
  

 
 

  

     
 

 

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

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1400-1401سال تحصیلی  اول در نیمسال

  
  
  

    
   برنامه امتحانی       برنامه کالسی  

 مقطع ساعت امتحان تاريخ امتحان کالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس-کد 

524327 

ميوه هاي گرمسيري و نيمه 

 گرمسيري

آقاي دکتر سيد مرتضی 

 930 800 دو شنبه 9711 3 زاهدي

-110کالس 

 10:45 1400/10/13 کشاورزي

کارشناسی 

 پيوسته

524327 

ميوه هاي گرمسيري و نيمه 

 گرمسيري

ضی آقاي دکتر سيد مرت

 1115 945 دو شنبه 9711 3 زاهدي

-110کالس 

 10:45 1400/10/13 کشاورزي

کارشناسی 

 پيوسته

 10:45 1400/10/18 مزرعه 1430 1300 دو شنبه 9711 1 آقاي دکتر علی بهمنی  2مهارت هاي ميوه کاري  524329

کارشناسی 

 پيوسته

 1430 1300 هيک شنب 9711 2 دکتر اصغر ابراهيم زاده مديريت گلخانه 524320

-110کالس 

 10:45 1400/10/20 کشاورزي

کارشناسی 

 پيوسته

 930 800 يک شنبه 9711 3 دکتر اصغر ابراهيم زاده فيزيولوژي و فناوري پس از برداشت 524324

-114کالس 

 14:00 1400/10/11 کشاورزي

کارشناسی 

 پيوسته

 14:00 1400/10/11 1باغبانی  -آز 1115 945 يک شنبه 9711 3 زادهدکتر اصغر ابراهيم  فيزيولوژي و فناوري پس از برداشت 524324

کارشناسی 

 پيوسته

               9711 3 اساتيد گروه  1کارورزي 5524340

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

 

 



  

کارشناسیمقطع  -98ورودی م باغبانی  علو-مهندسی کشاورزی تگی و دروس ارائه شده رشتهرنامه هفب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1400-1401سال تحصیلی  اول در نیمسال

    
   برنامه امتحانی       برنامه کالسی  

 مقطع ساعت امتحان تاريخ امتحان سکال پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس-کد 

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/13 کشاورزي-110کالس  1615 1445 دو شنبه 9811 3 آقاي دکتر فرهاد بهتاش  توليد و پرورش سبزي 524331

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/13 کشاورزي-110کالس  1800 1630 دو شنبه 9811 3 آقاي دکتر فرهاد بهتاش  توليد و پرورش سبزي 524331

 کارشناسی پيوسته 14:00 1400/10/15 گلخانه 930 800 دو شنبه 9811 1 آقاي دکتر فرهاد بهتاش  2مهارت هاي سبزيکاي  524333

 ناسی پيوستهکارش 10:45 1400/10/28 کشاورزي-ارشد 3کالس  1615 1445 سه شنبه 14001 2 دکتر محمدرضا مرشدلو مبانی گياهان دارويی 524338

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/11 کشاورزي-112کالس  930 800 شنبه 9811 3 آقاي دکتر جعفر چابک پور آبياري عمومی 524311

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/11 فيزيک و آبياري -آز 1430 1300 دو شنبه 9811 3 آقاي دکتر جعفر چابک پور آبياري عمومی 524311

 کارشناسی پيوسته 14:00 1400/10/18 کشاورزي-114کالس  1800 1445 يک شنبه 9811 3 آقاي دکتر فرزاد رسولی 2طرح آزمايشهاي کشاورزي  524316

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/25 کشاورزي-112کالس  1430 1300 شنبه 9811 3 آقاي دکتر وحيد رومی بيماريهاي مهم گياهان باغبانی 524312

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/25 بيماريهاي گياهی  -آز 1615 1445 شنبه 9811 3 آقاي دکتر وحيد رومی بيماريهاي مهم گياهان باغبانی 524312

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/25 1گياهپزشکی  -آز 1800 1630 شنبه 9811 3 آقاي دکتر وحيد رومی بيماريهاي مهم گياهان باغبانی 524312

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/20 کشاورزي-110کالس  930 800 سه شنبه 9811 3 آقاي دکتر فرزاد رسولی مبانی اصالح گياهان باغبانی 524323

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/20 گلخانه 1115 945 سه شنبه 9811 3 آقاي دکتر فرزاد رسولی مبانی اصالح گياهان باغبانی 524323

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/20 گلخانه 1430 1300 سه شنبه 9811 3 آقاي دکتر فرزاد رسولی مبانی اصالح گياهان باغبانی 524323

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

 

 

 

 

 

 



  

کارشناسیمقطع  -99ورودی م باغبانی  علو-مهندسی کشاورزی دروس ارائه شده رشتهرنامه هفتگی و ب   

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1400-1401سال تحصیلی  اول در نیمسال

    
   برنامه امتحانی       برنامه کالسی  

 مقطع ساعت امتحان يخ امتحانتار کالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس-کد 

 1115 945 دو شنبه 9911 3 آقاي دکتر محمدباقر حسنپوراقدم مبانی تغذيه گياهان باغبانی 524321

-114کالس 

 10:45 1400/10/13 کشاورزي

کارشناسی 

 پيوسته

 10:45 1400/10/13 گلخانه 1430 1300 دو شنبه 9911 3 آقاي دکتر فرهاد بهتاش  مبانی تغذيه گياهان باغبانی 524321

کارشناسی 

 پيوسته

 1800 1630 يک شنبه 9911 3 آقاي دکتر امين حاضر وظيفه ماشينهاي کشاورزي عمومی 524318

-115کالس 

 08:00 1400/10/15 کشاورزي

کارشناسی 

 پيوسته

 08:00 1400/10/15 مزرعه 1615 1445 دو شنبه 9911 3 آقاي دکتر امين حاضر وظيفه ماشينهاي کشاورزي عمومی 524318

کارشناسی 

 پيوسته

 1430 1300 يک شنبه 9911 3 آقاي دکتر سيد مرتضی زاهدي اصول و روشهاي ازدياد گياهان 524322

-110کالس 

 08:00 1400/10/18 کشاورزي

کارشناسی 

 پيوسته

 08:00 1400/10/18 گلخانه 1115 945 سه شنبه 9911 3 آقاي دکتر علی بهمنی  اصول و روشهاي ازدياد گياهان 524322

کارشناسی 

 پيوسته

 10:45 1400/10/11 2مرکز کامپيوتر  930 800 يک شنبه 9911 3 آقاي دکتر شهريار دشتی هوا و اقليم شناسی 524319

کارشناسی 

 پيوسته

 1115 945 يک شنبه 9911 3 آقاي دکتر شهريار دشتی هوا و اقليم شناسی 524319

-109کالس 

 10:45 1400/10/11 کشاورزي

کارشناسی 

 پيوسته

 1430 1300 سه شنبه 9911 3 آقاي دکتر محمد علی اعظمی  ژنتيک 524308

-114کالس 

 08:30 1400/10/21 کشاورزي

کارشناسی 

 پيوسته

 08:30 1400/10/21 1باغبانی  -آز 1615 1445 سه شنبه 9911 3 آقاي دکتر محمد علی اعظمی  ژنتيک 524308

کارشناسی 

 پيوسته

 1430 1300 چهار شنبه 9911 3 آقاي دکتر فرزاد رسولی 1آزمايشهاي کشاورزي  طرح 524315

-110کالس 

 08:30 1400/10/25 کشاورزي

کارشناسی 

 پيوسته

 1615 1445 چهار شنبه 9911 3 آقاي دکتر سيد مرتضی زاهدي 1طرح آزمايشهاي کشاورزي  524315

-110کالس 

 08:30 1400/10/25 کشاورزي

کارشناسی 

 پيوسته

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



  

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

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1400-1401یلی سال تحص اول در نیمسال

    
   برنامه امتحانی       برنامه کالسی  

 مقطع ساعت امتحان تاريخ امتحان کالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس-کد 

 ارشناسی پيوستهک 10:45 1400/10/11 کشاورزي-109کالس  1430 1300 شنبه 4001 3 آقاي دکتر تاري زاده رياضی عمومی 524303

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/11 کشاورزي-109کالس  1615 1445 شنبه 4001 3 آقاي دکتر تاريی زاده رياضی عمومی 524303

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/18 کشاورزي-109کالس  930 800 دو شنبه 4001 3 آقاي دکتر سيامک زواره شيمی عمومی 524304

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/18 1شيمی  -آز 1115 945 دو شنبه 4001 3 آقاي دکتر سيامک زواره مومیشيمی ع 524304

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/18 1شيمی  -آز 1430 1300 دو شنبه 4001 3 آقاي دکتر سيامک زواره شيمی عمومی 524304

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/18 1شيمی  -آز 1615 1445 شنبهدو  4001 3 آقاي دکتر سيامک زواره شيمی عمومی 524304

