 آقاي دكتر فرزاد رسولی ع-ن 2طرح آزمايشهاي كشاورزي 015121

چهار 

 كارشناسی ناپيوسته 25:20 2011950911 كشاورزي-222كالس  2020 2055 شنبه

 1122 0 ي دكتر فرزاد رسولیآقا ع-ن 2طرح آزمايشهاي كشاورزي 015121

چهار 

 كارشناسی ناپيوسته 25:20 2011950911 كشاورزي-222كالس  2120 2105 شنبه

 1122 0 آقاي دكتر سيد مرتضی زاهدي ع-ن 2طرح آزمايشهاي كشاورزي 015121

چهار 

 كارشناسی ناپيوسته 25:20 2011950911 كشاورزي-222كالس  2205 2020 شنبه

 1122 0 آقاي دكتر سيد مرتضی زاهدي ع-ن 2هاي كشاورزيطرح آزمايش 015121

چهار 

 كارشناسی ناپيوسته 25:20 2011950911 كشاورزي-222كالس  2155 2120 شنبه

 كارشناسی ناپيوسته 25:20 2011950915 كشاورزي-225كالس  2220 120 شنبه 1122 0 آقاي دكتر فرهاد بهتاش  ع-سبزيکاري ن 015111

 كارشناسی ناپيوسته 25:20 2011950915 گلخانه 2205 2055 شنبه 1122 0 آقاي دكتر فرهاد بهتاش  ع-نسبزيکاري  015111

 كارشناسی ناپيوسته 25:20 2011950911 كشاورزي-225كالس  105 155 سه شنبه 1122 1 آقاي دكتر غالمرضا گوهري ع-فيزيولوژي گياهی ن 015151

 كارشناسی ناپيوسته 25:20 2011950912 كشاورزي-222كالس  2120 2220 شنبه 1122 0 ادهدكتر اصغر ابراهيم ز ع-گلکاري ن 015111



  

 كارشناسی ناپيوسته 25:20 2011950912 گلخانه 2155 2105 شنبه 1122 0 دكتر اصغر ابراهيم زاده ع-گلکاري ن 015111

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

یمقطع کارشناس -59مهر ورودی ی زراع گرایش -مهندسی تولیدات گیاهی  برنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

59-55سال 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

 كارشناسی ناپيوسته 22:55 2011950921 كشاورزي-220كالس  2205 2055 دو شنبه 1122 0 آقاي دكتر امين عباسی ع-ديمکاري ن 015110

 كارشناسی ناپيوسته 25:20 2011950/21 -(1ارشد) 052كالس  2205 2055 شنبه 1122 1 اهلل جوانمردآقاي دكتر عبد ع-مرتعداري ن 015111

 پيوسته كارشناسی 25:20 2011950921 كشاورزي-251 كالس 105 155 شنبه 1022 0 دشتی شهريار دكتر آقاي ع-ن شناسی اقليم و هوا 015120

 پيوسته كارشناسی 25:20 2011950921 1 كامپيوتر مركز 2220 120 شنبه 1022 0 دشتی شهريار دكتر آقاي ع-ن شناسی اقليم و هوا 015120

 كارشناسی ناپيوسته 25:20 2011/50/12 كشاورزي-220كالس  2205 2055 يک شنبه 1122 0 آقاي دكتر عزت اله اسفندياري  بيوشيمی عمومی ن 015151

 كارشناسی ناپيوسته 25:20 2011950/12 2زراعت  -آز  2005 2220 يک شنبه 1122 0 ي آقاي دكتر عزت اله اسفنديار بيوشيمی عمومی ن 015151

 كارشناسی ناپيوسته 25:20 2011950/12 كشاورزي-220كالس  2120 2005 يک شنبه 1122 0 آقاي دكتر عزت اله اسفندياري  بيوشيمی عمومی ن 015151

 كارشناسی ناپيوسته 25:20 2011950/11 2زراعت  -آز  2155 2220 دو شنبه 1122 0 د مهدوي صفا آقاي مهندس داو ع-اصول اصالح نباتات زراعی ن 015121

