
  

کارشناسیمقطع  -96ورودی  علوم خاک-مهندسی کشاورزی رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1399-1400سال تحصیلی  اول در نیمسال

     

 برنامه امتحانی برنامه کالسی

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

مديريت خاک در  522426

 كشاورزي پايدار

آقاي دكتر مهدي 

 رحمتي

كارشناسي  08:30 1399/10/20 كشاورزي-112كالس  930 800 يک شنبه 9611 2

 پيوسته

آقاي دكتر اسماعيل  بيولوژي خاک 522412

 كريمي

كارشناسي  14:00 1399/10/13 كشاورزي-107كالس  1115 945 سه شنبه 9611 3

 پيوسته

آقاي دكتر اسماعيل  بيولوژي خاک 522412

 كريمي

كارشناسي  14:00 1399/10/13 حاصلخيزي -آز 1430 1300 سه شنبه 9611 3

 پيوسته

ماشينهاي كشاورزي  522432

 عمومي

كارشناسي  10:45 1399/10/24 كشاورزي-302كالس  1430 1300 يک شنبه 9611 3 

 پيوسته

هاي كشاورزي ماشين 522432

 عمومي

كارشناسي  10:45 1399/10/24 19آز 1800 1630 يک شنبه 9611 3 

 پيوسته

آقاي دكتر اسماعيل  آلودگي محيط زيست 522463

 كريمي

كارشناسي  08:30 1399/10/17 كشاورزي-107كالس  1615 1445 دو شنبه 9611 2

 پيوسته

آقاي دكتر سيروس  خاكهاي شور و سديمي 522417

 صادقي

كارشناسي  08:30 1399/10/08 كشاورزي-107كالس  930 800 دو شنبه 9611 3

 پيوسته

آقاي دكتر سيروس  خاكهاي شور و سديمي 522417

 صادقي

كارشناسي  08:30 1399/10/08 كشاورزي-107كالس  1430 1300 دو شنبه 9611 3

 پيوسته

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

 

 



  

کارشناسیمقطع  -97ورودیعلوم خاک -مهندسی کشاورزی رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1399-1400سال تحصیلی  اول نیمسالدر 

     

 برنامه امتحانی برنامه کالسی
 

 تاريخ امتحان كالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_كد

ساعت 

 مقطع امتحان

 بهمن سيد دكتر آقاي خاک پيدايش 522413

 موسوي

 پيوسته كارشناسي 08:30 1399/10/13 كشاورزي-107 كالس 930 800 شنبه يک 9711 2

 بهمن سيد دكتر آقاي خاكها بندي رده 522414

 موسوي

 پيوسته كارشناسي 10:45 1399/10/06 كشاورزي-107 كالس 1430 1300 شنبه يک 9711 2

 بهمن سيد دكتر آقاي خاكها بندي رده 522414

 موسوي

 پيوسته كارشناسي 10:45 1399/10/06  خاكشناسي -آز 1615 1445 شنبه يک 9711 2

 پيوسته كارشناسي 14:00 1399/10/20 كشاورزي-112 كالس 1115 945 هشنب سه 9711 3 عباسيان مالعلي دكتر خانم  كود و خاک حاصلخيزي 522416

 پيوسته كارشناسي 14:00 1399/10/20  خاكشناسي -آز 1430 1300 شنبه سه 9711 3 عباسيان مالعلي دكتر خانم  كود و خاک حاصلخيزي 522416

 پيوسته كارشناسي 10:45 1399/10/17 كشاورزي-107 كالس 1615 1445 شنبه سه 9711 3 پور حمزه نيکو دكتر خانم خاک نقشه تهيه و شناسايي 522420

 پيوسته كارشناسي 10:45 1399/10/17 2 كامپيوتر مركز 1800 1630 شنبه سه 9711 3 پور حمزه نيکو دكتر خانم خاک نقشه تهيه و شناسايي 522420

 هاي سامانه و دور از سنجش 522449

 جغرافيايي اطالعات

 پيوسته كارشناسي 10:45 1399/10/08 كشاورزي-112 كالس 1115 945 شنبه 9711 2 پور حمزه نيکو دكتر خانم

 هاي سامانه و دور از سنجش 522449

 جغرافيايي اطالعات

 پيوسته كارشناسي 10:45 1399/10/08  خاكشناسي -آز 1430 1300 شنبه 9711 2 پور حمزه نيکو دكتر خانم

 پيوسته كارشناسي 14:00 1399/10/24 2 كامپيوتر مركز 930 800 شنبه دو 9711 2 دشتي شهريار دكتر آقاي يشماس مياقل و هوا 522434

 پيوسته كارشناسي 14:00 1399/10/24 كشاورزي-111 كالس 1115 945 شنبه دو 9711 2 دشتي شهريار دكتر آقاي شم مياقل و هوا 522434

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

 

 



  

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

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی    

 1399-1400سال تحصیلی  اول نیمسالدر 

     

 برنامه امتحانی برنامه کالسی
 

 تاريخ امتحان كالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_كد

ساعت 

 مقطع امتحان

 نيک منصوره  مهندس خانم  شناسي زمين 522410

 نهاد

-107 كالس 1430 1300 شنبه 9811 2

 كشاورزي

 پيوسته كارشناسي 10:45 1399/10/10

 نيک ورهمنص  مهندس خانم  شناسي زمين 522410

 نهاد

 پيوسته كارشناسي 10:45 1399/10/10  خاكشناسي -آز 1615 1445 شنبه 9811 2

 پيوسته كارشناسي 08:30 1399/10/24  حاصلخيزي -آز 1115 945 شنبه سه 9811 3  تجزيه شيمي 522406

-107 كالس 1430 1300 شنبه سه 9811 3  تجزيه شيمي 522406

 كشاورزي

 پيوسته ناسيكارش 08:30 1399/10/24

-107 كالس 1115 945 شنبه 9811 3  رضائي عباس دكتر آقاي خاک فيزيک 522423

 كشاورزي

 پيوسته كارشناسي 10:45 1399/10/15

 پيوسته كارشناسي 10:45 1399/10/15  خاكشناسي -آز 1430 1300 شنبه يک 9811 3  رضائي عباس دكتر آقاي خاک فيزيک 522423

-107 كالس 1615 1445 شنبه يک 9811 3  رضائي عباس دكتر يآقا خاک فيزيک 522423

 كشاورزي

 پيوسته كارشناسي 10:45 1399/10/15

-302 كالس 930 800 شنبه يک 9811 3 پور چابک جعفر دكتر آقاي عمومي آبياري 522427

 كشاورزي

 پيوسته كارشناسي 08:30 1399/10/06

 و فيزيک-آز 1115 945 شنبه يک 9811 3 پور چابک جعفر دكتر آقاي عمومي آبياري 522427

  آبياري

 پيوسته كارشناسي 08:30 1399/10/06

 -106 كالس 1615 1445 شنبه دو 9811 3 عباسي امين دكتر آقاي عمومي زراعت 522462

 كشاورزي

 پيوسته كارشناسي 10:45 1399/10/13

 پيوسته كارشناسي 10:45 1399/10/13 1 زراعت -آز  1800 1630 شنبه دو 9811 3 عباسي امين دكتر آقاي عمومي زراعت 522462

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

 



  

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

دانشگاه مراغه-ده کشاورزیدانشک  

 1399-1400سال تحصیلی  اول نیمسالدر 

 

 برنامه امتحانی برنامه کالسی
 

 تاريخ امتحان كالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_كد

ساعت 

 مقطع امتحان

-109 كالس 1430 1300 شنبه 9911 3  عمومي رياضيات 522402

 كشاورزي

 پيوسته كارشناسي 08:30 1399/10/22

-109 كالس 1115 945 شنبه دو 9911 3  عمومي شيمي 522407

 كشاورزي

 پيوسته كارشناسي 10:45 1399/10/06

 پيوسته كارشناسي 10:45 1399/10/06 1 شيمي -آز 1430 1300 شنبه دو 9911 3  عمومي شيمي 522407

 گياهي فيزيولوژي و آناتومي 522409

 (1 سيگياهشنا)

-109 كالس 930 800 شنبه يک 9911 3 

 كشاورزي

 پيوسته كارشناسي 10:45 1399/10/10

 گياهي فيزيولوژي و آناتومي 522409

 (1 گياهشناسي)

 پيوسته كارشناسي 10:45 1399/10/10 1 گياهپزشکي -آز 1115 945 شنبه يک 9911 3 

-109 كالس 1615 1300 شنبه سه 9918 3  نجفي فرزانه خانم (انگليسي) خارجي زبان 8888256

 كشاورزي

 پيوسته كارشناسي 10:45 1399/10/20

-109 كالس 1615 1300 شنبه يک 9916 3 اكبريان حسين دكتر آقاي فارسي 8888248

 كشاورزي

 پيوسته كارشناسي 10:45 1399/10/10

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



  

 کارشناسیمقطع  -96ورودی گیاهپزشکی-مهندسی کشاورزی رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1399-1400سال تحصیلی  اول نیمسالدر 

 

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

 پيوسته كارشناسي 14:00 1399/10/13 كشاورزي -106 كالس 1115 945 شنبه يک 9611 1  باقري محمد دكتر آقاي سبزي و ،جاليز زينتي گياهان آفات 523334

 و ،جاليز زينتي گياهان مهم افات عمليات 523335

 سبزي

 پيوسته كارشناسي 10:45 1399/10/13 1 گياهپزشکي -آز 1430 1300 شنبه يک 9611 1  باقري محمد دكتر آقاي

 پيوسته كارشناسي 14:00 1399/10/17 كشاورزي -106 كالس 930 800 شنبه يک 9611 1 جباري دكترحبيبه خانم سبزي و ،جاليز زينتي گياهان بيماريهاي 523336

 و زينتي،جاليز گياهان يهايبيمار عمليات 523337

  سبزي

 پيوسته كارشناسي 10:45 1399/10/17  گياهي بيماريهاي -آز 1615 1445 شنبه يک 9611 1 جباري دكترحبيبه خانم

 پيوسته اسيكارشن 14:00 1399/10/06 كشاورزي -106 كالس 1115 945 شنبه سه 9611 2  خاني قره غالمحسين دكتر آقاي گياهي آفات مديريت اصول 523338

 پيوسته كارشناسي 14:00 1399/10/08 كشاورزي -106 كالس 930 800 شنبه سه 9611 2 رومي وحيد دكتر آقاي گياهي بيماريهاي مديريت اصول 523339

 ستهپيو كارشناسي 14:00 1399/10/10 كشاورزي -106 كالس 930 800 شنبه چهار 9611 1 سميراخداياري دكتر خانم انباري آفات 523344

 پيوسته كارشناسي 14:00 1399/10/10 1 گياهپزشکي -آز 1115 945 شنبه چهار 9611 1 سميراخداياري دكتر خانم انباري آفات 523344

 پيوسته كارشناسي 14:00 1399/10/24 كشاورزي -106 كالس 1430 1300 شنبه سه 9611 2 جباري دكترحبيبه خانم گياهان فيزيولوژيک بيماريهاي 523361

 پيوسته كارشناسي 14:00 1399/10/24  گياهي بيماريهاي -آز 1615 1445 شنبه سه 9611 2 جباري دكترحبيبه خانم گياهان فيزيولوژيک بيماريهاي 523361

 پيوسته كارشناسي 14:00 1399/10/20 كشاورزي -106 كالس 1115 945 شنبه دو 9611 2 رومي وحيد دكتر آقاي تخصصي زبان 523375

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

 

 

 

 



  

 

کارشناسیمقطع  -97ورودیگیاهپزشکی -مهندسی کشاورزیرنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته ب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1399-1400سال تحصیلی  اول نیمسالدر 

 

 برنامه امتحانی برنامه کالسی
 

 تاريخ امتحان كالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_كد

ساعت 

 مقطع امتحان

 وستهپي كارشناسي 10:45 1399/10/20  آبياري و فيزيک-آز 1615 1445 شنبه سه 9711 3 پور چابک جعفر دكتر آقاي عمومي آبياري 523312