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/15 کشاورزي-109کالس  930 800 يک شنبه 4001 3 دکتر محمدرضا مرشدلو آناتومی و فيزيولوژي گياهی 524305

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/15 1باغبانی  -آز 1115 945 يک شنبه 4001 3 دکتر محمدرضا مرشدلو آناتومی و فيزيولوژي گياهی 524305

 نامشخص 10:45 1400/10/20 کشاورزي-109کالس  1615 1300 يک شنبه 4002 3 آقاي دکتر ناصر فرمانی فارسی 8888248

 مشخصنا 10:45 1400/10/20 کشاورزي-109کالس  1430 1300 يک شنبه 4001 3 آقاي دکتر ناصر فرمانی فارسی 8888248

 نامشخص 10:45 1400/10/20 کشاورزي-109کالس  1615 1445 يک شنبه 4001 3 آقاي دکتر ناصر فرمانی فارسی 8888248

 نامشخص 10:45 1400/10/25 کشاورزي-109کالس  1430 1300 سه شنبه 4004 3   زبان خارجی )انگليسی( 8888256

 نامشخص 10:45 1400/10/25 کشاورزي-109کالس  1615 1445 سه شنبه 4004 3   زبان خارجی )انگليسی( 8888256

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

 

 

 

 



  

ناپیوسته یناسکارشمقطع  -1400ورودی  باغبانی-تولیدات گیاهی مهندسی  رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب   

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1400-1401سال تحصیلی  اول در نیمسال

  

    
   برنامه امتحانی       برنامه کالسی  

 مقطع ساعت امتحان تاريخ امتحان کالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس-کد 

 1615 1445 دو شنبه 4001 3 داهلل جوانمردآقاي دکتر عب اکولوژي ن 580608

-110کالس 

 10:45 1400/10/13 کشاورزي

کارشناسی 

 ناپيوسته

 1800 1630 دو شنبه 4001 3 آقاي دکتر عبداهلل جوانمرد اکولوژي ن 580608

-110کالس 

 10:45 1400/10/13 کشاورزي

کارشناسی 

 ناپيوسته

 ع -ازدياد نباتات ن 580615

يدحاجی خانم دکتر حنيفه س

 930 800 يک شنبه 4001 2 زاده

-110کالس 

 10:45 1400/10/21 کشاورزي

کارشناسی 

 ناپيوسته

 10:45 1400/10/21 گلخانه 1115 945 يک شنبه 4001 2 آقاي دکتر علی بهمنی  ع -ازدياد نباتات ن 580615

کارشناسی 

 ناپيوسته

 1615 1445 شنبه 4001 3 آقاي دکتر حميد حاتمی ع-آمار و احتماالت ن 590607

-114کالس 

 14:00 1400/10/11 کشاورزي

کارشناسی 

 ناپيوسته

 1800 1630 شنبه 4001 3 آقاي دکتر حميد حاتمی ع-آمار و احتماالت ن 590607

-114کالس 

 14:00 1400/10/11 کشاورزي

کارشناسی 

 ناپيوسته

 1115 945 شنبه 4001 3 خانم دکتر مالعلی عباسيان ع-حاصلخيزي خاک و کودها ن 590614

-114کالس 

 10:45 1400/10/25 کشاورزي

کارشناسی 

 ناپيوسته

 10:45 1400/10/25 حاصلخيزي  -آز 1430 1300 شنبه 4001 3 خانم دکتر مالعلی عباسيان ع-حاصلخيزي خاک و کودها ن 590614

کارشناسی 

 ناپيوسته

590617 

مبانی کشت بافت گياهی و 

 10:45 1400/10/13 1زراعت  -آز  1115 945 يک شنبه 4001 2 پورمحمد  آقاي دکتر عليرضا بيوتکنولوژي ن

کارشناسی 

 ناپيوسته

 10:45 1400/10/18 مرکز کامپيوتر 1430 1300 شنبه 4001 1 آقاي دکتر زاهدي آشنايی با کامپيوتر 580611

کارشناسی 

 ناپيوسته

 وانید تا سقف مجاز انتخاب نماییده به هماهنگی برنامه می تاز مجموع دروس عمومی و گروه معارف اسالمی و تربیت بدنی با توج



  

 

ناپیوسته کارشناسیمقطع  -1400ورودی زراعت -تولیدات گیاهی مهندسی  رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1400-1401سال تحصیلی  اول در نیمسال

     امتحانیبرنامه        برنامه کالسی          

 مقطع ساعت امتحان تاريخ امتحان کالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس-کد

 1615 1445 شنبه 4001 3 آقاي دکتر حميد حاتمی ع-آمار و احتماالت ن 590607

-114کالس 

 14:00 1400/10/11 کشاورزي

کارشناسی 

 ناپيوسته

 1800 1630 شنبه 4001 3 آقاي دکتر حميد حاتمی ع-االت نآمار و احتم 590607

-114کالس 

 14:00 1400/10/11 کشاورزي

کارشناسی 

 ناپيوسته

 10:45 1400/10/18 302کالس  1615 1445 يکشنبه 4001 2 آقاي دکتر امين عباسی آشنايی با کامپيوتر 590611

کارشناسی 

 ناپيوسته

 ع-ژنتيک ن 590610

آقاي دکتر عليرضا 

 930 800 دو شنبه 4001 3 ورمحمد پ

-111کالس 

 14:00 1400/10/28 کشاورزي

کارشناسی 

 ناپيوسته

 ع-ژنتيک ن 590610

آقاي دکتر عليرضا 

 14:00 1400/10/28 2زراعت  -آز 1115 945 دو شنبه 4001 3 پورمحمد 

کارشناسی 

 ناپيوسته

 مبانی کشت بافت گياهی و بيوتکنولوژي ن 590617

رضا آقاي دکتر علي

 10:45 1400/10/13 1زراعت  -آز  1115 945 يک شنبه 4001 2 پورمحمد 

کارشناسی 

 ناپيوسته

 1115 945 شنبه 4001 3 خانم دکتر مالعلی عباسيان ع-حاصلخيزي خاک و کودها ن 590614

-114کالس 

 10:45 1400/11/01 کشاورزي

کارشناسی 

 ناپيوسته

 10:45 1400/11/01 حاصلخيزي  -آز 1430 1300 شنبه 4001 3 تر مالعلی عباسيانخانم دک ع-حاصلخيزي خاک و کودها ن 590614

کارشناسی 

 ناپيوسته

 1430 1300 دو شنبه 4001 3 آقاي دکتر امين عباسی ع-ديمکاري ن 590625

-113کالس 

 14:00 1400/10/19 کشاورزي

کارشناسی 

 ناپيوسته

 14:00 1400/10/19 مزرعه 1430 1300 ه شنبهس 4001 3 آقاي دکتر امين عباسی ع-ديمکاري ن 590625

کارشناسی 

 ناپيوسته

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

 

 



  

 

کارشناسیمقطع  -79ورودی تولید و ژنتیک گیاهی  مهندسی  رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1400-1401سال تحصیلی  اول در نیمسال

  

    
   برنامه امتحانی       برنامه کالسی  

 مقطع ساعت امتحان تاريخ امتحان کالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس-کد 

521634 

ليم و تنش هاي توليد گياهان زراعی،تغيير اق

 1615 1445 يک شنبه 9711 2 آقاي دکتر فريبرز شکاري  محيطی

-111کالس 

 10:30 1400/10/11 کشاورزي

کارشناسی 

 پيوسته

 14:00 1400/10/11 1زراعت  -آز  1115 945 شنبه 9711 2 دکتر علی اصغر عليلو  کشاورزي پايدار 521627

کارشناسی 

 پيوسته

 1430 1300 دو شنبه 9711 2 آقاي دکتر عليرضا پورمحمد  برديبه نژادي گياهی کار 521639

-302کالس 

   :90 1401/10/18 کشاورزي

کارشناسی 

 پيوسته

 توليدات گياهان زراعی منطقه اي 521647

آقاي دکتر محسن جان 

 1115 945 سه شنبه 9711 2 محمدي

-113کالس 

 14:00 1400/10/15 کشاورزي

کارشناسی 

 پيوسته

 1515 1445 دو شنبه 9711 2 آقاي دکتر عليرضا پورمحمد  ادي و محيط زيستبه نژ 521662

-302کالس 

 14:00 1400/10/27 کشاورزي

کارشناسی 

 پيوسته

 1615 1515 دو شنبه 9711 2 آقاي دکتر حميد حاتمی به نژادي و محيط زيست 521662

-302کالس 

 14:00 1400/10/27 کشاورزي

کارشناسی 

 پيوسته

 1430 1300 سه شنبه 9711 2 آقاي دکتر ناصر صباغ نيا خصصی کشاورزيزبان ت 521669

-111کالس 

 10:30 1400/10/25 کشاورزي

کارشناسی 

 پيوسته

 1430 945 يک شنبه 9711 3 آقاي دکتر مجتبی نورآئين مبانی بيوتکنولوژي گياهی 521626

-111کالس 

 10:30 1400/10/21 کشاورزي

کارشناسی 

 پيوسته

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

 