 كارشناسی ناپيوسته 25:20 2011950911 كشاورزي-225كالس  2155 2105 يک شنبه 1122 1 آقاي دكتر سيد مرتضی زاهدي مديريت گلخانه و خزانه ن 015112

 كارشناسی ناپيوسته 22:55 2011950921 گياهشناسی  -آز 2220 120 شنبه 1122 0 دكتر سميراخداياريخانم  ع-آفات گياهان زراعی ن 015110

 كارشناسی ناپيوسته 22:55 2011950921 كشاورزي-222كالس  2120 2220 شنبه 1122 0 خانم دكتر سميراخداياري ع-آفات گياهان زراعی ن 015110

 كارشناسی ناپيوسته 22:55 2011950912 كشاورزي-222كالس  2220 120 دو شنبه 1122 1 محمديآقاي دكتر محسن جان  زبان تخصصی ن 015121

 كارشناسی ناپيوسته 25:20 2011950910 كشاورزي-222كالس  5105 155 شنبه 1122 1 خانم دكتر حنيفه سيدحاجی زاده -اصول تبديل و نگهداري محصوالت زراعی ن 015112

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



  

 

یمقطع کارشناس -59مهر ورودی یزراع  گرایش –مهندسی تولیدات گیاهی  برنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

59-55سال 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

 كارشناسی ناپيوسته 25:20 2011/50910 كشاورزي-222كالس  5105 155 شنبه 1122 1 خانم دكتر حنيفه سيدحاجی زاده ع-اصول تبديل و نگهداري محصوالت زراعی ن 015112

 كارشناسی ناپيوسته 25:20 2011950/21 -(1ارشد) 052كالس  2205 2055 شنبه 1122 1 آقاي دكتر عبداهلل جوانمرد ع-مرتعداري ن 015111

 كارشناسی ناپيوسته 25:20 2011950911 كشاورزي-220كالس  2220 155 چهار شنبه 1122 0 آقاي مهندس داود مهدوي صفا  ع-ن 2طرح آزمايشهاي كشاورزي 015121

 كارشناسی ناپيوسته 25:20 2011950/11 2زراعت  -آز  2155 2220 دو شنبه 1122 0 آقاي مهندس داود مهدوي صفا  ع-اصول اصالح نباتات زراعی ن 015121

 كارشناسی ناپيوسته 51:05 2011950/15 كشاورزي-225كالس  2220 120 هيک شنب 1122 2 آقاي دكتر بيژن ابدي آشنايی با قوانين خود اشتغالی و كارآفرينی ن 015121

 كارشناسی ناپيوسته 25:20 2011950/12 كشاورزي-220كالس  2205 2055 يک شنبه 1122 0 آقاي دكتر عزت اله اسفندياري  بيوشيمی عمومی ن 015151

 كارشناسی ناپيوسته 25:20 2011950/12 2زراعت  -آز  2005 2220 شنبهيک  1122 0 آقاي دكتر عزت اله اسفندياري  بيوشيمی عمومی ن 015151

 كارشناسی ناپيوسته 25:20 2011950/12 كشاورزي-220كالس  2120 2005 يک شنبه 1122 0 آقاي دكتر عزت اله اسفندياري  بيوشيمی عمومی ن 015151

 كارشناسی ناپيوسته 22:55 2011950921 گياهشناسی  -آز 2220 120 هشنب 1122 0 خانم دكتر سميراخداياري ع-آفات گياهان زراعی ن 015110

 كارشناسی ناپيوسته 22:55 2011950921 كشاورزي-222كالس  2120 2220 شنبه 1122 0 خانم دكتر سميراخداياري ع-آفات گياهان زراعی ن 015110

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

 



  

 

 

سیمقطع کارشنا -59مهر ورودی فیزیولوژی-اگروتکنولوژی-کارشناسی ارشد برنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 59-55سال 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

 1122 1 آقاي دكتر محسن جان محمدي اكوفيزيولوژتوليدات گياهان زراعی 000151

يک 

 2120 2220 شنبه

 052كالس 

 25:20 2011950912 كشا-(1ارشد)

كارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 25:20 2011950911 1مركز كامپيوتر  2205 2055 شنبه 1122 1 آقاي دكتر ناصر صباغ نيا روش هاي آماري در علوم كشاورزي 000152

كارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 1122 1 آقاي دكتر امين عباسی فيزيولوژي تغذيه گياهان زراعی 000121

يک 

 2205 2055 شنبه

 052كالس 

 22:55 2011950921 كشا-(1ارشد)

ارشناسی ارشد ك

 ناپيوسته

 2155 2105 شنبه 1122 1 دكتر علی اصغر عليلو  تکنولوژي بذر 000120

 052كالس 

 51:05 2011950912 كشا-(1ارشد)

كارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 1122 1 آقاي دكتر عزت اله اسفندياري  بيوشيمی گياهی 000120

يک 

 2220 120 شنبه

-220كالس 

 25:20 2011950921 كشاورزي

كارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 

 

 

 



  

 
 

مقطع کارشناسی -59مهر ورودی  اکولوژی-تکنولوژیآگرو –کارشناسی ارشد  برنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته   

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

59-55سال تحصیلی دوم در نیمسال  

 

   برنامه امتحانی برنامه کالسی          

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

 كارشناسی ارشد ناپيوسته 51:05 2011950911 كشاورزي-222كالس  2205 2020 شنبه 1122 1 آقاي دكتر يوسف نصيري  توليد پايدار گياهان زراعی 000152

 كارشناسی ارشد ناپيوسته 51:05 2011950911 كشاورزي-222كالس  2020 2055 شنبه 1122 1 فريبرز شکاري  آقاي دكتر توليد پايدار گياهان زراعی 000152

 كارشناسی ارشد ناپيوسته 25:20 2011950912 كشا-(1ارشد) 052كالس  2220 120 شنبه 1122 1 آقاي دكتر عبداهلل جوانمرد پايداري بوم نظام هاي كشاورزي  000122

 كارشناسی ارشد ناپيوسته 51:05 2011950911 كشاورزي-220كالس  2205 2055 شنبه 1122 1 آقاي دكتر شهريار دشتی سيستم هاي كشاورزي اكولوژي  000121

 كارشناسی ارشد ناپيوسته 25:20 2011950921 كشاورزي-220كالس  2120 2220 شنبه 1122 1 آقاي دكتر يوسف نصيري  توليد محصوالت زراعی ارگانيک 000120

 كارشناسی ارشد ناپيوسته 25:20 2011950910 كشا-(1ارشد) 052كالس  105 120 يک شنبه 1122 1 آقاي دكتر اسماعيل كريمی تغذيه گياهی و كود هاي زيستی 000121

 كارشناسی ارشد ناپيوسته 25:20 2011950910 كشا-(1ارشد) 052كالس  120 155 يک شنبه 1122 1 آقاي دكتر امين عباسی تغذيه گياهی و كود هاي زيستی 000121

 

 

 

 

 



  

مقطع کارشناسی -59مهر ورودی اکولوژیاگرو –کارشناسی ارشد  برنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 59-55سال تحصیلی  دوم در نیمسال

   برنامه امتحانی برنامه کالسی          

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

 105 155 شنبه 1122 1 آقاي دكتر عبداهلل جوانمرد اكولوژي گياهان زراعی 000125

-(1ارشد) 052كالس 

 22:55 2011950921 كشا

كارشناسی 

 ارشد ناپيوسته

 25:20 2011950912 كشاورزي-220كالس  2220 120 شنبه 1122 1 آقاي دكتر يوسف نصيري  اكولوژي چشم اندازها 001152

كارشناسی 

 ارشد ناپيوسته

 25:20 2011950912 1مركز كامپيوتر  2120 2220 شنبه 1122 1 آقاي دكتر شهريار دشتی روش تحقيق 000150

كارشناسی 

 ارشد ناپيوسته

 51:05 2011950911 كشاورزي-222كالس  2205 2020 شنبه 1122 1 آقاي دكتر يوسف نصيري  توليد پايدار گياهان زراعی 000152