 پيوسته كارشناسي 10:45 1399/10/20 كشاورزي-114 كالس 1800 1630 شنبه سه 9711 3 پور چابک جعفر دكتر آقاي عمومي آبياري 523312

 پيوسته كارشناسي 10:45 1399/10/10 كشاورزي -106 كالس 1115 945 شنبه چهار 9711 2 جباري دكترحبيبه خانم مقدماتي شناسي قارچ 523322

 پيوسته كارشناسي 14:00 1399/10/10  گياهي بيماريهاي -آز 1430 1300 شنبه چهار 9711 1 جباري دكترحبيبه خانم مقدماتي شناسي قارچ عمليات 523323

 پيوسته كارشناسي 10:45 1399/10/06 كشاورزي -106 كالس 1115 945 شنبه 9711 2  خاني قره غالمحسين دكتر آقاي 2 شناسي حشره 523324

 پيوسته كارشناسي 14:00 1399/10/06 1 گياهپزشکي -آز 1430 1300 شنبه 9711 1  خاني قره غالمحسين دكتر آقاي 2 شناسي حشره عمليات 523325

 پيوسته كارشناسي 10:45 1399/10/13 كشاورزي -106 كالس 930 845 شنبه دو 9711 2 احمدي زينب دكتر خانم شناسي سم 523340

 پيوسته كارشناسي 10:45 1399/10/13 كشاورزي -106 كالس 845 800 شنبه دو 9711 2 رومي وحيد دكتر يآقا شناسي سم 523340

 پيوسته كارشناسي 10:45 1399/10/13 1 گياهپزشکي -آز 1115 945 شنبه دو 9711 2 رومي وحيد دكتر آقاي شناسي سم 523340

 پيوسته كارشناسي 10:45 1399/10/13 كشاورزي -106 كالس 930 845 شنبه دو 9712 2 احمدي زينب دكتر خانم شناسي سم 523340

 پيوسته كارشناسي 10:45 1399/10/13 1 گياهپزشکي -آز 1430 1300 شنبه دو 9712 2 احمدي زينب دكتر خانم شناسي سم 523340

 پيوسته كارشناسي 10:45 1399/10/13 كشاورزي -106 كالس 845 800 شنبه دو 9712 2 رومي وحيد دكتر آقاي شناسي سم 523340

 پيوسته كارشناسي 10:45 1399/10/17 كشاورزي-112 كالس 1115 945 شنبه يک 9711 1 سميراخداياري دكتر خانم گياهي شناسي كنه 523346

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



  

کارشناسیمقطع  -98ورودیگیاهپزشکی -مهندسی کشاورزیرنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته ب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1399-1400سال تحصیلی  اول نیمسالدر 

 

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

-112 كالس 1615 1445 شنبه سه 9811 3 حاتمي حميد دكتر آقاي ژنتيک 523307

 كشاورزي

 كارشناسي 10:45 1399/10/10

 پيوسته

 كارشناسي 10:45 1399/10/10 1 زراعت -آز  1800 1630 شنبه سه 9811 3 حاتمي حميد دكتر آقاي ژنتيک 523307

 پيوسته

 كارشناسي 10:45 1399/10/20 2 كامپيوتر مركز 930 800 شنبه يک 9811 3 دشتي شهريار دكتر آقاي شناسي اقليم و واه 523313

 پيوسته

-109 كالس 1115 945 شنبه يک 9811 3 دشتي شهريار دكتر آقاي شناسي اقليم و هوا 523313

 كشاورزي

 كارشناسي 10:45 1399/10/20

 پيوسته

-302 كالس 1800 1445 شنبه يک 9811 3 ابدي بيژن دكتر آقاي عمومي كشاورزي اقتصاد 523314

 كشاورزي

 كارشناسي 10:45 1399/10/24

 پيوسته

-112 كالس 1800 1445 شنبه دو 9811 3 عباسي امين دكتر آقاي عمومي زراعت 523316

 كشاورزي

 كارشناسي 10:45 1399/10/13

 پيوسته

-112 كالس 1430 1300 شنبه 9811 2  ريباق محمد دكتر آقاي 1 شناسي حشره 523319

 كشاورزي

 كارشناسي 10:45 1399/10/06

 پيوسته

 كارشناسي 08:30 1399/10/06 1 گياهپزشکي -آز 1615 1445 شنبه 9811 1  باقري محمد دكتر آقاي 1 شناسي حشره عمليات 523320

 پيوسته

-112 كالس 930 800 شنبه سه 9811 2 جباري دكترحبيبه خانم گياهي شناسي بيماري مباني 523321

 كشاورزي

 كارشناسي 10:45 1399/10/17

 پيوسته

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



  

 

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

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1399-1400سال تحصیلی  اول نیمسالدر 

 

 برنامه امتحانی برنامه کالسی
 

 تاريخ امتحان كالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_كد

ساعت 

 مقطع امتحان

-109 كالس 1615 1300 شنبه يک 9913 3 اكبريان حسين دكتر آقاي فارسي 8888248

 كشاورزي

 پيوسته كارشناسي 10:45 1399/10/10

-109 كالس 1615 1300 شنبه سه 9914 3  نجفي فرزانه خانم (انگليسي) خارجي زبان 8888256

 كشاورزي

 پيوسته كارشناسي 10:45 1399/10/20

-109 كالس 1615 1300 شنبه 9911 3   عمومي رياضي 523303

 كشاورزي

 پيوسته كارشناسي 10:45 1399/10/06

-109 كالس 930 800 شنبه دو 9911 3  عمومي شيمي 523304

 كشاورزي

 پيوسته كارشناسي 10:45 1399/10/17

 پيوسته كارشناسي 10:45 1399/10/17 1 شيمي -آز 1115 945 شنبه دو 9911 3  عمومي شيمي 523304

-109 كالس 930 800 نبهش سه 9911 3  گياهي فيزيولوژي و آناتومي 523305

 كشاورزي

 پيوسته كارشناسي 10:45 1399/10/10

 پيوسته كارشناسي 10:45 1399/10/10  گياهشناسي -آز 1115 945 شنبه سه 9911 3  گياهي فيزيولوژي و آناتومي 523305

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

 

 



  

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

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1399-1400سال تحصیلی  اول نیمسالدر 

 

 برنامه امتحاني برنامه كالسي

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

پروژه كنترل و مديريت 414132 ابدي بيژن دكتر آقاي  شنبه يک 9611 2  -115 كالس 1430 1300 

 كشاورزي

1399/10/06 پيوسته كارشناسي 14:00   

تراكتور مکانيک 414139 رباطي جواد دكتر آقاي  -115 كالس 1615 1300 شنبه 9611 3 

اورزيكش  

1399/10/10 پيوسته كارشناسي 10:45   

تراكتور مکانيک 414139 رباطي جواد دكتر آقاي  19آز 1800 1630 شنبه 9611 3   1399/10/10 پيوسته كارشناسي 10:45   

داشت و كاشت هاي ماشين طراحي 414141 وظيفه حاضر امين دكتر آقاي  شنبه سه 9611 2  -115 كالس 1615 1445 

 كشاورزي

1399/10/15 پيوسته كارشناسي 14:00   

محدود اجزاء روش 414163 فتاحي سيدحسين دكتر آقاي  شنبه دو 9611 3  -115 كالس 930 800 

 كشاورزي

1399/10/20 پيوسته كارشناسي 14:00   

محدود اجزاء روش 414163 فتاحي سيدحسين دكتر آقاي  شنبه دو 9611 3  -302 كالس 1345 1300 

 كشاورزي

1399/10/20 پيوسته ناسيكارش 14:00   

-302 كالس 1115 945 شنبه دو 9611 2 ابدي بيژن دكتر آقاي مهندسي اقتصاد 414167

 كشاورزي

 پيوسته كارشناسي 08:30 1399/10/13

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

 



  

کارشناسیمقطع  -97ورودیمکانیک بیوسیستم کشاورزی گی و دروس ارائه شده رشته رنامه هفتب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1399-1400سال تحصیلی  اول نیمسالدر 

 

 برنامه امتحاني برنامه كالسي

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

وظيفه حاضر امين دكتر آقاي ترموديناميک 414118 شنبه چهار 9711 3  كشاورزي-115 كالس 1030 800   1399/10/06 پيوسته كارشناسي 08:30   

 تهپيوس كارشناسي 10:45 1399/10/20 كشاورزي-115 كالس 930 800 شنبه سه 9711 3 فتاحي سيدحسين دكتر آقاي 1ماشين اجزاي طراحي 414126

 پيوسته كارشناسي 10:45 1399/10/20 كشاورزي-115 كالس 1430 1345 شنبه چهار 9711 3 فتاحي سيدحسين دكتر آقاي 1ماشين اجزاي طراحي 414126

 پيوسته كارشناسي 08:30 1399/10/08 19آز 1800 1445 شنبه دو 9711 1 فتاحي سيدحسين دكتر آقاي كاري ورق و كاري جوش كارگاه 414129

 پيوسته كارشناسي 14:00 1399/10/17 نامشخص 930 800 شنبه دو 9711 3 وظيفه حاضر امين دكتر آقاي خاک مکانيک و فيزيک مباني 414138

 پيوسته كارشناسي 14:00 1399/10/17  خاكشناسي -آز 930 800 شنبه يک 9711 3  رضائي عباس دكتر آقاي خاک مکانيک و فيزيک مباني 414138

 پيوسته كارشناسي 14:00 1399/10/17 كشاورزي-115 كالس 1115 945 شنبه دو 9711 3  رضائي عباس دكتر آقاي خاک مکانيک و فيزيک يمبان 414138

 پيوسته كارشناسي 14:00 1399/10/17 نامشخص 930 800 شنبه دو 9712 3 وظيفه حاضر امين دكتر آقاي خاک مکانيک و فيزيک مباني 414138

 پيوسته كارشناسي 14:00 1399/10/17 كشاورزي-115 كالس 1115 945 شنبه دو 9712 3 وظيفه حاضر امين دكتر آقاي خاک مکانيک و يکفيز مباني 414138

 پيوسته كارشناسي 14:00 1399/10/17  خاكشناسي -آز 1115 945 شنبه يک 9712 3  رضائي عباس دكتر آقاي خاک مکانيک و فيزيک مباني 414138

 هاي سامانه كاربرد و شناخت 414143

 پنوماتيک و هيدروليک

 پيوسته كارشناسي 08:30 1399/10/13 كشاورزي-115 كالس 1115 945 شنبه سه 9711 3  رباطي جواد دكتر آقاي

 هاي سامانه كاربرد و شناخت 414143

 پنوماتيک و هيدروليک

 پيوسته كارشناسي 08:30 1399/10/13 كشاورزي-115 كالس 1430 1345 شنبه سه 9711 3  رباطي جواد دكتر آقاي

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

 
 
 
 
 



  

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

ه مراغهدانشگا-دانشکده کشاورزی  

 1399-1400سال تحصیلی  اول نیمسالدر 

 

 برنامه امتحاني برنامه كالسي

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

-302 كالس 1115 945 شنبه سه 9811 3  (ديفرانسيل معادالت) 3 رياضيات 414103

 كشاورزي

 پيوسته كارشناسي 08:30 1399/10/24

-302 كالس 1530 1445 شنبه سه 9811 3  (ديفرانسيل معادالت) 3 رياضيات 414103

 كشاورزي

 پيوسته كارشناسي 08:30 1399/10/24

-302 كالس 930 800 شنبه دو 9811 2  عددي محاسبات 414110

 كشاورزي

 پيوسته كارشناسي 08:30 1399/10/20

-115 كالس 1430 1300 شنبه دو 9811 3 وظيفه حاضر امين دكتر آقاي 1 مصالح مقاومت 414119

 كشاورزي

 پيوسته كارشناسي 10:45 1399/10/06

-115 كالس 1345 1300 شنبه چهار 9811 3 وظيفه حاضر امين دكتر آقاي 1 مصالح مقاومت 414119