 



  

 

کارشناسیمقطع  -89ورودی تولید و ژنتیک گیاهی  مهندسی  رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب   

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1399-1400سال تحصیلی  دوم در نیمسال

    
   برنامه امتحانی       برنامه کالسی  

 مقطع ساعت امتحان تاريخ امتحان کالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس-کد 

 1800 1630 يک شنبه 9811 3 آقاي دکتر امين حاضر وظيفه ماشين هاي کشاورزي 521611

-109کالس 

 10:30 1400/10/25 کشاورزي

کارشناسی 

 پيوسته

 10:30 1400/10/25 مزرعه 1615 1445 يک شنبه 9811 3 آقاي دکتر امين حاضر وظيفه ماشين هاي کشاورزي 521611

کارشناسی 

 پيوسته

 1615 1445 دو شنبه 9811 3 آقاي دکتر فريبرز شکاري  فيزيولوژي گياهان زراعی 521624

-113کالس 

 14:00 1400/10/18 کشاورزي

ی کارشناس

 پيوسته

521629 

مبانی فرآوري محصوالت 

 گياهی

خانم دکتر حنيفه سيدحاجی 

 1430 1300 شنبه 9811 3 زاده

-114کالس 

 10:45 1400/10/20 کشاورزي

کارشناسی 

 پيوسته

521629 

مبانی فرآوري محصوالت 

 گياهی

خانم دکتر حنيفه سيدحاجی 

 10:45 1400/10/20 1باغبانی  -آز 1615 1445 شنبه 9811 3 زاده

کارشناسی 

 پيوسته

 توليد گياهان صنعتی 521632

آقاي دکتر محسن جان 

 1430 1300 سه شنبه 9811 2 محمدي

-113کالس 

 10:45 1400/10/12 کشاورزي

کارشناسی 

 پيوسته

 10:45 1400/10/28 1زراعت  -آز  1115 945 يک شنبه 9811 2 دکتر علی اصغر عليلو  توليد گياهان علوفه اي 521633

رشناسی کا

 پيوسته

 930 800 دو شنبه 9811 3 آقاي دکتر عليرضا پورمحمد  ژنتيک 521608

-111کالس 

 14:00 1400/10/15 کشاورزي

کارشناسی 

 پيوسته

 14:00 1400/10/15 2زراعت  -آز 1115 945 دو شنبه 9811 3 آقاي دکتر عليرضا پورمحمد  ژنتيک 521608

کارشناسی 

 پيوسته

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

 

      



  

 

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

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1399-1400سال تحصیلی  دوم در نیمسال  

    
   برنامه امتحانی       برنامه کالسی  

 مقطع ساعت امتحان تاريخ امتحان کالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس-کد 

 1430 1300 سه شنبه 4004 3   زبان خارجی )انگليسی( 8888256

-109کالس 

 نامشخص 10:45 1400/10/25 کشاورزي

 1615 1445 سه شنبه 4004 3   بان خارجی )انگليسی(ز 8888256

-109کالس 

 نامشخص 10:45 1400/10/25 کشاورزي

521614 

شناخت و مديريت خاک در توليد  

 گياهی

آقاي دکتر سيد بهمن 

 930 800 دو شنبه 9911 3 موسوي

-113کالس 

 10:45 1400/10/12 کشاورزي

کارشناسی 

 پيوسته

521614 

در توليد  شناخت و مديريت خاک 

 گياهی

آقاي دکتر سيد بهمن 

 10:45 1400/10/12 حاصلخيزي  -آز 1115 945 دو شنبه 9911 3 موسوي

کارشناسی 

 پيوسته

 1615 1445 يک شنبه 9911 3 آقاي دکتر علی بهمنی  مبانی توليد گياهان باغی 521613

-110کالس 

 14:00 1400/10/15 کشاورزي

کارشناسی 

 پيوسته

 14:00 1400/10/15 گلخانه 1800 1630 يک شنبه 9911 3 آقاي دکتر علی بهمنی  ليد گياهان باغیمبانی تو 521613

کارشناسی 

 پيوسته

 مديريت آب در کشاورزي 521616

آقاي دکتر جعفر چابک 

 930 800 چهار شنبه 9911 3 پور

-113کالس 

 14:00 1400/10/28 کشاورزي

کارشناسی 

 پيوسته

 1115 945 چهار شنبه 9911 3 آقاي دکتر رضايی زيمديريت آب در کشاور 521616

فيزيک و -آز

 14:00 1400/10/28 آبياري 

کارشناسی 

 پيوسته

 14:00 1400/10/11 2مرکز کامپيوتر  930 800 يک شنبه 9911 3 آقاي دکتر شهريار دشتی هوا و اقليم شناسی کشاورزي 521619

کارشناسی 

 پيوسته

 1115 945 يک شنبه 9911 3 آقاي دکتر شهريار دشتی زيهوا و اقليم شناسی کشاور 521619

-109کالس 

 14:00 1400/10/11 کشاورزي

کارشناسی 

 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  -1400ورودیتولید و ژنتیک گیاهی  سی مهند رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1400-1401سال تحصیلی  اول در نیمسال

    
   برنامه امتحانی       برنامه کالسی  

 قطعم ساعت امتحان تاريخ امتحان کالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس-کد 

 رياضی عمومی 521603

آقاي دکترابوالفضل تاري 

 1430 1300 شنبه 4001 3 زاده

-109کالس 

 10:45 1400/10/11 کشاورزي

کارشناسی 

 پيوسته

 رياضی عمومی 521603

آقاي دکترابوالفضل تاري 

 1615 1445 شنبه 4001 3 زاده

-109کالس 

 10:45 1400/10/11 کشاورزي

کارشناسی 

 پيوسته

 عمومی شيمی 521604

آقاي دکتر سيد سيامک  

 930 800 دو شنبه 4001 3 زواره 

-109کالس 

 10:45 1400/10/18 کشاورزي

کارشناسی 

 پيوسته

 شيمی عمومی 521604

آقاي دکتر سيد سيامک  

 10:45 1400/10/18 1شيمی  -آز 1115 945 دو شنبه 4001 3 زواره 

کارشناسی 

 پيوسته

521605 

اناتومی و فيزيولوژي 

 گياهی

آقاي دکتر محمد کاظم 

 930 800 شنبه 4001 3 بهرامی

-114کالس 

 10:45 1400/10/15 کشاورزي

کارشناسی 

 پيوسته

521605 

اناتومی و فيزيولوژي 

 گياهی

آقاي دکتر محمد کاظم 

 10:45 1400/10/15 1باغبانی  -آز 1115 945 شنبه 4001 3 بهرامی

کارشناسی 

 پيوسته

 1430 1300 دو شنبه 4001 2 کتر شهريار دشتیآقاي د بيوفيزيک محيطی 521609

-111کالس 

 10:45 1400/10/27 کشاورزي

کارشناسی 

 پيوسته

 1615 1300 يک شنبه 4002 3 آقاي دکتر ناصر فرمانی فارسی 8888248

-109کالس 

 نامشخص 10:45 1400/10/20 کشاورزي

 1430 1300 يک شنبه 4001 3   فارسی 8888248

-109کالس 

 نامشخص 10:45 1400/10/20 کشاورزي

 1615 1445 يک شنبه 4001 3   فارسی 8888248

-109کالس 

 نامشخص 10:45 1400/10/20 کشاورزي

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



  

  

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

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1400-1401سال تحصیلی  اول در نیمسال

 

  

    
   برنامه امتحانی       برنامه کالسی  

 مقطع امتحانساعت  تاريخ امتحان کالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس-کد 

553721 

نحوه ي  عمل و کاربرد علف 

 کش ها

آقاي دکتر محسن جان 

 14:00 1400/10/14 کشاورزي-113کالس  1115 945 يک شنبه 9911 2 محمدي

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 1615 1445 شنبه 9911 2 آقاي دکتر امين عباسی مواد تنظيم کننده رشد گياهی  553722

-(2)ارشد 301کالس 

 10:45 1400/10/19 کشا

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 درس آزاد 553726

آقاي دکتر عزت اله 

 14:00 1400/10/26 کشاورزي-111کالس  1115 945 شنبه 9911 2 اسفندياري 

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

553704 

روش هاي آماري در علوم 

 10:45 1400/10/11 2اعت زر -آز 930 800 يک شنبه 9911 2 آقاي دکتر ناصر صباغ نيا کشاورزي

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 

 

 

 



  

ارشد کارشناسیمقطع  -1400ورودیفیزیولوژی  –اگرو تکنولوژی  رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب    