كارشناسی 

 ارشد ناپيوسته

 51:05 2011950911 كشاورزي-222كالس  2020 2055 شنبه 1122 1 آقاي دكتر فريبرز شکاري  توليد پايدار گياهان زراعی 000152

كارشناسی 

 ارشد ناپيوسته

             

 

 

 

 



  

مقطع کارشناسی -59مهر  ورودی ژنتیک و به نژادی–کارشناسی ارشد  شده رشتهبرنامه هفتگی و دروس ارائه   

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 59-55سال 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
اعت س

 مقطع امتحان

 1122 1 آقاي دكتر عليرضا پورمحمد  تجزيه هاي آماري چند متغيره 001151

دو 

 25:20 2011950910 1زراعت  -آز 2155 2105 شنبه

كارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 1122 0 آقاي دكتر حميد حاتمی سيتوژنتيک گياهی 001151

دو 

 51:05 2011950911 كشا-(2ارشد) 252كالس  2205 2055 شنبه

كارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 1122 0 آقاي دكتر حميد حاتمی سيتوژنتيک گياهی 001151

دو 

 51:05 2011950911 1زراعت  -آز 2120 2220 شنبه

كارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 1122 2 آقاي دكتر ناصر صباغ نيا سمينار 001121

يک 

 22:55 2011950912 1زراعت  -آز 105 155 شنبه

كارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 1122 0 آقاي دكتر عليرضا پورمحمد  كشت بافت و سلول گياهی 001121

دو 

 22:55 2011950921 كشاورزي-220كالس  105 155 شنبه

كارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 1122 0 آقاي دكتر عليرضا پورمحمد  كشت بافت و سلول گياهی 001121

دو 

 22:55 2011950921 1زراعت  -آز 2220 120 شنبه

رشناسی ارشد كا

 ناپيوسته

 

 

 

                                   



  

مقطع کارشناسی -59مهر ورودیگیاهان زینتی – باغبانیو مهندسی کارشناسی ارشد علوم  برنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته  

هدانشگاه مراغ-دانشکده کشاورزی  

 59-55سال 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

 تهكارشناسی ارشد ناپيوس 22:55 2011950911 1مركز كامپيوتر  2205 2020 يک شنبه 1122 1 آقاي دكتر غالمرضا گوهري روش تحقيق در علوم كشاورزي 001151

 كارشناسی ارشد ناپيوسته 22:55 2011950911 1مركز كامپيوتر  2020 2055 يک شنبه 1122 1 آقاي دكتر سيد مرتضی زاهدي روش تحقيق در علوم كشاورزي 001151

 ارشناسی ارشد ناپيوستهك 22:55 2011950921 كشاورزي-222كالس  2205 2055 دو شنبه 1122 1 آقاي دكتر محمد علی اعظمی  بيوتکنولوژي گياهی 001151

 كارشناسی ارشد ناپيوسته 25:20 2011950915 كشاورزي-225كالس  2505 120 دو شنبه 1122 1 خانم دكتر حنيفه سيدحاجی زاده اصالح گياهان زينتی 000551

 كارشناسی ارشد ناپيوسته 25:20 2011950915 كشاورزي-225كالس  2220 2505 دو شنبه 1122 1 آقاي دكتر فرزاد رسولی اصالح گياهان زينتی 000551

 كارشناسی ارشد ناپيوسته 25:20 2011950910 1باغبانی  -آز 2505 120 يک شنبه 1122 1 دكتر محمدرضا مرشدلو مهارتهاي آزمايشگاهی 001110

 كارشناسی ارشد ناپيوسته 25:20 2011950910 1باغبانی  -آز 2220 2505 يک شنبه 1122 1 آقاي دكتر سيد مرتضی زاهدي مهارتهاي آزمايشگاهی 001110

 كارشناسی ارشد ناپيوسته 22:55 2011950921 گلخانه 2005 2220 دو شنبه 1122 1 خانم دكتر حنيفه سيدحاجی زاده عمليات گل كاري 000552