 كشاورزي

 پيوسته كارشناسي 10:45 1399/10/06

-115 كالس 930 800 شنبه يک 9811 3 فتاحي سيدحسين دكتر آقاي مواد علم 414124

 كشاورزي

 پيوسته كارشناسي 14:00 1399/10/17

-115 كالس 1345 1300 شنبه سه 9811 3 فتاحي سيدحسين دكتر آقاي مواد علم 414124

 كشاورزي

 پيوسته كارشناسي 14:00 1399/10/17

-115 كالس 1115 945 شنبه يک 9811 3  رباطي جواد دكتر آقاي عمومي كشاورزي هاي ماشين 414125

 كشاورزي

 پيوسته كارشناسي 10:45 1399/10/13

 پيوسته كارشناسي 10:45 1399/10/13 19آز 1430 1300 شنبه يک 9811 3  رباطي جواد دكتر آقاي عمومي كشاورزي هاي ماشين 414125

-115 كالس 1115 945 شنبه يک 9812 3  رباطي جواد دكتر آقاي عمومي كشاورزي هاي ماشين 414125

 كشاورزي

 پيوسته كارشناسي 10:45 1399/10/13

 پيوسته كارشناسي 10:45 1399/10/13 19آز 1615 1445 شنبه يک 9812 3  رباطي جواد دكتر آقاي عمومي كشاورزي هاي ماشين 414125

 پيوسته كارشناسي 14:00 1399/10/08 فني رسم سالن 1115 800 شنبه چهار 9811 2 فتاحي سيدحسين دكتر آقاي 2 صنعتي كشي نقشه 414128

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

 



  

 

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

دانشگاه مراغه-نشکده کشاورزیدا  

 1399-1400سال تحصیلی  اول نیمسالدر 

 

 برنامه امتحاني برنامه كالسي

 

 تاريخ امتحان كالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_كد

ساعت 

 مقطع امتحان

-302 كالس 1445 1345 شنبه 9911 3  1 رياضيات 414101

 كشاورزي

 پيوسته كارشناسي 14:00 1399/10/06

-302 كالس 930 800 شنبه سه 9911 3  1 رياضيات 414101

 كشاورزي

 پيوسته كارشناسي 14:00 1399/10/06

-115 كالس 930 800 شنبه 9911 2  1 فيزيک 414104

 كشاورزي

 پيوسته كارشناسي 08:30 1399/10/15

 پيوسته كارشناسي 08:30 1399/10/17  آبياري و فيزيک-آز 1630 1445 شنبه دو 9911 1  1فيزيک آزمايشگاه 414105

-115 كالس 1115 945 شنبه 9911 3  عمومي شيمي 414108

 كشاورزي

 پيوسته كارشناسي 10:45 1399/10/08

-302 كالس 1345 1300 شنبه 9911 3  عمومي شيمي 414108

 كشاورزي

 پيوسته كارشناسي 10:45 1399/10/08

 حاضر امين دكتر آقاي 1صنعتي كشي نقشه 414127

 وظيفه

 پيوسته كارشناسي 10:45 1399/10/24 فني رسم سالن 1115 800 شنبه يک 9911 2

-109 كالس 1615 1300 شنبه يک 9912 3 اكبريان حسين دكتر آقاي فارسي 8888248

 كشاورزي

 پيوسته كارشناسي 10:45 1399/10/13

 خارجي زبان 8888256

 (انگليسي)

-109 كالس 1615 1300 شنبه سه 9913 3  نجفي هفرزان خانم

 كشاورزي

 پيوسته كارشناسي 10:45 1399/10/20

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



  

 

 

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

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1399-1400سال تحصیلی  اول نیمسالدر 

 

 برنامه امتحاني برنامه كالسي

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

 ارشد كارشناسي 10:45 1399/10/24 2 كامپيوتر مركز 930 800 شنبه دو 9911 3 پور حمزه نيکو دكتر خانم خاک ژئومورفولوژي 552406

 ناپيوسته

-(2ارشد) 301 كالس 1115 945 شنبه دو 9911 3 پور حمزه نيکو دكتر خانم خاک ژئومورفولوژي 552406

 كشا

 ارشد كارشناسي 10:45 1399/10/24

 تهناپيوس

-(2ارشد) 301 كالس 1430 1300 شنبه دو 9911 3 نورآئين مجتبي دكتر آقاي آماري پيشرفته روشهاي 552416

 كشا

 ارشد كارشناسي 10:45 1399/10/22

 ناپيوسته

-(2ارشد) 301 كالس 1615 1445 شنبه دو 9911 3 نورآئين مجتبي دكتر آقاي آماري پيشرفته روشهاي 552416

 كشا

 ارشد كارشناسي 10:45 1399/10/22

 ناپيوسته

 ارشد كارشناسي 10:45 1399/10/13  خاكشناسي -آز 930 800 شنبه سه 9911 3  رضائي عباس دكتر آقاي پيشرفته خاک فيزيک 552301

 ناپيوسته

-(1ارشد) 101 كالس 1430 1300 شنبه سه 9911 3  رضائي عباس دكتر آقاي پيشرفته خاک فيزيک 552301

 كشا

 ارشد كارشناسي 10:45 1399/10/13

 ناپيوسته

-(1ارشد) 101 كالس 1615 1445 شنبه سه 9911 3  رضائي عباس دكتر آقاي پيشرفته خاک فيزيک 552301

 كشا

 ارشد كارشناسي 10:45 1399/10/13

 ناپيوسته

 ارشد كارشناسي 10:45 1399/10/17 كشاورزي-110 كالس 1615 1445 شنبه يک 9911 3 موسوي بهمن سيد دكتر آقاي پيشرفته خاک بندي رده و پيدايش 552303

 ناپيوسته

 ارشد كارشناسي 10:45 1399/10/17  خاكشناسي -آز 1800 1630 شنبه يک 9911 3 موسوي بهمن سيد دكتر آقاي پيشرفته خاک بندي رده و پيدايش 552303

 ناپيوسته

-(1ارشد) 101 كالس 1115 945 شنبه سه 9911 2 رحمتي مهدي دكتر آقاي خاک منابع پايدار مديريت 552305

 كشا

 ارشد كارشناسي 10:45 1399/10/20

 ناپيوسته

 

  



  

 

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

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1399-1400سال تحصیلی  اول در نیمسال

 

 برنامه امتحاني كالسيبرنامه 

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

 ارشد كارشناسي 10:45 1399/10/13  خاكشناسي -آز 930 800 شنبه سه 9911 3  رضائي عباس دكتر آقاي پيشرفته خاک فيزيک 552301

 ناپيوسته

-(1ارشد) 101 كالس 1430 1300 شنبه سه 9911 3  رضائي عباس دكتر آقاي پيشرفته خاک فيزيک 552301

 كشا

 ارشد كارشناسي 10:45 1399/10/13

 ناپيوسته

-(1ارشد) 101 كالس 1615 1445 شنبه سه 9911 3  رضائي عباس دكتر آقاي پيشرفته خاک فيزيک 552301

 كشا

 ارشد كارشناسي 10:45 1399/10/13

 وستهناپي

 ارشد كارشناسي 10:45 1399/10/17 كشاورزي-110 كالس 1615 1445 شنبه يک 9911 3 موسوي بهمن سيد دكتر آقاي پيشرفته خاک بندي رده و پيدايش 552303

 ناپيوسته

 ارشد كارشناسي 10:45 1399/10/17  خاكشناسي -آز 1800 1630 شنبه يک 9911 3 موسوي بهمن سيد دكتر آقاي پيشرفته خاک بندي رده و پيدايش 552303

 ناپيوسته

-(1ارشد) 101 كالس 1115 945 شنبه سه 9911 2 رحمتي مهدي دكتر آقاي خاک منابع پايدار مديريت 552305

 كشا

 ارشد كارشناسي 10:45 1399/10/20

 ناپيوسته

-(2ارشد) 301 كالس 1430 1300 شنبه دو 9911 3 نورآئين مجتبي دكتر آقاي آماري پيشرفته روشهاي 552314

 كشا

 ارشد كارشناسي 10:45 1399/10/22

 ناپيوسته

-(2ارشد) 301 كالس 1615 1445 شنبه دو 9911 3 نورآئين مجتبي دكتر آقاي آماري پيشرفته روشهاي 552314

 كشا

 ارشد كارشناسي 10:45 1399/10/22

 ناپيوسته

 ارشد كارشناسي 10:45 1399/10/24 كشاورزي-112 كالس 1430 1300 شنبه يک 9911 3 رحمتي مهدي دكتر آقاي دور راه از سنجش 552319

 ناپيوسته

 ارشد كارشناسي 10:45 1399/10/24  خاكشناسي -آز 1115 945 شنبه دو 9911 3 رحمتي مهدي دكتر آقاي دور راه از سنجش 552319

 ناپيوسته

 



  

 

کارشناسی ارشدمقطع  -99 ورودی  -بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک – ری خاکمدیریت حاصلخیزی و زیست فناو رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1399-1400سال تحصیلی  اول نیمسالدر 

 

 

 برنامه امتحاني برنامه كالسي

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

 ارشد كارشناسي 10:45 1399/10/24 كشاورزي-107 كالس 1115 945 شنبه چهار 9911 2 كريمي اسماعيل دكتر آقاي خاكزي ريزجانداران ژنتيک 553411

 ناپيوسته

 ارشد كارشناسي 10:45 1399/10/20 كشاورزي-109 كالس 1115 945 شنبه دو 9911 2 كريمي اسماعيل دكتر آقاي آب و خاک پااليي زيست 553416

 ناپيوسته

 -106 كالس 1615 1445 شنبه سه 9911 3 عباسيان مالعلي دكتر خانم پيشرفته خاک حاصلخيزي 552502

 كشاورزي

 ارشد كارشناسي 10:45 1399/10/17

 ناپيوسته

 ارشد كارشناسي 10:45 1399/10/17  حاصلخيزي -آز 1800 1630 شنبه سه 9911 3 عباسيان مالعلي دكتر خانم پيشرفته خاک حاصلخيزي 552502

 ناپيوسته

 ارشد كارشناسي 10:45 1399/10/13 كشاورزي-107 كالس 1430 1300 شنبه چهار 9911 3   صادقي سيروس دكتر آقاي پيشرفته خاک شيمي 552503

 ناپيوسته

 ارشد كارشناسي 10:45 1399/10/13 كشاورزي-107 كالس 1615 1445 شنبه چهار 9911 3   صادقي سيروس دكتر آقاي پيشرفته خاک شيمي 552503

 ناپيوسته

-(2ارشد) 301 كالس 1615 1300 شنبه دو 9911 3 نورآئين مجتبي دكتر آقاي آماري پيشرفته روشهاي 552505

 كشا

 ارشد كارشناسي 10:45 1399/10/22

 ناپيوسته

 

 

 

 

 

 



  

 کارشناسی ارشدمقطع  -99 ورودی  -شیمی، حاصلخیزی و تغذیه گیاه – اوری خاکمدیریت حاصلخیزی و زیست فن رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1399-1400سال تحصیلی  اول نیمسالدر 

 

 

 برنامه امتحاني برنامه كالسي

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

 -106 كالس 1615 1445 شنبه سه 9911 3 عباسيان مالعلي دكتر خانم پيشرفته خاک حاصلخيزي 552502

 كشاورزي

 ارشد كارشناسي 10:45 1399/10/17

 ناپيوسته

 ارشد كارشناسي 10:45 1399/10/17  حاصلخيزي -آز 1800 1630 شنبه سه 9911 3 عباسيان مالعلي دكتر خانم پيشرفته خاک حاصلخيزي 552502

 ناپيوسته

-107 كالس 1430 1300 شنبه چهار 9911 3   صادقي سيروس دكتر آقاي پيشرفته خاک شيمي 552503

 كشاورزي

 ارشد كارشناسي 10:45 1399/10/13

 ناپيوسته

-107 كالس 1615 1445 شنبه چهار 9911 3   صادقي سيروس دكتر آقاي پيشرفته خاک شيمي 552503

 كشاورزي

 ارشد كارشناسي 10:45 1399/10/13

 ناپيوسته

 301 كالس 1615 1300 شنبه دو 9911 3 نورآئين مجتبي دكتر آقاي آماري پيشرفته روشهاي 552505

 كشا-(2ارشد)