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1400-1401سال تحصیلی  اول در نیمسال

 

    
   برنامه امتحانی       برنامه کالسی  

 مقطع ساعت امتحان تاريخ امتحان کالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس-کد 

 1115 945 شنبه 4001 2 آقاي دکتر امين عباسی فيزيولوژي تغذيه گياهان زراعی 553712

-(2)ارشد 301کالس 

 10:45 1400/10/11 کشا

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 رشد و نمو گياهان زراعی فيزيولوژي 553714

آقاي دکتر محسن جان 

 10:45 1400/10/15 کشاورزي-107کالس  1615 1445 شنبه 4001 2 محمدي

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 10:45 1400/10/18 2مرکز کامپيوتر  1430 1300 يک شنبه 4001 2 دکتر علی اصغر عليلو  روش تحقيق 553703

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 10:45 1400/10/20 کشاورزي-107کالس  830 800 سه شنبه 4001 2 آقاي دکتر فريبرز شکاري  توليد پايدار گياهان زراعی 553701

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 10:45 1400/10/20 کشاورزي-107کالس  930 830 سه شنبه 4001 2 آقاي دکتر امين عباسی توليد پايدار گياهان زراعی 553701

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

553711 

واکنش گياهان زراعی به تنش هاي 

 محيطی

آقاي دکتر عزت اله 

 14:00 1400/10/28 کشاورزي-113کالس  1430 1300 شنبه 4001 2 اسفندياري 

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 

 

 

 



  

 

 

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

دانشگاه مراغه-انشکده کشاورزید  

 1400-1401سال تحصیلی  اول در نیمسال

 

    
   برنامه امتحانی       برنامه کالسی  

 مقطع ساعت امتحان تاريخ امتحان کالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس-کد 

 930 800 شنبه 9911 2 دشتی آقاي دکتر شهريار برنامه ريزي الگوي کشت 553724

-107کالس 

 10:45 1400/10/19 کشاورزي

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 1430 1300 يک شنبه 9911 2 آقاي دکتر عبداهلل جوانمرد اکولوژي گياهان زراعی 553810

-113کالس 

 14:00 1400/10/12 کشاورزي

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

553818 

توليدات زراعی و سالمت 

 جامعه

آقاي دکتر عزت اله 

 10:45 1400/10/26 1زراعت  -آز  830 800 سه شنبه 9911 2 اسفندياري 

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

553818 

توليدات زراعی و سالمت 

 جامعه

آقاي دکتر عزت اله 

 10:45 1400/10/26 1زراعت  -آز  900 830 سه شنبه 9911 2 اسفندياري 

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

553818 

ليدات زراعی و سالمت تو

 10:45 1400/10/26 1زراعت  -آز  930 900 سه شنبه 9911 2 دکتر علی اصغر عليلو  جامعه

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

  

 

 



  

 

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

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1399-1400سال تحصیلی  اول در نیمسال

    
   برنامه امتحانی       برنامه کالسی  

 مقطع ساعت امتحان تاريخ امتحان کالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس-کد 

 1115 945 يک شنبه 4001 2 آقاي دکتر امين عباسی درس آزاد 553726

-110کالس 

 10:45 1400/10/14 کشاورزي

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

553702 

اکوفيزيولوژتوليدات گياهان 

 زراعی

آقاي دکتر محسن جان 

 10:45 1400/10/28 1زراعت  -آز  1430 1300 شنبه 4001 2 محمدي

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 10:45 1400/10/18 2مرکز کامپيوتر  1430 1300 يک شنبه 4001 2 دکتر علی اصغر عليلو  روش تحقيق 553703

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 930 800 يک شنبه 4001 2 آقاي دکتر يوسف نصيري  توليد گياهان دارويی پيشرفته 553720

-111کالس 

 10:45 1400/10/25 کشاورزي

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 

 

 

 

 

 



  

 

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

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1400-1401سال تحصیلی  اول در نیمسال

 

    
   برنامه امتحانی       برنامه کالسی  

 مقطع ساعت امتحان تاريخ امتحان کالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس-کد 

 کشاورزي ارگانيک 552615

آقاي دکتر يوسف 

 1430 1300 يک شنبه 9911 2 ري نصي

زراعت  -آز 

1 1400/10/12 14:00 

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

552610 

اصول سنجش از راه 

 دور

آقاي دکتر شهريار 

 930 800 دو شنبه 9911 2 دشتی

مرکز 

 10:45 1400/10/21 2کامپيوتر 

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 اکولوژي غذا و تغذيه 552605

آقاي دکتر امين 

 1000 945 سه شنبه 9911 2 باسیع

زراعت  -آز 

1 1400/10/26 14:00 

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 اکولوژي غذا و تغذيه 552605

آقاي دکتر عبداهلل 

 1115 1000 سه شنبه 9911 2 جوانمرد

زراعت  -آز 

1 1400/10/26 14:00 

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 

 

 

 

 



  

 

ارشد کارشناسیمقطع  -1400ورودیاگرو اکولوژی  رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1400-1401سال تحصیلی  اول در نیمسال

 

    
   برنامه امتحانی       برنامه کالسی  

 

 شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس-کد

پايا_ساعت

 مقطع ساعت امتحان تاريخ امتحان کالس ن

 کشاورزي-302کالس  930 800 يک شنبه 4001 3 آقاي دکتر عبداهلل جوانمرد پايداري بوم نظام هاي کشاورزي 552601
1400/10/1
1 14:00 

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 کشاورزي-302کالس  1115 945 يک شنبه 4001 3 آقاي دکتر عبداهلل جوانمرد پايداري بوم نظام هاي کشاورزي 552601
1400/10/1
1 14:00 

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

552602 

مديريت اکولوژيک آفات،بيماريهاي گياهی و علف هاي 

 هرز

آقاي دکتر محسن جان 

 کشاورزي-113کالس  1615 1445 يک شنبه 4001 3 محمدي
1400/10/1
9 10:45 

دکتري تخصصی 

 ناپيوسته

552602 

مديريت اکولوژيک آفات،بيماريهاي گياهی و علف هاي 

 کشاورزي-113کالس  1800 1630 يک شنبه 4001 3 يد گروه مربوطهاسات هرز
1400/10/1
9 10:45 

دکتري تخصصی 

 ناپيوسته

 2زراعت  -آز 1115 945 سه شنبه 4001 2 آقاي دکتر بيژن ابدي مبانی اقتصاد اکولوژيک 552603
1400/10/2
5 14:00 

دکتري تخصصی 

 ناپيوسته

 راعیسازگاري هاي اکولوژيک گياهان ز 552607

آقاي دکتر عزت اله 

 830 800 شنبه 4001 2 اسفندياري 

-(2)ارشد 301کالس 

 کشا
1400/10/2
1 14:00 

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 930 830 شنبه 4001 2 دکتر علی اصغر عليلو  سازگاري هاي اکولوژيک گياهان زراعی 552607

-(2)ارشد 301کالس 

 کشا
1400/10/2
1 14:00 

کارشناسی ارشد 

 تهناپيوس

 کشاورزي-113کالس  930 800 سه شنبه 4001 2 آقاي دکتر يوسف نصيري  گياهان زراعی جديد و فراموش شده 552612
1400/10/1
4 10:45 

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 



  

 

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

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1400-1401سال تحصیلی  اول در نیمسال

  

    
   برنامه امتحانی       برنامه کالسی  

 مقطع ساعت امتحان تاريخ امتحان کالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس-کد 

 به نژادي گياهی مولکولی 552705

آقاي دکتر مجتبی 

 10:45 1400/10/14 2زراعت  -آز 1115 945 شنبه 9911 3 نورآئين

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 به نژادي گياهی مولکولی 552705

آقاي دکتر مجتبی 

 10:45 1400/10/14 2زراعت  -آز 1430 1300 شنبه 9911 3 نورآئين

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 درس آزاد 553726

آقاي دکتر عليرضا 

 930 800 سه شنبه 9912 2 پورمحمد 

-111کالس 

 10:45 1400/10/25 کشاورزي

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 درس آزاد 553726

آقاي دکتر حميد 

 1115 945 سه شنبه 9912 2 حاتمی

-111کالس 

 10:45 1400/10/25 کشاورزي

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

552709 

کاربرد نرم افزارهاي آماري در به نژادي 

 گياهی

آقاي دکتر ناصر صباغ 

 14:00 1400/10/28 2مرکز کامپيوتر  1115 945 شنبهدو  9911 2 نيا

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 

  

 

 



  

ارشد کارشناسیمقطع  -1400ورودیژنتیک و به نژادی  رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1400-1401سال تحصیلی  اول در نیمسال

 

    
   امتحانیبرنامه        برنامه کالسی  

 مقطع ساعت امتحان تاريخ امتحان کالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس-کد 