 كارشناسی ارشد ناپيوسته 22:55 2011950921 گلخانه 2120 2005 دو شنبه 1122 1 دكتر اصغر ابراهيم زاده عمليات گل كاري 000552

 كارشناسی ارشد ناپيوسته 22:55 2011950912 كشاورزي-225كالس  2120 2220 يک شنبه 1122 1 دكتر اصغر ابراهيم زاده پرورش گياهان زينتی در گلخانه 001111

 

 

 



  

 

مقطع کارشناسی -59مهر ورودیگیاهان دارویی – باغبانیو مهندسی کارشناسی ارشد علوم  برنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 59-55سال 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

 22:55 2011950911 1مركز كامپيوتر  2205 2020 يک شنبه 1122 1 آقاي دكتر غالمرضا گوهري ش تحقيق در علوم كشاورزيرو 001151

كارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 22:55 2011950911 1مركز كامپيوتر  2020 2055 يک شنبه 1122 1 آقاي دكتر سيد مرتضی زاهدي روش تحقيق در علوم كشاورزي 001151

ارشد كارشناسی 

 ناپيوسته

 22:55 2011950921 كشاورزي-222كالس  2205 2055 دو شنبه 1122 1 آقاي دكتر محمد علی اعظمی  بيوتکنولوژي گياهی 001151

كارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 25:20 2011950910 1باغبانی  -آز 2505 120 يک شنبه 1122 1 دكتر محمدرضا مرشدلو مهارتهاي آزمايشگاهی 001110

اسی ارشد كارشن

 ناپيوسته

 25:20 2011950910 1باغبانی  -آز 2220 2505 يک شنبه 1122 1 آقاي دكتر سيد مرتضی زاهدي مهارتهاي آزمايشگاهی 001110

كارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 2220 120 شنبه 1122 1 دكتر محمدرضا مرشدلو اصالح گياهان دارويی 000051

-(2ارشد) 252كالس 

 25:20 2011950915 كشا

كارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

000052 

روشهاي استخراج و شناسايی مواد موثره 

 2205 2055 شنبه 1122 1 دكتر محمدرضا مرشدلو گياهان دارويی

-(2ارشد) 252كالس 

 25:20 2011950911 كشا

كارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 



  

یمقطع کارشناس -59مهر ورودیسبزی ها    -نیو مهندسی باغباکارشناسی ارشد علوم  برنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 59-55سال 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

 22:55 2011950911 1مركز كامپيوتر  2205 2020 يک شنبه 1122 1 آقاي دكتر غالمرضا گوهري تحقيق در علوم كشاورزي روش 001151

كارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 22:55 2011950911 1مركز كامپيوتر  2020 2055 يک شنبه 1122 1 آقاي دكتر سيد مرتضی زاهدي روش تحقيق در علوم كشاورزي 001151

رشد كارشناسی ا

 ناپيوسته

 22:55 2011950921 كشاورزي-222كالس  2205 2055 دو شنبه 1122 1 آقاي دكتر محمد علی اعظمی  بيوتکنولوژي گياهی 001151

كارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 25:20 2011950915 كشاورزي-225كالس  2155 2105 دو شنبه 1122 1 آقاي دكتر فرزاد رسولی اصالح سبزيها 001151

ی ارشد كارشناس

 ناپيوسته

 22:55 2011950912 كشاورزي-222كالس  2120 2220 دو شنبه 1122 1 آقاي دكتر فرهاد بهتاش  فيزيولوژي سبزيها 001152

كارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 22:55 2011950921 مزرعه 2120 2105 يک شنبه 1122 1 آقاي دكتر فرزاد رسولی عمليات سبزي كاري 001152

كارشناسی ارشد 

 اپيوستهن

 22:55 2011950921 مزرعه 2155 2120 يک شنبه 1122 1 آقاي دكتر فرهاد بهتاش  عمليات سبزي كاري 001152

كارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 25:20 2011950910 1باغبانی  -آز 2505 120 يک شنبه 1122 1 دكتر محمدرضا مرشدلو مهارتهاي آزمايشگاهی 001110

كارشناسی ارشد 

 ناپيوسته



  