 ارشد كارشناسي 10:45 1399/10/22

 ناپيوسته

 101 كالس 930 800 شنبه سه 9911 2   صادقي سيروس دكتر آقاي خاک آلي مواد 552509

 كشا-(1دارش)

 ارشد كارشناسي 14:00 1399/10/24

 ناپيوسته

-109 كالس 1115 945 شنبه سه 9911 2   صادقي سيروس دكتر آقاي خاک آلي مواد 552509

 كشاورزي

 ارشد كارشناسي 14:00 1399/10/24

 ناپيوسته

 آب و خاک آلودگي 552520

 پيشرفته

-107 سكال 1115 945 شنبه دو 9911 2   صادقي سيروس دكتر آقاي

 كشاورزي

 ارشد كارشناسي 10:45 1399/10/20

 ناپيوسته

 

 

 

 



  

 

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

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1399-1400سال تحصیلی  اول نیمسالدر 

 

   برنامه امتحانی برنامه کالسی          

 درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_كد
 تاريخ امتحان كالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز

ساعت 

 مقطع امتحان

 قره غالمحسين دكتر آقاي حشرات اكولوژي 553101

  خاني

-(1ارشد) 101 كالس 1115 945 شنبه يک 9911 3

 كشا

 كارشناسي 10:45 1399/10/17

 ناپيوسته ارشد

-(1ارشد) 101 كالس 930 800 شنبه يک 9911 3  باقري محمد دكتر آقاي حشرات بندي رده 553103

 كشا

 كارشناسي 10:45 1399/10/13

 ناپيوسته ارشد

-(1ارشد) 101 كالس 1430 1300 شنبه يک 9911 2 سميراخداياري دكتر خانم حشرات مرفولوژي 553110

 كشا

 كارشناسي 10:45 1399/10/24

 ناپيوسته ارشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

کارشناسی ارشدمقطع  -98ورودی حشره شناسی روس ارائه شده رشتهرنامه هفتگی و دب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1399-1400سال تحصیلی  اول 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 تحانام

 قره غالمحسين دكتر آقاي آفات تلفيقي مديريت 553106

  خاني

-(2ارشد) 301 كالس 930 800 شنبه چهار 9811 3

 كشا

 كارشناسي 10:45 1399/10/17

 ناپيوسته ارشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

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

 

مراغه دانشگاه-دانشکده کشاورزی  

 1399-1400سال تحصیلی  اول نیمسالدر 

 

   برنامه امتحانی برنامه کالسی          

 واحد_تعداد استاد درس_نام درس_كد
در_گروه

 س
 تاريخ امتحان كالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز

ساعت 

 امتحان
 مقطع

 دكتر خانم حشرات ايمني و غدد فيزيولوژي 561301

 سميراخداياري

-112 كالس 1115 945 بهشن دو 9911 3

 كشاورزي

 دكتري 10:45 1399/10/24

 تخصصي

 ناپيوسته

 غالمحسين دكتر آقاي حشرات جمعيت پويايي 561302

  خاني قره

 -(2ارشد) 301 كالس 1115 945 شنبه چهار 9911 3

 كشاورزي

 دكتري 10:45 1399/10/17

 تخصصي

 ناپيوسته

 نامگذاري قوانين و بندي رده اصول 561305

 وريجان

 محمد دكتر آقاي

  باقري

 -(2ارشد) 301 كالس 930 800 شنبه دو 9911 2

 كشاورزي

 دكتري 10:45 1399/10/13

 تخصصي

 ناپيوسته

 

 

 

 

 

 



  

دکتریمقطع  - 98ورودی حشره شناسی رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

 

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1399-1400سال تحصیلی  اول در نیمسال

 

   برنامه امتحانی برنامه کالسی          

 واحد_تعداد استاد درس_نام درس_كد
در_گروه

 س
 تاريخ امتحان كالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز

ساعت 

 امتحان
 مقطع

 دكتر خانم حشرات بيوشيمي 561316

 سميراخداياري

-(2ارشد) 301 كالس 1430 1300 شنبه چهار 9811 2

 ورزيكشا

 تريدك 10:45 1399/10/17

 تخصصي

 ناپيوسته

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

کارشناسیمقطع  -96ورودی م باغبانی  علو-مهندسی کشاورزی رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1399-1400سال تحصیلی  اول در نیمسال

  

   برنامه امتحاني برنامه كالسي  

 تاريخ امتحان كالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد اداست درس_نام درس_كد

ساعت 

 مقطع امتحان

 كارشناسي پيوسته 08:30 1399/10/22 كشاورزي-112كالس  930 800 شنبه 9611 3 آقاي دكتر ميالد فرخي آفات مهم گياهان باغباني 524313

 كارشناسي پيوسته 08:30 1399/10/22 1گياهپزشکي  -آز 1115 945 شنبه 9611 3 خيآقاي دكتر ميالد فر آفات مهم گياهان باغباني 524313

 9611 3 دكتر اصغر ابراهيم زاده فيزيولوژي و فناوري پس از برداشت 524324

يک 

 كارشناسي پيوسته 10:45 1399/10/06 كشاورزي-114كالس  930 800 شنبه

 9611 3 غر ابراهيم زادهدكتر اص فيزيولوژي و فناوري پس از برداشت 524324

يک 

 كارشناسي پيوسته 10:45 1399/10/06 1باغباني  -آز 1115 945 شنبه

 9611 3 آقاي دكتر سيد مرتضي زاهدي ميوه هاي گرمسيري و نيمه گرمسيري 524327

دو 

 كارشناسي پيوسته 10:45 1399/10/10 كشاورزي-110كالس  930 800 شنبه

 9611 3 آقاي دكتر سيد مرتضي زاهدي ه گرمسيريميوه هاي گرمسيري و نيم 524327

دو 

 كارشناسي پيوسته 10:45 1399/10/10 كشاورزي-110كالس  1115 945 شنبه

 9611 1 آقاي دكتر علي بهمني  2مهارت هاي ميوه كاري  524329

دو 

 كارشناسي پيوسته 10:45 1399/10/15 1باغباني  -آز 1430 1300 شنبه

 9611 3 آقاي دكتر حميد حاتمي 2شاورزي طرح آزمايشهاي ك 524316

يک 

 كارشناسي پيوسته 10:45 1399/10/17 كشاورزي-111كالس  1615 1445 شنبه

 9611 3 آقاي دكتر حميد حاتمي 2طرح آزمايشهاي كشاورزي  524316

يک 

 كارشناسي پيوسته 10:45 1399/10/17 كشاورزي-111كالس  1800 1630 شنبه

 9611 2 كتر اصغر ابراهيم زادهد مديريت گلخانه 524320

يک 

 كارشناسي پيوسته 10:45 1399/10/13 كشاورزي-114كالس  1430 1300 شنبه

 
 
 

 
 



  

کارشناسیمقطع  -97ورودی م باغبانی  علو-مهندسی کشاورزی رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1399-1400سال تحصیلی  اول در نیمسال

 

  

   برنامه امتحاني برنامه كالسي  

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

 اسي پيوستهكارشن 10:45 1399/10/22 كشاورزي-114كالس  930 800 سه شنبه 9711 3 آقاي دكتر فرزاد رسولي مباني اصالح گياهان باغباني 524323

 كارشناسي پيوسته 10:45 1399/10/22 گلخانه 1115 945 سه شنبه 9711 3 آقاي دكتر فرزاد رسولي مباني اصالح گياهان باغباني 524323

 كارشناسي پيوسته 10:45 1399/10/22 گلخانه 1430 1300 سه شنبه 9711 3 آقاي دكتر فرزاد رسولي مباني اصالح گياهان باغباني 524323

 كارشناسي پيوسته 10:45 1399/10/24 فيزيک و آبياري -آز 1615 1445 سه شنبه 9711 3 آقاي دكتر جعفر چابک پور آبياري عمومي 524311

 كارشناسي پيوسته 10:45 1399/10/24 كشاورزي-114كالس  1800 1630 سه شنبه 9711 3 آقاي دكتر جعفر چابک پور آبياري عمومي 524311

 كارشناسي پيوسته 08:30 1399/10/13 كشاورزي -106كالس  1430 1300 شنبه 9711 3 آقاي دكتر وحيد رومي ي مهم گياهان باغبانيبيماريها 524312

 كارشناسي پيوسته 08:30 1399/10/13 بيماريهاي گياهي  -آز 1615 1445 شنبه 9711 3 آقاي دكتر وحيد رومي بيماريهاي مهم گياهان باغباني 524312

 كارشناسي پيوسته 10:45 1399/10/06 كشاورزي-110كالس  1615 1445 دو شنبه 9711 3 آقاي دكتر فرهاد بهتاش  وليد و پرورش سبزيت 524331

 كارشناسي پيوسته 10:45 1399/10/06 كشاورزي-110كالس  1800 1630 دو شنبه 9711 3 آقاي دكتر فرهاد بهتاش  توليد و پرورش سبزي 524331

 كارشناسي پيوسته 10:45 1399/10/15 گلخانه 930 800 دو شنبه 9711 1 آقاي دكتر فرهاد بهتاش  2اي سبزيکاي مهارت ه 524333

 كارشناسي پيوسته 10:45 1399/10/10 كشاورزي-110كالس  1430 1300 دو شنبه 9711 2 دكتر محمدرضا مرشدلو مباني گياهان دارويي 524338

 9711 3 اي دكتر حميد حاتميآق 2طرح آزمايشهاي كشاورزي  524316

يک 

 كارشناسي پيوسته 10:45 1399/10/17 كشاورزي-111كالس  1615 1445 شنبه

 9711 3 آقاي دكتر حميد حاتمي 2طرح آزمايشهاي كشاورزي  524316

يک 

 كارشناسي پيوسته 10:45 1399/10/17 كشاورزي-111كالس  1800 1630 شنبه

 

 

 

 

 

 



  

کارشناسیمقطع  -98ورودی م باغبانی  علو-مهندسی کشاورزی ده رشتهرنامه هفتگی و دروس ارائه شب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1399-1400سال تحصیلی  اول در نیمسال

   برنامه امتحانی برنامه کالسی  

 تاريخ امتحان كالس ساعت_پايان ساعت_شروع روز گروه_درس تعداد_واحد استاد نام_درس كد_درس
ساعت 
 قطعم امتحان

 9811 3 آقاي دکتر امين حاضر وظيفه ماشينهاي کشاورزي عمومي 524318
يک 

 14:00 1399/10/10 كشاورزي-302کالس  1430 1300 شنبه
کارشناسي 

 پيوسته

 14:00 1399/10/10 19آز 1615 1445 دو شنبه 9811 3 آقاي دکتر امين حاضر وظيفه ماشينهاي کشاورزي عمومي 524318
کارشناسي 

 پيوسته

 9811 3 آقاي دکتر شهريار دشتي هوا و اقليم شناسي 524319
يک 

 08:00 1399/10/17 2مرکز کامپيوتر  930 800 شنبه
کارشناسي 

 پيوسته

 9811 3 آقاي دکتر شهريار دشتي هوا و اقليم شناسي 524319
يک 
 08:00 1399/10/17 كشاورزي-109کالس  1115 945 شنبه

کارشناسي 
 پيوسته

 9611 2 دکتر اصغر ابراهيم زاده گلخانه مديريت 524320
يک 

 10:45 1399/10/13 كشاورزي-114كالس  1430 1300 شنبه
کارشناسي 

 پيوسته

 14:00 1399/10/06 كشاورزي-114كالس  1115 945 دو شنبه 9811 3 آقاي دکتر فرهاد بهتاش  مباني تغذيه گياهان باغباني 524321
کارشناسي 

 پيوسته

 14:00 1399/10/06 گلخانه 1430 1300 دو شنبه 9811 3 آقاي دکتر فرهاد بهتاش  ه گياهان باغبانيمباني تغذي 524321
کارشناسي 

 پيوسته

 10:45 1399/10/13 كشاورزي-110کالس  930 845 سه شنبه 9811 3 آقاي دکتر سيد مرتضي زاهدي اصول و روشهاي ازدياد گياهان 524322
کارشناسي 