 ژنتيک پيشرفته 552703

آقاي دکتر عليرضا 

 10:45 1400/10/14 2زراعت  -آز 1430 1300 يک شنبه 9911 3 پورمحمد 

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 فتهژنتيک پيشر 552703

آقاي دکتر عليرضا 

 10:45 1400/10/14 2زراعت  -آز 1615 1445 يک شنبه 9911 3 پورمحمد 

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

552701 

به نژادي گياهی 

 پيشرفته

آقاي دکتر ناصر صباغ 

 1615 1300 شنبه 4001 3 نيا

-111کالس 

 14:00 1400/10/11 کشاورزي

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 میژنتيک ک 552702

آقاي دکتر مجتبی 

 14:00 1400/10/27 2زراعت  -آز 1615 1300 دو شنبه 4001 3 نورآئين

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 بيومتري 552704

آقاي دکتر حميد 

 14:00 1400/10/19 1زراعت  -آز  1115 800 شنبه 4001 3 حاتمی

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 

 

 

 

 



  

 

دکتریمقطع  -1400ورودی فیزیولوژی-تکنولوژی اگرو   رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1400-1401سال تحصیلی  اول در نیمسال

  

    
   برنامه امتحانی       برنامه کالسی  

 مقطع ساعت امتحان تاريخ امتحان کالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس-کد 

 اکوفيزيولوژي گياهی 561501

آقاي دکتر عزت اله 

 830 800 دو شنبه 4001 2 اسفندياري 

-(1)ارشد 101کالس 

 10:45 1400/10/18 کشا

دکتري تخصصی 

 ناپيوسته

 930 830 دو شنبه 4001 2 دکتر علی اصغر عليلو  اکوفيزيولوژي گياهی 561501

-(1)ارشد 101کالس 

 10:45 1400/10/18 کشا

ي تخصصی دکتر

 ناپيوسته

 1400 1300 دو شنبه 4001 2 آقاي دکتر حميد حاتمی تغيير اقليم و توليد گياهی 561503

-(1)ارشد 101کالس 

 10:45 1400/10/12 کشا

دکتري تخصصی 

 ناپيوسته

 1430 1400 دو شنبه 4001 2 آقاي دکتر فريبرز شکاري  تغيير اقليم و توليد گياهی 561503

-(1)ارشد 101کالس 

 10:45 1400/10/12 کشا

دکتري تخصصی 

 ناپيوسته

561511 

فيزيولوژي عملکرد گياهان 

 14:00 1400/10/20 کشاورزي-113کالس  1115 945 شنبه 4001 2 آقاي دکتر فريبرز شکاري  زراعی

دکتري تخصصی 

 ناپيوسته

561512 

فيزيولوژي گياهان در شرايط 

 تنش

آقاي دکتر عزت اله 

 10:45 1400/10/28 2زراعت  -آز 1115 945 شنبه يک 4001 2 اسفندياري 

دکتري تخصصی 

 ناپيوسته

 

  

 



  

 

 

 

دکتریمقطع  -1400ورودی اکولوژی -تکنولوژی اگرو رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1400-1401سال تحصیلی  اول در نیمسال

 

     متحانیبرنامه ا       برنامه کالسی          

 مقطع ساعت امتحان تاريخ امتحان کالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس-کد

561611 

مديريت پايدار بوم نظام هاي 

 1430 1300 سه شنبه 4001 2 آقاي دکتر عبداهلل جوانمرد زراعی

-(1)ارشد 101کالس 

 10:45 1400/10/13 کشا

دکتري تخصصی 

 اپيوستهن

561611 

مديريت پايدار بوم نظام هاي 

 1430 1300 سه شنبه 4001 2 آقاي دکتر عبداهلل جوانمرد زراعی

-(1)ارشد 101کالس 

 10:45 1400/10/13 کشا

دکتري تخصصی 

 ناپيوسته

561611 

مديريت پايدار بوم نظام هاي 

 1430 1300 سه شنبه 4001 2 آقاي دکتر عبداهلل جوانمرد زراعی

-(1)ارشد 101کالس 

 10:45 1400/10/13 کشا

دکتري تخصصی 

 ناپيوسته

 10:45 1400/10/19 1ارشد 1115 945 يکشنبه 4001 2 آقاي دکتريوسف نصيري درس آزاد 56161818

دکتري تخصصی 

 ناپيوسته

 10:45 1400/10/21 107کالس  1115 945 دوشنبه 4001 2 آقاي دکتر يوسف نصيري بوم شناسی حفاظتی 56161515

دکتري تخصصی 

 ناپيوسته

5561614 

تنوع زيستی در بوم نظام هاي 

 زراعی

آقاي دکترجوانمرد/آقاي دکتر 

 14:00 1400/10/27 3ز-آز 1430 1300 شنبه   2 نصيري

دکتري تخصصی 

 ناپيوسته

 



  

 

 

ارشد اسیکارشنمقطع  -1400ورودیگرایش سبزی ها  –باغبانی مهندسیعلوم و رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1400-1401سال تحصیلی  اول در نیمسال

 

    
   برنامه امتحانی       برنامه کالسی  

 مقطع ساعت امتحان تاريخ امتحان کالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس-کد 

551705 

فيزيولوژي تنش در گياهان 

 انیباغب

خانم دکتر حنيفه سيدحاجی 

 1430 1300 سه شنبه 14001 2 زاده

-(2)ارشد 301کالس 

 14:00 1400/10/11 کشا

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 1515 1445 شنبه 14001 2 آقاي دکتر فرهاد بهتاش  تغذيه و متابوليسم گياهی 552801

-(1)ارشد 101کالس 

 14:00 1400/10/14 کشا

کارشناسی ارشد 

 تهناپيوس

 تغذيه و متابوليسم گياهی 552801

آقاي دکتر محمدباقر 

 1615 1515 شنبه 14001 2 حسنپوراقدم

-(1)ارشد 101کالس 

 14:00 1400/10/14 کشا

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

552803 

فيزيولوژي پس از برداشت 

 1430 1300 شنبه 14001 2 دکتر اصغر ابراهيم زاده تکميلی

-(1)ارشد 101کالس 

 14:00 1400/10/18 کشا

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 1115 945 شنبه 14001 2 آقاي دکتر فرزاد رسولی اصالح گياهان باغبانی تکميلی 552804

-(1)ارشد 101کالس 

 14:00 1400/10/21 کشا

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 930 800 سه شنبه 14001 3 آقاي دکتر محمد علی اعظمی  کشت بافت و سلول گياهی 552819

-(2)ارشد 301کالس 

 14:00 1400/10/25 کشا

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 1800 1630 شنبه 14001 2 آقاي دکتر فرهاد بهتاش  روش هاي ويژه پرورش سبزي 552903

-(1)ارشد 101کالس 

 14:00 1400/10/28 کشا

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 



  

 

 

ارشد کارشناسیمقطع  -1400ورودیگرایش گیاهان زینتی  –اغبانیب مهندسیعلوم و رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1400-1401سال تحصیلی  اول در نیمسال

 

    
   برنامه امتحانی       برنامه کالسی  

 مقطع امتحانساعت  تاريخ امتحان کالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس-کد 

551705 

فيزيولوژي تنش در گياهان 

 باغبانی

خانم دکتر حنيفه سيدحاجی 

 1430 1300 سه شنبه 14001 2 زاده

-(2)ارشد 301کالس 

 14:00 1400/10/11 کشا

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 1515 1445 شنبه 14001 2 آقاي دکتر فرهاد بهتاش  تغذيه و متابوليسم گياهی 552801

-(1ارشد) 101کالس 

 14:00 1400/10/14 کشا

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 تغذيه و متابوليسم گياهی 552801

آقاي دکتر محمدباقر 

 1615 1515 شنبه 14001 2 حسنپوراقدم

-(1)ارشد 101کالس 

 14:00 1400/10/14 کشا

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

552803 

فيزيولوژي پس از برداشت 

 1430 1300 شنبه 14001 2 هدکتر اصغر ابراهيم زاد تکميلی

-(1)ارشد 101کالس 

 14:00 1400/10/18 کشا

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 1115 945 شنبه 14001 2 آقاي دکتر فرزاد رسولی اصالح گياهان باغبانی تکميلی 552804

-(1)ارشد 101کالس 

 14:00 1400/10/21 کشا

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 زينتی فيزيولوژي گل و گياهان 553001

خانم دکتر حنيفه سيدحاجی 

 14:00 1400/10/28 کشاورزي-110کالس  1115 945 سه شنبه 14001 2 زاده

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 930 800 سه شنبه 14001 3 آقاي دکتر محمد علی اعظمی  کشت بافت و سلول گياهی 552819

-(2)ارشد 301کالس 

 14:00 1400/10/25 کشا

کارشناسی ارشد 

 تهناپيوس

 



  

 
 