 25:20 2011950910 1باغبانی  -آز 2220 2505 يک شنبه 1122 1 آقاي دكتر سيد مرتضی زاهدي مهارتهاي آزمايشگاهی 001110

كارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

یمقطع کارشناس -59مهر یورودتولید محصوالت گلخانه ای   – باغبانیو مهندسی کارشناسی ارشد علوم  برنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 59-55سال 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

 22:55 2011950921 كشا-(1ارشد) 052كالس  2220 120 سه شنبه 1122 1 خانم دكتر حنيفه سيدحاجی زاده ان باغبانیفيزيولوژي تنش در گياه 001122

كارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 22:55 2011950912 كشا-(1ارشد) 052كالس  2120 2220 سه شنبه 1122 1 آقاي دكتر فرهاد بهتاش  تغذيه و متابوليسم گياهی 001152

 كارشناسی ارشد

 ناپيوسته

 1122 1 دكتر اصغر ابراهيم زاده فيزيولوژي پس از برداشت تکميلی 001150

يک 

 22:55 2011950912 كشاورزي-225كالس  2205 2055 شنبه

كارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 1122 1 دكتر محمدرضا مرشدلو مهارتهاي آزمايشگاهی 001110

يک 

 25:20 2011950910 1باغبانی  -آز 2505 120 شنبه

كارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 1122 1 آقاي دكتر سيد مرتضی زاهدي مهارتهاي آزمايشگاهی 001110

يک 

 25:20 2011950910 1باغبانی  -آز 2220 2505 شنبه

كارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 22:55 2011950911 كشا-(1ارشد) 052كالس  2205 2020 سه شنبه 1122 1 آقاي دكتر سيد مرتضی زاهدي سيستم هاي هيدروپونيک 000152

كارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 22:55 2011950911 كشا-(1ارشد) 052كالس  2020 2055 سه شنبه 1122 1 آقاي دكتر فرهاد بهتاش  سيستم هاي هيدروپونيک 000152

كارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 25:20 2011950911 كشا-(1ارشد) 052كالس  2155 2105 سه شنبه 1122 1 آقاي دكتر فرزاد رسولی اصالح گياهان باغبانی تکميلی 001152
كارشناسی ارشد 



  

 ناپيوسته

 1122 1 دكتر اصغر ابراهيم زاده پرورش گياهان زينتی در گلخانه 001111

يک 

 22:55 2011950912 كشاورزي-225كالس  2120 2220 شنبه

كارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

مقطع کارشناسی -59مهر ورودیدرختان میوه – باغبانیو مهندسی کارشناسی ارشد علوم  دروس ارائه شده رشته برنامه هفتگی و  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 59-55سال تحصیلی  دوم در نیمسال

   برنامه امتحانی برنامه کالسی          

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

 2220 120 سه شنبه 1122 1 خانم دكتر حنيفه سيدحاجی زاده فيزيولوژي تنش در گياهان باغبانی 001122

-(1ارشد) 052كالس 

 22:55 2011950921 كشا

كارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 2120 2220 سه شنبه 1122 1 آقاي دكتر فرهاد بهتاش  تغذيه و متابوليسم گياهی 001152

-(1ارشد) 052كالس 

 22:55 2011950912 كشا

كارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 22:55 2011950912 كشاورزي-225كالس  2205 2055 يک شنبه 1122 1 دكتر اصغر ابراهيم زاده فيزيولوژي پس از برداشت تکميلی 001150

كارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 25:20 2011950910 1باغبانی  -آز 2505 120 يک شنبه 1122 1 تر محمدرضا مرشدلودك مهارتهاي آزمايشگاهی 001110

كارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 25:20 2011950910 1باغبانی  -آز 2220 2505 يک شنبه 1122 1 آقاي دكتر سيد مرتضی زاهدي مهارتهاي آزمايشگاهی 001110

كارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 51:05 2011950911 گلخانه 155 105 يک شنبه 1122 1 آقاي دكتر غالمرضا گوهري عمليات درختان ميوه 001151

كارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 51:05 2011950911 گلخانه 105 155 يک شنبه 1122 1 آقاي دكتر سيد مرتضی زاهدي عمليات درختان ميوه 001151

كارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 51:05 2011950911 گلخانه 105 155 يک شنبه 1122 1 ی بهمنی آقاي دكتر عل عمليات درختان ميوه 001151

كارشناسی ارشد 

 ناپيوسته



  

 105 155 سه شنبه 1122 1 آقاي دكتر سيد مرتضی زاهدي پرورش ميوه ها در گلخانه 001111

-(1ارشد) 052كالس 

 22:55 2011950921 كشا

كارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 2155 2105 سه شنبه 1122 1 آقاي دكتر فرزاد رسولی اصالح گياهان باغبانی تکميلی 001152

-(1ارشد) 052كالس 

 25:20 2011950911 كشا

كارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

مقطع کارشناسی -59مهر ورودی فیزیولوژی-اگروتکنولوژی دکتری برنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 59-55سال تحصیلی  دوم الدر نیمس

 

   برنامه امتحانی برنامه کالسی          

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

 51:05 2011950911 كشا-(2ارشد) 252كالس  2155 2105 دو شنبه 1122 1 آقاي دكتر شهريار دشتی مدل سازي رشد و نموگياهی 012051

دكتري تخصصی 

 ناپيوسته

 25:20 2011950912 كشاورزي-220كالس  2220 120 دو شنبه 1122 1 آقاي دكتر امين عباسی مواد تنظيم كننده رشد گياهی 012021

دكتري تخصصی 

 ناپيوسته

 22:55 2011950921 كشا-(2ارشد) 252كالس  2120 2220 دو شنبه 1122 1 آقاي دكتر محسن جان محمدي فيزيولوژي مولکولی گياهی 012025

دكتري تخصصی 

 ناپيوسته

 51:05 2011950911 كشا-(2ارشد) 252كالس  105 155 دو شنبه 1122 1 دكتر علی اصغر عليلو  فيزيولوژي بذر 012020

دكتري تخصصی 

 ناپيوسته

 1155 6 دکتر ناصر صباغ نيا طرح های آزمايشی پيشرفته 125165
 نبهدو ش

65/10/5011 (مرکز کامپيوتر) 016کالس  5301 5011  53:11 

دكتري تخصصی 

 ناپيوسته

 

 

 

 

 



  

مقطع کارشناسی -59مهر ورودی اکولوژی-اگروتکنولوژی دکتری برنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 59-55سال تحصیلی  دوم در نیمسال

 

  
 

   برنامه امتحانی سیبرنامه کال          

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

 25:20 2011950915 1زراعت  -آز 105 155 دو شنبه 1122 1 آقاي دكتر محسن جان محمدي اكوفيزيولوژي گياهی 012052

دكتري تخصصی 

 ناپيوسته

012121 
 1155 6 دکتر ناصر صباغ نيا طرح های آزمايشی پيشرفته

 دو شنبه
65/10/5011 (مرکز کامپيوتر) 016کالس  5301 5011  53:11 

دكتري تخصصی 

 ناپيوسته

 25:20 2011950910 كشا-(2ارشد) 252كالس  2220 120 دو شنبه 1122 1 آقاي دكتر عبداهلل جوانمرد اكولوژي كشت مخلوط 012120

 دكتري تخصصی

 ناپيوسته

 22:55 2011950921 كشاورزي-220كالس  2120 2005 دو شنبه 1122 1 آقاي دكتر شهريار دشتی تغيير اقليم و توليد گياهی 012050

دكتري تخصصی 

 ناپيوسته

 22:55 2011950921 كشاورزي-220كالس  2005 2220 دو شنبه 1122 1 آقاي دكتر فريبرز شکاري  تغيير اقليم و توليد گياهی 012050

دكتري تخصصی 

 ناپيوسته

 51:05 2011950911 كشا-(2ارشد) 252كالس  2155 2105 دو شنبه 1122 1 آقاي دكتر شهريار دشتی مدل سازي رشد و نموگياهی 012051

دكتري تخصصی 

 ناپيوسته

 
 

 