 پيوسته

 10:45 1399/10/13 گلخانه 1030 945 سه شنبه 9811 3 آقاي دکتر سيد مرتضي زاهدي وشهاي ازدياد گياهاناصول و ر 524322
کارشناسي 

 پيوسته

 10:45 1399/10/13 كشاورزي-110کالس  845 800 سه شنبه 9811 3 آقاي دکتر علي بهمني  اصول و روشهاي ازدياد گياهان 524322
کارشناسي 

 پيوسته

 10:45 1399/10/13 گلخانه 1115 1030 سه شنبه 9811 3 آقاي دکتر علي بهمني  وشهاي ازدياد گياهاناصول و ر 524322
کارشناسي 

 پيوسته

 14:00 1399/10/20 كشاورزي-114كالس  1430 1300 سه شنبه 9811 3 آقاي دکتر محمد علي اعظمي  ژنتيک 524308
کارشناسي 

 پيوسته

 14:00 1399/10/20 1باغباني  -آز 1615 1445 سه شنبه 9811 3 ظمي آقاي دکتر محمد علي اع ژنتيک 524308
کارشناسي 

 پيوسته

 9811 3 آقاي دکتر فرزاد رسولي 1طرح آزمايشهاي کشاورزي  524315
چهار 
 14:00 1399/10/24 كشاورزي-110کالس  1115 945 شنبه

کارشناسي 
 پيوسته

 9811 3 سوليآقاي دکتر فرزاد ر 1طرح آزمايشهاي کشاورزي  524315
چهار 

 14:00 1399/10/24 كشاورزي-110کالس  1430 1300 شنبه
کارشناسي 

 پيوسته

 

 



  

 

کارشناسیمقطع  -99ورودی م باغبانی  علو-مهندسی کشاورزی رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب   

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1399-1400سال تحصیلی  اول در نیمسال

  

   برنامه امتحانی برنامه کالسی  

 تاريخ امتحان كالس ساعت_پايان ساعت_شروع روز گروه_درس تعداد_واحد استاد نام_درس كد_درس
ساعت 

 مقطع امتحان

 10:45 1399/10/06 كشاورزي-109کالس  1430 1300 شنبه 9911 3   رياضي عمومي 524303
کارشناسي 

 پيوسته

 10:45 1399/10/06 كشاورزي-109کالس  1615 1445 شنبه 9911 3   رياضي عمومي 524303
کارشناسي 

 پيوسته

 9911 3   شيمي عمومي 524304
دو 

 10:45 1399/10/17 1شيمي  -آز 930 800 شنبه
کارشناسي 

 پيوسته

 9911 3   شيمي عمومي 524304
دو 

 10:45 1399/10/17 كشاورزي-109کالس  1115 945 شنبه
کارشناسي 

 پيوسته

 9911 3   شيمي عمومي 524304
دو 

 10:45 1399/10/17 1شيمي  -آز 1430 1300 شنبه
کارشناسي 

 پيوسته

 9911 3   شيمي عمومي 524304
دو 

 10:45 1399/10/17 1شيمي  -آز 1615 1445 شنبه
کارشناسي 

 پيوسته

 9911 3   شيمي عمومي 524304
دو 

 10:45 1399/10/17 1شيمي  -آز 1800 1630 شنبه
کارشناسي 

 پيوسته

 9911 3   آناتومي و فيزيولوژي گياهي 524305
يک 
 10:45 1399/10/10 كشاورزي-109کالس  930 800 شنبه

کارشناسي 
 پيوسته

 9911 3   آناتومي و فيزيولوژي گياهي 524305
يک 

 10:45 1399/10/10 گياهشناسي  -آز 1115 945 شنبه
کارشناسي 

 پيوسته

 9921 3 آقاي دکتر حسين اکبريان فارسي 8888248
ک ي

 نامشخص 10:45 1399/10/13 كشاورزي-109کالس  1615 1300 شنبه

 9925 3 خانم فرزانه نجفي  زبان خارجي )انگليسي( 8888256
سه 

 نامشخص 10:45 1399/10/20 كشاورزي-109کالس  1615 1300 شنبه

   

 



  

ناپیوسته یکارشناسع مقط -99ورودی  باغبانی-تولیدات گیاهی مهندسی  رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب   

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1399-1400سال تحصیلی  اول در نیمسال

  

   برنامه امتحاني برنامه كالسي  

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

 كارشناسي ناپيوسته 10:45 1399/10/10 كشاورزي-114كالس  1615 1445 شنبه 9911 3 آقاي دكتر فرزاد رسولي ع-آمار و احتماالت دركشاورزي ن 580607

 كارشناسي ناپيوسته 10:45 1399/10/10 كشاورزي-114كالس  1800 1630 شنبه 9911 3 آقاي دكتر فرزاد رسولي ع-آمار و احتماالت دركشاورزي ن 580607

 كارشناسي ناپيوسته 10:45 1399/10/06 كشاورزي-114كالس  1615 1530 دو شنبه 9911 3 دكتر عبداهلل جوانمردآقاي  اكولوژي ن 580608

 كارشناسي ناپيوسته 10:45 1399/10/06 كشاورزي-114كالس  1800 1715 دو شنبه 9911 3 آقاي دكتر عبداهلل جوانمرد اكولوژي ن 580608

 كارشناسي ناپيوسته 10:45 1399/10/06 كشاورزي-114كالس  1530 1445 دو شنبه 9911 3 زاهدي آقاي دكتر سيد مرتضي اكولوژي ن 580608

 كارشناسي ناپيوسته 10:45 1399/10/06 كشاورزي-114كالس  1715 1630 دو شنبه 9911 3 آقاي دكتر سيد مرتضي زاهدي اكولوژي ن 580608

 كارشناسي ناپيوسته 08:30 1399/10/13 2مركز كامپيوتر  1430 1300 شنبه 9911 2 زاهديآقاي دكتر سيد مرتضي  ع-آشنايي با كامپيوتر ن 580611

 كارشناسي ناپيوسته 10:45 1399/10/20 كشاورزي-114كالس  930 800 شنبه 9911 3 خانم دكتر مالعلي عباسيان ع-حاصلخيزي خاک و كودها ن 580614

 كارشناسي ناپيوسته 10:45 1399/10/20 حاصلخيزي  -آز 1115 945 شنبه 9911 3 لي عباسيانخانم دكتر مالع ع-حاصلخيزي خاک و كودها ن 580614

 كارشناسي ناپيوسته 08:30 1399/10/15 كشاورزي-110كالس  930 845 يک شنبه 9911 2 خانم دكتر حنيفه سيدحاجي زاده ع -ازدياد نباتات ن 580615

 كارشناسي ناپيوسته 08:30 1399/10/15 كشاورزي-110كالس  1115 1030 يک شنبه 9911 2 يدحاجي زادهخانم دكتر حنيفه س ع -ازدياد نباتات ن 580615

 كارشناسي ناپيوسته 08:30 1399/10/15 كشاورزي-110كالس  845 800 يک شنبه 9911 2 آقاي دكتر علي بهمني  ع -ازدياد نباتات ن 580615

 كارشناسي ناپيوسته 08:30 1399/10/15 كشاورزي-110كالس  1030 945 يک شنبه 9911 2 ني آقاي دكتر علي بهم ع -ازدياد نباتات ن 580615

 كارشناسي ناپيوسته 10:45 1399/10/24 كشاورزي-114كالس  1430 1300 دوشنبه  9911 2 آقاي دكتر اعظمي مباني كشت بافت و بيوتکنولوژي 580617

 

  

 

 

 



  

 

 

ناپیوسته کارشناسیمقطع  -98ورودی  باغبانی -تولیدات گیاهی ندسی مه رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1399-1400سال تحصیلی  اول در نیمسال

  

   برنامه امتحاني برنامه كالسي  

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

 10:45 1399/10/24 كشاورزي-114كالس  930 800 دو شنبه 9811 3 آقاي دكتر فرزاد رسولي ع-اصول اصالح نباتات باغي ن 580618

كارشناسي 

 ناپيوسته

 10:45 1399/10/24 1باغباني  -آز 1115 945 دو شنبه 9811 3 آقاي دكتر فرزاد رسولي ع-اصول اصالح نباتات باغي ن 580618

اسي كارشن

 ناپيوسته

 9811 2 آقاي دكتر غالمرضا گوهري زبان تخصصي ن 580619

يک 

 08:00 1399/10/22 كشاورزي-114كالس  1115 945 شنبه

كارشناسي 

 ناپيوسته

 08:30 1399/10/17 كشاورزي-110كالس  930 800 شنبه 9811 2 آقاي دكتر بيژن ابدي مديريت مزرعه ن 580620

كارشناسي 

 ناپيوسته

 10:45 1399/10/06 كشاورزي -106كالس  1430 1300 دو شنبه 9811 2 خانم دكترحبيبه جباري ع-بيماريهاي گياهان باغي ن 580622

كارشناسي 

 ناپيوسته

 10:45 1399/10/06 1گياهپزشکي  -آز 1615 1445 دو شنبه 9811 2 خانم دكترحبيبه جباري ع-بيماريهاي گياهان باغي ن 580622

كارشناسي 

 ناپيوسته

 14:00 1399/10/13 مزرعه 1615 1445 شنبه 9811 2 آقاي دكتر علي بهمني  ع-مباني ميوه كاري ن 580624

كارشناسي 

 ناپيوسته

580630 

-فيزيولوژي پس از برداشت ن

 ع

خانم دكتر حنيفه سيدحاجي 

 10:45 1399/10/20 كشاورزي-114كالس  1115 945 شنبه 9811 2 زاده

كارشناسي 

 ناپيوسته

580630 

-فيزيولوژي پس از برداشت ن

 ع

خانم دكتر حنيفه سيدحاجي 

 10:45 1399/10/20 2باغباني  -آز 1430 1300 شنبه 9811 2 زاده

كارشناسي 

 ناپيوسته

 9911 3 دكتر محمدرضا مرشدلو بيوشيمي عمومي ن 580606

يک 

 08:30 1399/10/10 كشاورزي-110كالس  1430 1300 شنبه

كارشناسي 

 ناپيوسته



  

 

کارشناسیمقطع  -96ورودی تولید و ژنتیک گیاهی  مهندسی  مه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهرناب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1399-1400سال تحصیلی  اول در نیمسال

   برنامه امتحاني برنامه كالسي  

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

 كارشناسي پيوسته 08:30 1399/10/20 1زراعت  -آز  930 800 يک شنبه 9611 3 آقاي دكتر عليرضا پورمحمد  مباني بيوتکنولوژي گياهي 521626

 كارشناسي پيوسته 08:30 1399/10/20 كشاورزي-111كالس  1115 945 يک شنبه 9611 3 آقاي دكتر عليرضا پورمحمد  مباني بيوتکنولوژي گياهي 521626

 مباني فرآوري محصوالت گياهي 521629

آقاي دكتر محسن جان 

 كارشناسي پيوسته 14:00 1399/10/06 كشاورزي-113كالس  1115 945 سه شنبه 9611 3 محمدي

 مباني فرآوري محصوالت گياهي 521629

آقاي دكتر محسن جان 

 كارشناسي پيوسته 14:00 1399/10/06 2ت زراع -آز 1430 1300 سه شنبه 9611 3 محمدي

521634 

توليد گياهان زراعي،تغيير اقليم و تنش هاي 

 كارشناسي پيوسته 10:45 1399/10/17 كشاورزي-111كالس  1345 1300 يک شنبه 9611 2 آقاي دكتر شهريار دشتي محيطي

521634 

توليد گياهان زراعي،تغيير اقليم و تنش هاي 

 كارشناسي پيوسته 10:45 1399/10/17 2زراعت  -آز 1515 1445 يک شنبه 9611 2 ريار دشتيآقاي دكتر شه محيطي

521634 

توليد گياهان زراعي،تغيير اقليم و تنش هاي 

 كارشناسي پيوسته 10:45 1399/10/17 كشاورزي-111كالس  1430 1345 يک شنبه 9611 2 آقاي دكتر فريبرز شکاري  محيطي

521634 

راعي،تغيير اقليم و تنش هاي توليد گياهان ز

 كارشناسي پيوسته 10:45 1399/10/17 2زراعت  -آز 1615 1515 يک شنبه 9611 2 آقاي دكتر فريبرز شکاري  محيطي