 

ارشد کارشناسیمقطع  -99ورودیگرایش گیاهان دارویی  –باغبانی مهندسیعلوم و رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1400-1401سال تحصیلی  اول در نیمسال

 

    
   برنامه امتحانی       برنامه کالسی  

 مقطع ساعت امتحان تاريخ امتحان کالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_روهگ واحد_تعداد استاد درس_نام درس-کد 

 14:00 1400/10/11 1باغبانی  -آز 1700 1630 شنبه 14001 2 دکتر محمدرضا مرشدلو مهارتهاي آزمايشگاهی 552825

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 14:00 1400/10/11 1باغبانی  -آز 1800 1700 هشنب 14001 2 آقاي دکتر غالمرضا گوهري مهارتهاي آزمايشگاهی 552825

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 1515 1445 شنبه 14001 2 آقاي دکتر فرهاد بهتاش  تغذيه و متابوليسم گياهی 552801

-(1)ارشد 101کالس 

 14:00 1400/10/14 کشا

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 تغذيه و متابوليسم گياهی 552801

آقاي دکتر محمدباقر 

 1615 1515 شنبه 14001 2 حسنپوراقدم

-(1)ارشد 101کالس 

 14:00 1400/10/14 کشا

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

552803 

فيزيولوژي پس از برداشت 

 1430 1300 شنبه 14001 2 دکتر اصغر ابراهيم زاده تکميلی

-(1)ارشد 101کالس 

 14:00 1400/10/18 کشا

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 ي گياهان دارويیفيزيولوژ 553301

آقاي دکتر محمدباقر 

 1115 945 سه شنبه 14001 2 حسنپوراقدم

-(2)ارشد 301کالس 

 14:00 1400/10/28 کشا

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 1115 945 شنبه 14001 2 آقاي دکتر فرزاد رسولی اصالح گياهان باغبانی تکميلی 552804

-(1)ارشد 101کالس 

 14:00 1400/10/21 کشا

سی ارشد کارشنا

 ناپيوسته

 930 800 سه شنبه 14001 3 آقاي دکتر محمد علی اعظمی  کشت بافت و سلول گياهی 552819

-(2)ارشد 301کالس 

 14:00 1400/10/25 کشا

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 

 



  

 

ارشد کارشناسی مقطع -99ورودیتولید محصوالت گلخانه ای  –باغبانی مهندسیعلوم و رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1400-1401سال تحصیلی  اول در نیمسال

 

    
   برنامه امتحانی       برنامه کالسی  

 مقطع ساعت امتحان تاريخ امتحان کالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس-کد 

 رزيروش تحقيق در علوم کشاو 552809

آقاي دکتر سيد مرتضی 

 1330 1300 سه شنبه 14001 2 زاهدي

-110کالس 

 14:00 1400/10/21 کشاورزي

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 1430 1330 سه شنبه 14001 2 آقاي دکتر غالمرضا گوهري روش تحقيق در علوم کشاورزي 552809

-110کالس 

 14:00 1400/10/21 کشاورزي

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 1115 945 سه شنبه 14001 2 آقاي دکتر محمد علی اعظمی  بيوتکنولوژي گياهی 552802

-114کالس 

 14:00 1400/10/18 کشاورزي

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 830 800 سه شنبه 14001 3 آقاي دکتر غالمرضا گوهري مواد تنظيم کننده رشد گياهی 552816

-110کالس 

 14:00 1400/10/14 کشاورزي

ی ارشد کارشناس

 ناپيوسته

 مواد تنظيم کننده رشد گياهی 552816

آقاي دکتر محمدباقر 

 930 830 سه شنبه 14001 3 حسنپوراقدم

-110کالس 

 14:00 1400/10/14 کشاورزي

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 1115 945 شنبه 14001 2 دکتر اصغر ابراهيم زاده مديريت گلخانه و اتوماسيون 553201

-110کالس 

 14:00 1400/10/28 يکشاورز

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

553202 

فيزيولوژي گياهان در شرايط گلخانه 

 930 800 شنبه 14001 2 دکتر اصغر ابراهيم زاده اي

-110کالس 

 14:00 1400/10/25 کشاورزي

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 14:00 1400/10/11 1باغبانی  -آز 1700 1630 شنبه 14001 2 دکتر محمدرضا مرشدلو مهارتهاي آزمايشگاهی 552825

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 14:00 1400/10/11 1باغبانی  -آز 1800 1700 شنبه 14001 2 آقاي دکتر غالمرضا گوهري مهارتهاي آزمايشگاهی 552825

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 

 

 



  

 

 

ارشد کارشناسیمقطع  -1400ورودیوه درختان می–باغبانی مهندسیعلوم و رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1400-1401سال تحصیلی  اول در نیمسال

  

  

    
   برنامه امتحانی       برنامه کالسی  

 مقطع ساعت امتحان تاريخ امتحان کالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس-کد 

552809 

روش تحقيق در علوم 

 کشاورزي

آقاي دکتر سيد مرتضی 

 14:00 1400/10/21 کشاورزي-110کالس  1330 1300 سه شنبه 14001 2 زاهدي

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

552809 

روش تحقيق در علوم 

 14:00 1400/10/21 کشاورزي-110کالس  1430 1330 سه شنبه 14001 2 آقاي دکتر غالمرضا گوهري کشاورزي

شناسی ارشد کار

 ناپيوسته

 14:00 1400/10/18 کشاورزي-114کالس  1115 945 سه شنبه 14001 2 آقاي دکتر محمد علی اعظمی  بيوتکنولوژي گياهی 552802

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 14:00 1400/10/14 کشاورزي-110کالس  830 800 سه شنبه 14001 3 آقاي دکتر غالمرضا گوهري مواد تنظيم کننده رشد گياهی 552816

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 مواد تنظيم کننده رشد گياهی 552816

آقاي دکتر محمدباقر 

 14:00 1400/10/14 کشاورزي-110کالس  930 830 سه شنبه 14001 3 حسنپوراقدم

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

552824 

نهالستان و توليد نهال گواهی 

 14:00 1400/10/11 کشاورزي-114کالس  1330 1300 ر شنبهچها 14001 2 آقاي دکتر علی بهمنی  شده

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

552824 

نهالستان و توليد نهال گواهی 

 14:00 1400/10/11 کشاورزي-114کالس  1430 1330 چهار شنبه 14001 2 آقاي دکتر غالمرضا گوهري شده

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 14:00 1400/10/25 کشاورزي-114کالس  1615 1445 چهار شنبه 14001 2 ر علی بهمنی آقاي دکت ميوه کاري تکميلی 552807

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 فيزيولوژي درختان ميوه 552805

آقاي دکتر سيد مرتضی 

 1515 1445 سه شنبه 14001 2 زاهدي

-(2)ارشد 301کالس 

 14:00 1400/10/28 کشا

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 1615 1515 سه شنبه 14001 2 آقاي دکتر غالمرضا گوهري ژي درختان ميوهفيزيولو 552805

-(2)ارشد 301کالس 

 14:00 1400/10/28 کشا

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 



  

 

 

 

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

هدانشگاه مراغ-دانشکده کشاورزی  

 1400-1401سال تحصیلی  اول در نیمسال

 

    
   برنامه امتحانی       برنامه کالسی  

 مقطع ساعت امتحان تاريخ امتحان کالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس-کد 

552806 

اصالح درختان 

 ميوه

آقاي دکتر غالمرضا 

 14:00 يک شنبه ک شنبهي   1015 يک شنبه 9911 2 گوهري

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

552806 

اصالح درختان 

 ميوه

آقاي دکتر محمد علی 

 1115 1015 يک شنبه 9911 2 اعظمی 

-114کالس 

 14:00 1400/10/21 کشاورزي

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ارشد کارشناسیمقطع  -99ورودیها  گرایش سبزی –باغبانی مهندسیعلوم و رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1400-1401سال تحصیلی  اول در نیمسال

  

    
   برنامه امتحانی       برنامه کالسی  

 مقطع ساعت امتحان تاريخ امتحان کالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس-کد 

552833 

د صنعتی نشاء در تولي

 گلخانه

آقاي دکتر فرزاد 

 14:00 1400/10/21 گلخانه 930 800 چهار شنبه 9911 3 رسولی

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

552833 

توليد صنعتی نشاء در 

 گلخانه

آقاي دکتر فرزاد 

 1115 945 چهار شنبه 9911 3 رسولی

-(2)ارشد 301کالس 

 14:00 1400/10/21 کشا

کارشناسی ارشد 

 وستهناپي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

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

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1400-1401سال تحصیلی  اول در نیمسال

 

  

    
   برنامه امتحانی       برنامه کالسی  

 مقطع ساعت امتحان تاريخ امتحان کالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد داستا درس_نام درس-کد 