 كارشناسي پيوسته 14:00 1399/10/08 نامشخص 1430 1300 دو شنبه 9611 2 آقاي دكتر مجتبي نورآئين به نژادي گياهي كاربردي 521639

 كارشناسي پيوسته 14:00 1399/10/08 نامشخص 1615 1445 دو شنبه 9611 2 آقاي دكتر ناصر صباغ نيا ه نژادي گياهي كاربرديب 521639

 رابطه آب  خاک و گياه 521645

آقاي دكتر محسن جان 

 كارشناسي پيوسته 10:45 1399/10/24 كشاورزي-111كالس  930 800 دو شنبه 9611 2 محمدي

 خاک و گياهرابطه آب   521645

آقاي دكتر محسن جان 

 كارشناسي پيوسته 10:45 1399/10/24 2زراعت  -آز 1115 945 دو شنبه 9611 2 محمدي

 كارشناسي پيوسته 14:00 1399/10/13 2زراعت  -آز 930 800 سه شنبه 9611 2 آقاي دكتر فريبرز شکاري  كنترل و  گواهي بذر 521666

 



  

کارشناسیمقطع  -97ورودی تولید و ژنتیک گیاهی  مهندسی  رشته رنامه هفتگی و دروس ارائه شدهب   
 

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1399-1400سال تحصیلی  اول در نیمسال

   برنامه امتحاني برنامه كالسي  

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

 08:30 1399/10/22 كشاورزي-113كالس  930 800 چهار شنبه 9711 3 آقاي دكتر ميالد فرخي مديريت آفات گياهان زراعي 521617

كارشناسي 

 پيوسته

 08:30 1399/10/22 2زراعت  -آز 1115 945 چهار شنبه 9711 3 آقاي دكتر ميالد فرخي مديريت آفات گياهان زراعي 521617

كارشناسي 

 پيوسته

521629 

مباني فرآوري محصوالت 

 گياهي

آقاي دكتر محسن جان 

 14:00 1399/10/06 كشاورزي-113كالس  1115 945 سه شنبه 9711 3 محمدي

كارشناسي 

 پيوسته

521629 

مباني فرآوري محصوالت 

 گياهي

آقاي دكتر محسن جان 

 14:00 1399/10/06 2زراعت  -آز 1430 1300 سه شنبه 9711 3 محمدي

 كارشناسي

 پيوسته

 10:45 1399/10/08 كشاورزي-113كالس  1115 945 دو شنبه 9711 2 آقاي دكتر عبداهلل جوانمرد توليد گياهان صنعتي 521632

كارشناسي 

 پيوسته

 08:30 1399/10/13 كشاورزي-113كالس  1430 1300 دو شنبه 9711 2 دكتر علي اصغر عليلو  توليد گياهان علوفه اي 521633

كارشناسي 

 وستهپي

 10:30 1399/10/20 كشاورزي-113كالس  930 800 دو شنبه 9711 2 آقاي دكتر امين عباسي مباني تغذيه گياهي 521623

كارشناسي 

 پيوسته

 14:00 1399/10/24 كشاورزي-113كالس  1615 1445 دو شنبه 9711 3 آقاي دكتر فريبرز شکاري  فيزيولوژي گياهان زراعي 521624

كارشناسي 

 پيوسته

 14:00 1399/10/24 2زراعت  -آز 1800 1630 دو شنبه 9711 3 آقاي دكتر فريبرز شکاري  فيزيولوژي گياهان زراعي 521624

كارشناسي 

 پيوسته

 14:00 1399/10/17 كشاورزي-111كالس  1430 1300 چهار شنبه 9711 3 آقاي دكتر حميد حاتمي ژنتيک 521608

كارشناسي 

 پيوسته

 14:00 1399/10/17 نامشخص 1615 1445 چهار شنبه 9711 3 كتر حميد حاتميآقاي د ژنتيک 521608

كارشناسي 

 پيوسته

 



  

  کارشناسیمقطع  -98ورودیتولید و ژنتیک گیاهی  مهندسی  رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1399-1400سال تحصیلی  اول در نیمسال

   ه امتحانيبرنام برنامه كالسي  

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

 08:30 1399/10/24 2مركز كامپيوتر  930 800 سه شنبه 9811 3 آقاي دكتر شهريار دشتي هوا و اقليم شناسي كشاورزي 521619

كارشناسي 

 پيوسته

 08:30 1399/10/24 كشاورزي-111كالس  1115 945 سه شنبه 9811 3 آقاي دكتر شهريار دشتي اقليم شناسي كشاورزيهوا و  521619

كارشناسي 

 پيوسته

 10:45 1399/10/15 گلخانه 1615 1445 دو شنبه 9811 3 آقاي دكتر علي بهمني  مباني توليد گياهان باغي 521613

كارشناسي 

 پيوسته

 10:45 1399/10/15 كشاورزي-111كالس  1800 1630 دو شنبه 9811 3 آقاي دكتر علي بهمني  اهان باغيمباني توليد گي 521613

كارشناسي 

 پيوسته

521614 

شناخت و مديريت خاک در توليد  

 10:30 1399/10/06 كشاورزي-111كالس  930 800 دو شنبه 9811 3 آقاي دكتر مهدي رحمتي گياهي

كارشناسي 

 پيوسته

521614 

ت و مديريت خاک در توليد شناخ 

 10:30 1399/10/06 خاكشناسي  -آز 930 800 چهار شنبه 9811 3 آقاي دكتر مهدي رحمتي گياهي

كارشناسي 

 پيوسته

 مديريت آب در كشاورزي 521616

آقاي دكتر جعفر چابک 

 08:30 1399/10/22 كشاورزي-111كالس  1115 945 چهار شنبه 9811 3 پور

كارشناسي 

 پيوسته

 مديريت آب در كشاورزي 521616

آقاي دكتر جعفر چابک 

 08:30 1399/10/22 فيزيک و آبياري -آز 1430 1300 چهار شنبه 9811 3 پور

كارشناسي 

 پيوسته

 توليد محصوالت ارگانيک 521637

آقاي دكتر يوسف 

 10:45 1399/10/08 كشاورزي-111كالس  1115 945 دو شنبه 9811 2 نصيري 

كارشناسي 

 پيوسته

 10:45 1399/10/20 كشاورزي-109كالس  1615 1300 سه شنبه 9935 3 خانم فرزانه نجفي  زبان خارجي )انگليسي( 8888256

كارشناسي 

 پيوسته

 

 



  

  کارشناسیمقطع  -99ورودیتولید و ژنتیک گیاهی  مهندسی  رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1399-1400ال تحصیلی س اول در نیمسال

  

   برنامه امتحاني برنامه كالسي  

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

 10:30 1399/10/10 كشاورزي-109كالس  1615 1445 شنبه 9911 3   رياضي عمومي 521603

كارشناسي 

 پيوسته

 10:30 1399/10/10 كشاورزي-109كالس  1800 1630 شنبه 9911 3   رياضي عمومي 521603

كارشناسي 

 پيوسته

 08:30 1399/10/06 كشاورزي-109كالس  930 800 دو شنبه 9911 3   شيمي عمومي 521604

كارشناسي 

 پيوسته

 08:30 1399/10/06 1شيمي  -آز 1115 945 دو شنبه 9911 3   شيمي عمومي 521604

ارشناسي ك

 پيوسته

 08:30 1399/10/17 كشاورزي-109كالس  930 800 سه شنبه 9911 3   اناتومي و فيزيولوژي گياهي 521605

كارشناسي 

 پيوسته

 08:30 1399/10/17 گياهشناسي  -آز 1115 945 سه شنبه 9911 3   اناتومي و فيزيولوژي گياهي 521605

كارشناسي 

 پيوسته

 08:30 1399/10/17 گياهشناسي  -آز 1430 1300 سه شنبه 9911 3   وژي گياهياناتومي و فيزيول 521605

كارشناسي 

 پيوسته

 08:30 1399/10/20 كشاورزي-113كالس  1430 1300 شنبه 9911 2 آقاي دكتر شهريار دشتي بيوفيزيک محيطي 521609

كارشناسي 

 پيوسته

 9925 3 آقاي دكتر حسين اكبريان فارسي 8888248

يک 

 10:45 1399/10/13 كشاورزي-109كالس  1615 1300 شنبه

كارشناسي 

 پيوسته

 

 



  

 

ارشد کارشناسیمقطع  -98ورودیفیزیولوژی  –اگرو تکنولوژی  رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1399-1400سال تحصیلی  اول در نیمسال

  

   برنامه امتحاني برنامه كالسي  

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

553721 

نحوه ي  عمل و كاربرد علف كش 

 ها

آقاي دكتر محسن جان 

 9811 2 محمدي

يک 

 14:00 1399/10/15 كشاورزي-113كالس  1115 945 شنبه

كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 9811 2 آقاي دكتر امين عباسي نظيم كننده رشد گياهي مواد ت 553722

يک 

 14:00 1399/10/20 كشا-(2)ارشد 301كالس  1430 1300 شنبه

كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 درس آزاد 553726

آقاي دكتر عزت اله 

 9811 2 اسفندياري 

يک 

 14:00 1399/10/24 كشاورزي-113كالس  930 800 شنبه

كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 

 

 

 

 



  

 

ارشد کارشناسیمقطع  -99ورودیفیزیولوژی  –اگرو تکنولوژی  رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1399-1400سال تحصیلی  اول در نیمسال

  

   برنامه امتحاني برنامه كالسي  

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

553711 

واكنش گياهان زراعي به تنش هاي 

 محيطي

آقاي دكتر عزت اله 

 10:45 1399/10/10 كشا-(2)ارشد 301كالس  1430 1300 شنبه 9911 2 اسفندياري 

كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 9911 2 آقاي دكتر امين عباسي فيزيولوژي تغذيه گياهان زراعي 553712

يک 

 10:45 1399/10/24 كشا-(2)ارشد 301كالس  1115 945 شنبه

كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 فيزيولوژي رشد و نمو گياهان زراعي 553714

آقاي دكتر محسن جان 

 10:45 1399/10/06 كشا-(2)ارشد 301كالس  1615 1445 شنبه 9911 2 محمدي

كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 9911 2 آقاي دكتر امين عباسي هان زراعيتوليد پايدار گيا 553701

يک 

 10:45 1399/10/20 كشا-(2)ارشد 301كالس  930 845 شنبه

كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 9911 2 آقاي دكتر فريبرز شکاري  توليد پايدار گياهان زراعي 553701

يک 

 10:45 1399/10/20 كشا-(2)ارشد 301كالس  845 800 شنبه

كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 9911 2 دكتر علي اصغر عليلو  روش تحقيق 553703

يک 

 14:00 1399/10/13 2مركز كامپيوتر  1430 1300 شنبه

كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 

 

 



  

 

ارشد کارشناسیمقطع  -98ورودیاکولوژی  –اگرو تکنولوژی  رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1399-1400سال تحصیلی  اول در نیمسال

   برنامه امتحاني برنامه كالسي  

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

 10:45 1399/10/06 كشاورزي-113كالس  930 800 شنبه 9811 2 آقاي دكتر شهريار دشتي برنامه ريزي الگوي كشت 553724

كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 9811 2 آقاي دكتر عبداهلل جوانمرد اكولوژي گياهان زراعي 553810

يک 

 14:00 1399/10/13 كشاورزي-113كالس  1430 1300 شنبه

كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

553818 

توليدات زراعي و سالمت 

 جامعه

آقاي دكتر عزت اله 

 9811 2 اسفندياري 

يک 

 10:45 1399/10/20 2زراعت  -زآ 1030 945 شنبه

كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

553818 

توليدات زراعي و سالمت 

 9811 2 دكتر علي اصغر عليلو  جامعه

يک 

 10:45 1399/10/20 2زراعت  -آز 1115 1030 شنبه

كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 

 

 

 

 

 



  

 

ارشد کارشناسیمقطع  -99ورودیاکولوژی  -تکنولوژی اگرو رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1399-1400سال تحصیلی  اول در نیمسال

  

   برنامه امتحاني برنامه كالسي  

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

 ن زراعياكوفيزيولوژتوليدات گياها 553702

آقاي دكتر محسن جان 

 10:45 1399/10/24 كشاورزي-111كالس  1430 1300 دو شنبه 9911 2 محمدي

كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 9911 2 دكتر علي اصغر عليلو  روش تحقيق 553703

يک 

 14:00 1399/10/13 2مركز كامپيوتر  1430 1300 شنبه

كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

553704 

در علوم  روش هاي آماري

 9911 2 آقاي دكتر ناصر صباغ نيا كشاورزي

يک 

 10:45 1399/10/06 2مركز كامپيوتر  1115 945 شنبه

كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 9911 2 آقاي دكتر يوسف نصيري  توليد گياهان دارويي پيشرفته 553720

يک 

 14:00 1399/10/10 كشاورزي-111كالس  930 800 شنبه

كارشناسي ارشد 

 تهناپيوس

 مديريت پايدار منابع آب و خاک 553816

آقاي دكتر محسن جان 

 10:30 1399/10/22 2زراعت  -آز 1115 1030 شنبه 9911 2 محمدي

كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 10:30 1399/10/22 2زراعت  -آز 1030 945 شنبه 9911 2 آقاي دكتر فريبرز شکاري  مديريت پايدار منابع آب و خاک 553816

سي ارشد كارشنا

 ناپيوسته

 

 

 



  

 

ارشد کارشناسیمقطع  -98ورودیاگرو اکولوژی  رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1399-1400سال تحصیلی  اول در نیمسال

   برنامه امتحاني برنامه كالسي  

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

 9811 2 آقاي دكتر عبداهلل جوانمرد اكولوژي غذا و تغذيه 552605

سه 

 14:00 1399/10/22 2زراعت  -آز 1115 1030 شنبه

كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 9811 2 آقاي دكتر امين عباسي اكولوژي غذا و تغذيه 552605

سه 

 14:00 1399/10/22 2زراعت  -آز 1030 945 شنبه

كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 9811 2 آقاي دكتر شهريار دشتي اصول سنجش از راه دور 552610

سه 

 14:00 1399/10/17 نامشخص 1430 1300 شنبه

كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 9811 2 آقاي دكتر يوسف نصيري  كشاورزي ارگانيک 552615

سه 

 14:00 1399/10/10 كشاورزي-113كالس  930 800 شنبه

كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 

 

 

 

 

 



  

ارشد کارشناسیمقطع  -99ورودیاگرو اکولوژی  رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1399-1400سال تحصیلی  اول در نیمسال

   برنامه امتحاني برنامه كالسي  

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

 14:00 1399/10/06 نامشخص 1115 800 يک شنبه 9911 3 آقاي دكتر عبداهلل جوانمرد پايداري بوم نظام هاي كشاورزي 552601

كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 14:00 1399/10/06 نامشخص 1115 800 يک شنبه 9911 3 آقاي دكتر عبداهلل جوانمرد پايداري بوم نظام هاي كشاورزي 552601

كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

552602 

مديريت اكولوژيک آفات،بيماريهاي گياهي و علف هاي 

 هرز

آقاي دكتر محسن جان 

 14:00 1399/10/15 كشاورزي-113كالس  1615 1445 يک شنبه 9911 3 محمدي

كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

552602 

لوژيک آفات،بيماريهاي گياهي و علف هاي مديريت اكو

 14:00 1399/10/15 كشاورزي-113كالس  1800 1630 يک شنبه 9911 3 اساتيد گروه مربوطه هرز

كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 10:45 1399/10/24 كشا-(2)ارشد 301كالس  1115 945 شنبه 9911 2 آقاي دكتر شهريار دشتي مباني اقتصاد اكولوژيک 552603

شناسي ارشد كار

 ناپيوسته

 اكولوژيک گياهان زراعي سازگار ي 552607

آقاي دكتر عزت اله 

 10:45 1399/10/20 كشا-(2)ارشد 301كالس  9 8 شنبه 9911 2 اسفندياري 

كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 10:45 1399/10/20 كشا-(2د)ارش 301كالس  930 9 شنبه 9911 2 دكتر علي اصغر عليلو  اكولوژيک گياهان زراعي سازگار ي 552607

كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 10:45 1399/10/10 2زراعت  -آز 1430 1300 يک شنبه 9911 2 آقاي دكتر يوسف نصيري  گياهان زراعي جديد و فراموش شده 552612

كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 

 

 

 



  

ارشد کارشناسی مقطع -98ورودیژنتیک و به نژادی  رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1399-1400سال تحصیلی  اول در نیمسال

   برنامه امتحاني برنامه كالسي  

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

 مهندسي ژنتيک 552713

آقاي دكتر عليرضا 

 10:45 1399/10/08 نامشخص 930 800 سه شنبه 9811 3 حمد پورم

كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 مهندسي ژنتيک 552713

آقاي دكتر عليرضا 

 10:45 1399/10/08 نامشخص 1115 945 سه شنبه 9811 3 پورمحمد 

كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 به نژادي گياهي مولکولي 552705

آقاي دكتر مجتبي 

 10:30 1399/10/15 كشاورزي-111كالس  1430 1300 ه شنبهس 9811 3 نورآئين

كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 به نژادي گياهي مولکولي 552705

آقاي دكتر مجتبي 

 10:30 1399/10/15 كشاورزي-111كالس  1615 1445 سه شنبه 9811 3 نورآئين

كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

552709 

 كاربرد نرم افزارهاي آماري در به نژادي

 گياهي

آقاي دكتر ناصر صباغ 

 10:45 1399/10/22 2مركز كامپيوتر  1115 945 دو شنبه 9811 2 نيا

كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 

 

 

 

 

 



  

ارشد کارشناسیمقطع  -99ورودیژنتیک و به نژادی  رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1399-1400سال تحصیلی  اول در نیمسال

  

   برنامه امتحاني برنامه كالسي  

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

 10:45 1399/10/10 كشاورزي-111كالس  1615 1445 شنبه 9911 3 آقاي دكتر ناصر صباغ نيا به نژادي گياهي پيشرفته 552701

رشناسي ارشد كا

 ناپيوسته

 10:45 1399/10/10 كشاورزي-111كالس  1800 1630 شنبه 9911 3 آقاي دكتر ناصر صباغ نيا به نژادي گياهي پيشرفته 552701

كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 14:00 1399/10/17 نامشخص 1615 1300 يک شنبه 9911 3 آقاي دكتر مجتبي نورآئين ژنتيک كمي 552702

رشد كارشناسي ا

 ناپيوسته

 14:00 1399/10/06 كشاورزي-113كالس  1115 945 شنبه 9911 3 آقاي دكتر عليرضا پورمحمد  ژنتيک پيشرفته 552703

كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 14:00 1399/10/06 2زراعت  -آز 1430 1300 شنبه 9911 3 آقاي دكتر عليرضا پورمحمد  ژنتيک پيشرفته 552703

كارشناسي ارشد 

 وستهناپي

 10:45 1399/10/24 2زراعت  -آز 930 800 يک شنبه 9911 3 آقاي دكتر حميد حاتمي بيومتري 552704

كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 10:45 1399/10/24 1زراعت  -آز  1115 945 يک شنبه 9911 3 آقاي دكتر حميد حاتمي بيومتري 552704

كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 

 

 



  

دکتری  مقطع -99ورودیفیزیولوژی  -اگرو تکنولوژی رائه شده رشتهرنامه هفتگی و دروس اب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1399-1400سال تحصیلی  اول در نیمسال

   برنامه امتحاني برنامه كالسي  

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

 08:30 1399/10/13 كشا-(1)ارشد 101كالس  930 800 دو شنبه 9911 2 دكتر علي اصغر عليلو  اكوفيزيولوژي گياهي 561501

دكتري تخصصي 

 ناپيوسته

 10:45 1399/10/08 كشا-(1)ارشد 101كالس  1430 1330 دو شنبه 9911 2 آقاي دكتر شهريار دشتي تغيير اقليم و توليد گياهي 561503

ي تخصصي دكتر

 ناپيوسته

 10:45 1399/10/08 كشا-(1)ارشد 101كالس  1330 1300 دو شنبه 9911 2 آقاي دكتر فريبرز شکاري  تغيير اقليم و توليد گياهي 561503

دكتري تخصصي 

 ناپيوسته

561511 

فيزيولوژي عملکرد گياهان 

 14:00 1399/10/20 كشا-(1رشد)ا 101كالس  1115 945 دو شنبه 9911 2 آقاي دكتر فريبرز شکاري  زراعي

دكتري تخصصي 

 ناپيوسته

561512 

فيزيولوژي گياهان در شرايط 

 تنش

آقاي دكتر عزت اله 

 10:45 1399/10/24 كشا-(1)ارشد 101كالس  1615 1445 دو شنبه 9911 2 اسفندياري 

دكتري تخصصي 

 ناپيوسته

 

 

 

 

 

 



  

ناپیوسته کارشناسیمقطع  -99ورودی زراعت  –گیاهی تولیدات مهندسی  رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1399-1400سال تحصیلی  اول در نیمسال

  

   برنامه امتحاني برنامه كالسي  

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

 ع-آمار و احتماالت ن 590607

آقاي دكتر عليرضا 

 10:45 1399/10/08 نامشخص 1115 800 يک شنبه 9911 3 پورمحمد 

كارشناسي 

 ناپيوسته

 10:45 1399/10/13 2زراعت  -آز 1615 1445 شنبه 9911 3 آقاي دكتر عبداهلل جوانمرد اكولوژي ن 590608

كارشناسي 

 ناپيوسته

 14:00 1399/10/22 2مركز كامپيوتر  1615 1445 يک شنبه 9911 2 آقاي دكتر امين عباسي ع-آشنايي با كامپيوتر ن 590611

كارشناسي 

 ناپيوسته

 08:30 1399/10/15 1زراعت  -آز  930 800 شنبه 9911 3 خانم دكتر مالعلي عباسيان ع-حاصلخيزي خاک و كودها ن 590614

كارشناسي 

 ناپيوسته

 08:30 1399/10/15 خاكشناسي  -آز 1115 945 شنبه 9911 3 خانم دكتر مالعلي عباسيان ع-حاصلخيزي خاک و كودها ن 590614

كارشناسي 

 ناپيوسته

 10:45 1399/10/20 1زراعت  -آز  1115 945 چهار شنبه 9911 2 اساتيد گروه مربوطه ع -ازدياد نباتات ن 590615

كارشناسي 

 ناپيوسته

 10:45 1399/10/20 گلخانه 1430 1300 چهار شنبه 9911 2 بوطهاساتيد گروه مر ع -ازدياد نباتات ن 590615

كارشناسي 

 ناپيوسته

590617 

مباني كشت بافت گياهي و 

 بيوتکنولوژي ن

آقاي دكتر محمد علي 

 14:00 1399/10/10 1زراعت  -آز  930 800 سه شنبه 9911 2 اعظمي 

كارشناسي 

 ناپيوسته

 

 

 



  

 

ناپیوسته کارشناسیمقطع  -98ورودیزراعت  –تولیدات گیاهی مهندسی  رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1399-1400سال تحصیلی  اول در نیمسال

   برنامه امتحاني برنامه كالسي  

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

 08:30 1399/10/20 2مركز كامپيوتر  930 800 سه شنبه 9811 3 آقاي دكتر شهريار دشتي ع-هوا و اقليم شناسي ن 590613

كارشناسي 

 ناپيوسته

 08:30 1399/10/20 كشاورزي-111كالس  1115 945 سه شنبه 9811 3 آقاي دكتر شهريار دشتي ع-هوا و اقليم شناسي ن 590613

كارشناسي 

 هناپيوست

 10:45 1399/10/17 كشاورزي-111كالس  930 800 چهار شنبه 9811 3 آقاي دكتر حميد حاتمي ع-ن 1طرح آزمايشهاي كشاورزي 590616