553003 

توليد بذر گياهان 

 زينتی

خانم دکتر حنيفه سيدحاجی 

 930 800 چهار شنبه 9911 2 زاده

-114کالس 

 14:00 1400/10/18 کشاورزي

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

ارشد کارشناسیمقطع  -99ورودیتولید محصوالت گلخانه ای  –باغبانی مهندسیعلوم و دروس ارائه شده رشتهرنامه هفتگی و ب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1400-1401سال تحصیلی  اول در نیمسال

 

    
   برنامه امتحانی       برنامه کالسی  

 مقطع ساعت امتحان تاريخ امتحان کالس پايان_ساعت وعشر_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس-کد 

553203 

مديريت آفات و بيماريها در شرايط گلخانه 

 1515 1445 يک شنبه 9911 2 خانم دکترحبيبه جباري اي

 -106کالس 

 14:00 1400/10/21 کشاورزي

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

553203 

مديريت آفات و بيماريها در شرايط گلخانه 

 اي

ي دکتر غالمحسين قره آقا

 1615 1515 يک شنبه 9911 2 خانی 

 -106کالس 

 14:00 1400/10/21 کشاورزي

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

ارشد کارشناسیمقطع  -99ورودیگرایش گیاهان دارویی  –باغبانی مهندسیعلوم و رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب   

مراغهدانشگاه -دانشکده کشاورزی  

 1400-1401سال تحصیلی  اول در نیمسال

 

 

  

    
   برنامه امتحانی       برنامه کالسی  

 مقطع ساعت امتحان تاريخ امتحان کالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس-کد 

552822 

نشانگرهاي 

 مولکولی

دکتر محمدرضا 

 930 800 دو شنبه 9911 2 مرشدلو

-114کالس 

 14:00 1400/10/18 کشاورزي

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

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

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1400-1401سال تحصیلی  اول در نیمسال

     

 برنامه امتحانی برنامه کالسی

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

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/28 کشاورزي-107کالس  1115 945 سه شنبه 9711 3 آقاي دکتر اسماعيل کريمی بيولوژي خاک  522412

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/28 خاکشناسی  -آز 1430 1300 سه شنبه 9711 3 يل کريمیآقاي دکتر اسماع بيولوژي خاک  522412

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/18 کشاورزي-107کالس  930 800 دو شنبه 9711 3 آقاي دکتر سيروس صادقی   خاکهاي شور و سديمی 522417

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/18 خاکشناسی  -آز 1430 1200 دو شنبه 9711 3 آقاي دکتر سيروس صادقی   خاکهاي شور و سديمی 522417

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/15 کشاورزي-107کالس  1615 1445 سه شنبه 9711 2 آقاي دکتر مهدي رحمتی مديريت خاک در کشاورزي پايدار 522426

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/25 کشاورزي-115کالس  1715 1630 يک شنبه 9711 3  آقاي دکتر جواد رباطی ماشينهاي کشاورزي عمومی 522432

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/25 کشاورزي-115کالس  1800 1715 يک شنبه 9711 3 آقاي دکتر امين حاضر وظيفه ماشينهاي کشاورزي عمومی 522432

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/25 مزرعه 1615 1445 دو شنبه 9711 3 باطی آقاي دکتر جواد ر ماشينهاي کشاورزي عمومی 522432

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/25 مزرعه 1800 1630 دو شنبه 9711 3 آقاي دکتر امين حاضر وظيفه ماشينهاي کشاورزي عمومی 522432

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/13 کشاورزي-112الس ک 1615 1445 يک شنبه 9711 2 آقاي دکتر اسماعيل کريمی کمپوست 522454

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/21 کشاورزي-107کالس  930 800 چهار شنبه 9711 3 خانم دکتر نيکو حمزه پور زبان تخصصی  522468

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/11 رزيکشاو-107کالس  1615 1445 چهار شنبه 9711 2 آقاي دکتر مهدي رحمتی تفسير عکسهاي هوايی 522441

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/11 خاکشناسی  -آز 1800 1630 چهار شنبه 9711 2 آقاي دکتر مهدي رحمتی تفسير عکسهاي هوايی 522441

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



  

 

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

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1400-1401سال تحصیلی  اول در نیمسال

     

 برنامه امتحانی برنامه کالسی
 

 تاريخ امتحان كالس پايان_ساعت روعش_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_كد

ساعت 

 مقطع امتحان

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/20 کشاورزي-107کالس  930 800 يک شنبه 9811 2 آقاي دکتر سيد بهمن موسوي پيدايش خاک 522413

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/11 کشاورزي-107کالس  1430 1300 يک شنبه 9811 2 آقاي دکتر سيد بهمن موسوي رده بندي خاکها 522414

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/11 خاکشناسی  -آز 1615 1445 يک شنبه 9811 2 آقاي دکتر سيد بهمن موسوي رده بندي خاکها 522414

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/25 کشاورزي-107کالس  1115 945 چهار شنبه 9811 3 خانم دکتر مالعلی عباسيان حاصلخيزي خاک و کود  522416

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/25 حاصلخيزي  -آز 1430 1300 چهار شنبه 9811 3 خانم دکتر مالعلی عباسيان حاصلخيزي خاک و کود  522416

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/15 کشاورزي-107کالس  1430 1300 سه شنبه 9811 3 خانم دکتر نيکو حمزه پور شناسايی و تهيه نقشه خاک 522420

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/15 خاکشناسی  -آز 1615 1445 سه شنبه 9811 3 خانم دکتر نيکو حمزه پور شناسايی و تهيه نقشه خاک 522420

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/27 کشاورزي-112کالس  1530 1445 شنبه 9811 3 آقاي دکتر سيروس صادقی   آلودگی خاک و آب  522440

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/27 کشاورزي-112کالس  1615 1530 شنبه 9811 3 خانم دکتر مالعلی عباسيان آلودگی خاک و آب  522440

 يوستهکارشناسی پ 10:45 1400/10/27 حاصلخيزي  -آز 1715 1630 شنبه 9811 3 آقاي دکتر سيروس صادقی   آلودگی خاک و آب  522440

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/27 حاصلخيزي  -آز 1800 1715 شنبه 9811 3 خانم دکتر مالعلی عباسيان آلودگی خاک و آب  522440

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/18 کشاورزي-107کالس  1430 1300 دو شنبه 9811 2 آقاي دکتر مهدي رحمتی فرسايش بادي 522465

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



  

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

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی    

 1400-1401سال تحصیلی  اول در نیمسال

     

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

 کارشناسی پيوسته 14:00 1400/10/14 خاکشناسی  -آز 1430 1300 يک شنبه 9911 2 خانم مهندس  منصوره نيک نهاد زمين شناسی  522410

 کارشناسی پيوسته 14:00 1400/10/14 کشاورزي-107کالس  1615 1445 يک شنبه 9911 2 خانم مهندس  منصوره نيک نهاد زمين شناسی  522410

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/26 کشاورزي-107کالس  1115 945 شنبه 9911 3 آقاي دکتر عباس رضائی  فيزيک خاک 522423

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/26 کشاورزي-107کالس  1430 1300 شنبه 9911 3 ر عباس رضائی آقاي دکت فيزيک خاک 522423

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/26 خاکشناسی  -آز 1615 1445 شنبه 9911 3 آقاي دکتر عباس رضائی  فيزيک خاک 522423

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/18 کشاورزي-113کالس  845 800 چهار شنبه 9911 3 آقاي دکتر جعفر چابک پور آبياري عمومی 522427

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/18 کشاورزي-113کالس  930 845 چهار شنبه 9911 3 آقاي دکتر عباس رضائی  آبياري عمومی 522427

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/18 و آبياري  فيزيک-آز 1030 945 چهار شنبه 9911 3 آقاي دکتر جعفر چابک پور آبياري عمومی 522427

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/18 فيزيک و آبياري -آز 1115 1030 چهار شنبه 9911 3 آقاي دکتر عباس رضائی  آبياري عمومی 522427

 کارشناسی پيوسته 14:00 1400/10/20 کشاورزي-112کالس  1615 1445 دو شنبه 9911 3 آقاي دکتر امين عباسی زراعت عمومی 522462

 کارشناسی پيوسته 14:00 1400/10/20 1زراعت  -آز  1800 1630 دو شنبه 9911 3 آقاي دکتر امين عباسی زراعت عمومی 522462

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/11 کشاورزي-122کالس  930 800 سه شنبه 9911 3 آقاي دکتر آوانس شيمی تجزيه 522406

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/11 خاکشناسی  -آز 1430 1300 سه شنبه 9911 3 آقاي دکتر آوانس می تجزيهشي 522406

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



  

 

کارشناسیمقطع  -1400ورودی  علوم خاک-ی کشاورزیمهندس رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1400-1401سال تحصیلی  اول در نیمسال

 