كارشناسي 

 ناپيوسته

 10:45 1399/10/17 كشاورزي-113كالس  1115 945 چهار شنبه 9811 3 آقاي دكتر حميد حاتمي ع-ن 1طرح آزمايشهاي كشاورزي 590616

اسي كارشن

 ناپيوسته

 10:45 1399/10/24 كشاورزي-111كالس  1115 945 شنبه 9811 3 آقاي دكتر وحيد رومي ع-بيماريهاي گياهان زراعي ن 590622

كارشناسي 

 ناپيوسته

 10:30 1399/10/10 1زراعت  -آز  1430 1300 دو شنبه 9811 3 دكتر علي اصغر عليلو  ع-زراعت گياهان علوفه اي ن 590626

اسي كارشن

 ناپيوسته

 14:00 1399/10/06 2زراعت  -آز 1615 1445 دو شنبه 9811 2 آقاي دكتر فريبرز شکاري  فيزيولوژي گياهان زراعي ن 590627

كارشناسي 

 ناپيوسته

 14:00 1399/10/06 كشاورزي-113كالس  1800 1630 دو شنبه 9811 2 آقاي دكتر فريبرز شکاري  فيزيولوژي گياهان زراعي ن 590627

كارشناسي 

 ناپيوسته

 

 

 



  

 

ناپیوسته کارشناسیمقطع  -99ورودیگرایش سبزی ها  –باغبانی مهندسیعلوم و رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1399-1400سال تحصیلی  اول در نیمسال

 

   برنامه امتحاني برنامه كالسي  

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

551702 

تغذيه و متابوليسم در گياهان 

 14:00 1399/10/10 كشاورزي-114كالس  1800 1630 يک شنبه 9911 3 آقاي دكتر فرهاد بهتاش  باغباني

كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

551704 

فيزيولوژي پس از برداشت 

 14:00 1399/10/13 كشاورزي-114كالس  1615 1445 يک شنبه 9911 3 دكتر اصغر ابراهيم زاده ليتکمي

كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

551705 

فيزيولوژي تنش در گياهان 

 باغباني

خانم دكتر حنيفه سيدحاجي 

 10:45 1399/10/06 كشاورزي-110كالس  1430 1300 سه شنبه 9911 2 زاده

كارشناسي ارشد 

 تهناپيوس

 14:00 1399/10/17 كشا-(2)ارشد 301كالس  1615 1445 سه شنبه 9911 3 آقاي دكتر فرهاد بهتاش  روشهاي ويژه پرورش سبزي 551813

كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 14:00 1399/10/24 كشاورزي-110كالس  1115 945 يک شنبه 9911 2 آقاي دكتر فرزاد رسولي اصالح گياهان باغباني تکميلي 552804

كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 14:00 1399/10/20 كشا-(2)ارشد 301كالس  1800 1630 سه شنبه 9911 3 آقاي دكتر محمد علي اعظمي  كشت بافت و سلول گياهي 552819

كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 

 

 



  

 

 

 

 

 

ناپیوسته کارشناسیمقطع  -98ورودیگرایش سبزی ها  –باغبانی مهندسیعلوم و رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1399-1400سال تحصیلی  اول در نیمسال

 

   برنامه امتحاني برنامه كالسي  

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

 9811 3 آقاي دكتر فرزاد رسولي نهتوليد صنعتي نشاء در گلخا 552833

شن

 14:00 1399/10/08 كشاورزي-114كالس  1430 1300 به

كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 

 

 



  

 

ناپیوسته کارشناسیمقطع  -98ورودیگرایش گیاهان زینتی  –باغبانی مهندسیعلوم و رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1399-1400سال تحصیلی  اول در نیمسال

 

   برنامه امتحاني برنامه كالسي  

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

 14:00 1399/10/08 شاورزيك-107كالس  930 800 چهار شنبه 9811 2 خانم دكتر حنيفه سيدحاجي زاده توليد بذر گياهان زينتي 553003

كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ناپیوسته کارشناسیمقطع  -99ورودیگرایش گیاهان زینتی  –باغبانی مهندسیعلوم و رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب    

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1399-1400سال تحصیلی  اول در نیمسال

   تحانيبرنامه ام برنامه كالسي  

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

551702 

تغذيه و متابوليسم در گياهان 

 14:00 1399/10/10 كشاورزي-114كالس  1800 1630 يک شنبه 9911 3 آقاي دكتر فرهاد بهتاش  باغباني

كارشناسي ارشد 

 تهناپيوس

551704 

فيزيولوژي پس از برداشت 

 14:00 1399/10/13 كشاورزي-114كالس  1615 1445 يک شنبه 9911 3 دكتر اصغر ابراهيم زاده تکميلي

كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

551705 

فيزيولوژي تنش در گياهان 

 باغباني

خانم دكتر حنيفه سيدحاجي 

 10:45 1399/10/06 كشاورزي-110كالس  1430 1300 سه شنبه 9911 2 زاده

كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 فيزيولوژي گل و گياهان زينتي 553001

خانم دكتر حنيفه سيدحاجي 

 14:00 1399/10/17 كشا-(2)ارشد 301كالس  1115 945 سه شنبه 9911 2 زاده

كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 14:00 1399/10/24 كشاورزي-110كالس  1115 945 يک شنبه 9911 2 آقاي دكتر فرزاد رسولي اصالح گياهان باغباني تکميلي 552804

كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 14:00 1399/10/20 كشا-(2)ارشد 301كالس  1800 1630 سه شنبه 9911 3 آقاي دكتر محمد علي اعظمي  كشت بافت و سلول گياهي 552819

كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 

 

 

 



  

 

 

 

ناپیوسته کارشناسیمقطع  -99ورودیگرایش گیاهان دارویی  –باغبانی مهندسیعلوم و تهرنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1399-1400سال تحصیلی  اول در نیمسال

   برنامه امتحاني برنامه كالسي  

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

551702 

تغذيه و متابوليسم در گياهان 

 14:00 1399/10/10 كشاورزي-114كالس  1800 1630 يک شنبه 9911 3 آقاي دكتر فرهاد بهتاش  باغباني

كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

551704 

فيزيولوژي پس از برداشت 

 14:00 1399/10/13 كشاورزي-114الس ك 1615 1445 يک شنبه 9911 3 دكتر اصغر ابراهيم زاده تکميلي

كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

551705 

فيزيولوژي تنش در گياهان 

 باغباني

خانم دكتر حنيفه سيدحاجي 

 10:45 1399/10/06 كشاورزي-110كالس  1430 1300 سه شنبه 9911 2 زاده

كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 10:45 1399/10/17 كشاورزي-ارشد 3كالس  1615 1445 سه شنبه 9911 2 لودكتر محمدرضا مرشد فيزيولوژي گياهان دارويي 553301

كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 14:00 1399/10/24 كشاورزي-110كالس  1115 945 يک شنبه 9911 2 آقاي دكتر فرزاد رسولي اصالح گياهان باغباني تکميلي 552804

كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 14:00 1399/10/20 كشا-(2)ارشد 301كالس  1800 1630 سه شنبه 9911 3 آقاي دكتر محمد علي اعظمي  كشت بافت و سلول گياهي 552819

كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 

 

 

 



  

 

 

 

 

  

 

ناپیوسته کارشناسیمقطع  -98ورودیگرایش گیاهان دارویی  –باغبانی مهندسیعلوم و رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

ه مراغهدانشگا-دانشکده کشاورزی  

 1399-1400سال تحصیلی  اول در نیمسال

 

   برنامه امتحاني برنامه كالسي  

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

553303 

شناسايي و معرفي گياهان دارويي بومي 

 ايران

دكتر محمدرضا 

 14:00 1399/10/15 كشاورزي-110كالس  930 800 ار شنبهچه 9811 2 مرشدلو

كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ناپیوسته کارشناسیمقطع  -99ورودیتولید محصوالت گلخانه ای  –باغبانی مهندسیعلوم و رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1399-1400سال تحصیلی  اول در نیمسال

 

 

 

   برنامه امتحاني برنامه كالسي  

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

 روش تحقيق در علوم كشاورزي 552809

آقاي دكتر غالمرضا 

 14:00 1399/10/06 كشاورزي-110كالس  1615 1515 سه شنبه 9911 2 گوهري

كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 روش تحقيق در علوم كشاورزي 552809

آقاي دكتر سيد مرتضي 

 14:00 1399/10/06 كشاورزي-110كالس  1515 1445 سه شنبه 9911 2 زاهدي

كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 بيوتکنولوژي گياهي 552802

آقاي دكتر محمد علي 

 14:00 1399/10/10 اورزيكش-114كالس  1115 945 سه شنبه 9911 2 اعظمي 

كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 مواد تنظيم كننده رشد گياهي 552816

آقاي دكتر غالمرضا 

 14:00 1399/10/20 كشا-(2)ارشد 301كالس  1430 1300 سه شنبه 9911 3 گوهري

كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

553202 

فيزيولوژي گياهان در شرايط گلخانه 

 14:00 1399/10/24 كشاورزي-110كالس  1430 1300 شنبه 9911 2 هدكتر اصغر ابراهيم زاد اي

كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 14:00 1399/10/13 كشاورزي-110كالس  1115 945 شنبه 9911 2 دكتر اصغر ابراهيم زاده مديريت گلخانه و اتوماسيون 553201

كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 

 

 

 

 



  

 

 

ناپیوسته کارشناسیمقطع  -98ورودیتولید محصوالت گلخانه ای  –باغبانی مهندسیعلوم و تهرنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1399-1400سال تحصیلی  اول در نیمسال

 

 

 

 

 

   برنامه امتحاني برنامه كالسي  

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

553203 

مديريت آفات و بيماريها در شرايط گلخانه 

 اي

آقاي دكتر وحيد 

 14:00 1399/10/15 كشاورزي -106كالس  1330 1300 يک شنبه 9811 2 رومي

كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 سمينار 552826

دكتر اصغر ابراهيم 

 14:00 1399/10/13 كشا-(1)ارشد 101كالس  1615 1445 شنبه 9811 2 زاده

كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

ناپیوسته کارشناسیمقطع  -99ورودیدرختان میوه –باغبانی مهندسیعلوم و رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1399-1400سال تحصیلی  اول در نیمسال

 

 

 

   نيبرنامه امتحا برنامه كالسي  

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

 روش تحقيق در علوم كشاورزي 552809

آقاي دكتر غالمرضا 

 14:00 1399/10/06 كشاورزي-110كالس  1615 1515 سه شنبه 9911 2 گوهري

كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 وش تحقيق در علوم كشاورزير 552809

آقاي دكتر سيد مرتضي 

 14:00 1399/10/06 كشاورزي-110كالس  1515 1445 سه شنبه 9911 2 زاهدي

كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 بيوتکنولوژي گياهي 552802

آقاي دكتر محمد علي 

 14:00 1399/10/10 كشاورزي-114كالس  1115 945 سه شنبه 9911 2 اعظمي 

 كارشناسي ارشد

 ناپيوسته

 مواد تنظيم كننده رشد گياهي 552816

آقاي دكتر غالمرضا 

 14:00 1399/10/20 كشا-(2)ارشد 301كالس  1430 1300 سه شنبه 9911 3 گوهري

كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

553202 

فيزيولوژي گياهان در شرايط گلخانه 

 14:00 1399/10/24 ورزيكشا-110كالس  1430 1300 شنبه 9911 2 دكتر اصغر ابراهيم زاده اي

كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 14:00 1399/10/13 كشاورزي-110كالس  1115 945 شنبه 9911 2 دكتر اصغر ابراهيم زاده مديريت گلخانه و اتوماسيون 553201

كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 

 



  

 

 

 

 

 

ناپیوسته کارشناسیمقطع  -98ورودیدرختان میوه –باغبانی مهندسیعلوم و رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1399-1400سال تحصیلی  اول در نیمسال

 

  

   برنامه امتحاني برنامه كالسي  

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

 14:00 1399/10/15 كشا-(1)ارشد 101كالس  1800 1630 دو شنبه 9811 2 آقاي دكتر غالمرضا گوهري يوهاصالح درختان م 552806

كارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 

 

 

 

 

 

 

 