 برنامه امتحانی برنامه کالسی
 

 تاريخ امتحان كالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_كد

ساعت 

 مقطع امتحان

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/11 کشاورزي-109کالس  1615 1300 شنبه 40011 3 آقاي دکترابوالفضل تاري زاده ت عمومیرياضيا 522402

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/18 کشاورزي-109کالس  930 800 دو شنبه 40011 3 آقاي دکتر سيد سيامک زواره   شيمی عمومی 522407

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/18 1شيمی  -آز 1430 1300 دو شنبه 40011 3 کتر سيد سيامک زواره آقاي د  شيمی عمومی 522407

522409 

آناتومی و فيزيولوژي گياهی 

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/15 کشاورزي-109کالس  930 800 يک شنبه 40011 3 دکتر محمدرضا مرشدلو (1)گياهشناسی 

522409 

لوژي گياهی آناتومی و فيزيو

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/15 2باغبانی  -آز 1200 1000 يک شنبه 40011 3 دکتر محمدرضا مرشدلو (1)گياهشناسی 

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/20 کشاورزي-109کالس  1615 1300 يک شنبه 40019 3 آقاي دکتر ناصر فرمانی فارسی 8888248

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/25 کشاورزي-109کالس  1615 1300 سه شنبه 4007 3 - يسی(زبان خارجی )انگل 8888256

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



  

 کارشناسیمقطع  -97 ورودی شکیگیاهپز-مهندسی کشاورزی رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1400-1401سال تحصیلی  اول در نیمسال

 

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

 کارشناسی پيوسته 14:00 1400/10/21 کشاورزي -106کالس  1115 945 يک شنبه 9711 1 آقاي دکتر محمد باقري  ز و سبزيآفات گياهان زينتی ،جالي 523334

523335 

عمليات افات مهم گياهان زينتی ،جاليز و 

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/21 2گياهپزشکی  -آز 1430 1300 يک شنبه 9711 1 آقاي دکتر محمد باقري  سبزي

 کارشناسی پيوسته 14:00 1400/10/25 کشاورزي -106کالس  930 800 يک شنبه 9711 1 خانم دکترحبيبه جباري بيماريهاي گياهان زينتی ،جاليز و سبزي 523336

523337 

عمليات بيماريهاي گياهان زينتی،جاليز و 

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/25 بيماريهاي گياهی  -آز 1615 1445 يک شنبه 9711 1 خانم دکترحبيبه جباري سبزي 

 کارشناسی پيوسته 14:00 1400/10/11 کشاورزي -106کالس  1115 945 سه شنبه 9711 2 آقاي دکتر غالمحسين قره خانی  اصول مديريت آفات گياهی 523338

 کارشناسی پيوسته 14:00 1400/10/18 کشاورزي -106کالس  930 800 سه شنبه 9711 2 آقاي دکتر وحيد رومی اصول مديريت بيماريهاي گياهی 523339

 کارشناسی پيوسته 14:00 1400/10/13 کشاورزي -106کالس  930 800 چهار شنبه 9711 1 خانم دکتر سميراخداياري آفات انباري 523344

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/13 2گياهپزشکی  -آز 1115 945 چهار شنبه 9711 1 خانم دکتر سميراخداياري عمليات آفات انباري 523345

 کارشناسی پيوسته 14:00 1400/10/28 کشاورزي -106کالس  1430 1300 سه شنبه 9711 2 خانم دکترحبيبه جباري بيماريهاي فيزيولوژيک گياهان 523361

 کارشناسی پيوسته 14:00 1400/10/28 اي گياهی بيماريه -آز 1615 1445 سه شنبه 9711 2 خانم دکترحبيبه جباري بيماريهاي فيزيولوژيک گياهان 523361

 کارشناسی پيوسته 14:00 1400/10/15 کشاورزي -106کالس  930 800 دو شنبه 9711 2 آقاي دکتر وحيد رومی زبان تخصصی 523375

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

 



  

 

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

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1400-1401سال تحصیلی  اول 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

 کارشناسی پيوسته 14:00 1400/10/15 کشاورزي -106کالس  1615 1445 دو شنبه 9811 2 خانم دکترحبيبه جباري قارچ شناسی مقدماتی 523322

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/15 ريهاي گياهی بيما -آز 1800 1630 دو شنبه 9811 1 خانم دکترحبيبه جباري عمليات قارچ شناسی مقدماتی 523323

 کارشناسی پيوسته 14:00 1400/10/18 کشاورزي -106کالس  1115 945 شنبه 9811 2 آقاي دکتر غالمحسين قره خانی  2حشره شناسی  523324

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/18 2زشکی گياهپ -آز 1430 1300 شنبه 9811 1 آقاي دکتر غالمحسين قره خانی  2عمليات حشره شناسی  523325

 کارشناسی پيوسته 14:00 1400/10/25 2گياهپزشکی  -آز 930 800 دو شنبه 9811 2 خانم دکتر سميراخداياري سم شناسی 523340

 پيوسته کارشناسی 14:00 1400/10/25 کشاورزي -106کالس  1030 945 دو شنبه 9811 2 آقاي دکتر وحيد رومی سم شناسی 523340

 کارشناسی پيوسته 14:00 1400/10/25 کشاورزي -106کالس  1115 1030 دو شنبه 9811 2 خانم دکتر سميراخداياري سم شناسی 523340

 کارشناسی پيوسته 14:00 1400/10/21 کشاورزي-112کالس  1115 945 يک شنبه 9811 1 خانم دکتر سميراخداياري کنه شناسی گياهی 523346

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/21 2گياهپزشکی  -آز 930 800 يک شنبه 9811 1 خانم دکتر سميراخداياري يات کنه شناسی گياهیعمل 523347

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/11 کشاورزي-112کالس  930 800 شنبه 9811 3 آقاي دکتر جعفر چابک پور آبياري عمومی 523312

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/11 فيزيک و آبياري -آز 1430 1300 دو شنبه 9811 3 دکتر جعفر چابک پورآقاي  آبياري عمومی 523312

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



  

کارشناسیمقطع  -99 ورودیگیاهپزشکی -کشاورزیمهندسی رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته ب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1400-1401سال تحصیلی  اول در نیمسال

 

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

 کارشناسی پيوسته 14:00 1400/10/15 کشاورزي-111کالس  930 800 دو شنبه 9911 3 ي دکتر عليرضا پورمحمد آقا ژنتيک 523307

 کارشناسی پيوسته 14:00 1400/10/15 1زراعت  -آز  1115 945 دو شنبه 9911 3 آقاي دکتر عليرضا پورمحمد  ژنتيک 523307

 کارشناسی پيوسته 14:00 1400/10/11 2مرکز کامپيوتر  930 800 يک شنبه 9911 3 آقاي دکتر شهريار دشتی هوا و اقليم شناسی 523313

 کارشناسی پيوسته 14:00 1400/10/11 کشاورزي-109کالس  1115 945 يک شنبه 9911 3 آقاي دکتر شهريار دشتی هوا و اقليم شناسی 523313

 کارشناسی پيوسته 14:00 1400/10/28 کشاورزي -106کالس  1800 1445 يک شنبه 9911 3 آقاي دکتر بيژن ابدي اقتصاد کشاورزي عمومی 523314

 کارشناسی پيوسته 14:00 1400/10/20 1زراعت  -آز  1345 1300 دو شنبه 9911 3 آقاي دکتر يوسف نصيري  زراعت عمومی 523316

 کارشناسی پيوسته 14:00 1400/10/20 1زراعت  -آز  1430 1345 دو شنبه 9911 3 آقاي دکتر علی اصغر عليلو زراعت عمومی 523316

 کارشناسی پيوسته 14:00 1400/10/20 کشاورزي-115کالس  1530 1445 دو شنبه 9911 3 آقاي دکتر يوسف نصيري  زراعت عمومی 523316

 ارشناسی پيوستهک 14:00 1400/10/20 کشاورزي-115کالس  1615 1530 دو شنبه 9911 3 آقاي دکتر علی اصغر عليلو زراعت عمومی 523316

 کارشناسی پيوسته 14:00 1400/10/18 کشاورزي -106کالس  1430 1300 شنبه 9911 2 آقاي دکتر محمد باقري  1حشره شناسی  523319

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/18 2گياهپزشکی  -آز 1615 1430 شنبه 9911 1 آقاي دکتر محمد باقري  1عمليات حشره شناسی  523320

 کارشناسی پيوسته 14:00 1400/10/25 کشاورزي-112کالس  930 800 سه شنبه 9911 2 خانم دکترحبيبه جباري مبانی بيماري شناسی گياهی 523321

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



  

 

کارشناسیمقطع  -1400 ورودیگیاهپزشکی -مهندسی کشاورزیدروس ارائه شده رشته  رنامه هفتگی وب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1400-1401سال تحصیلی  اول در نیمسال

 

 برنامه امتحانی برنامه کالسی
 

 تاريخ امتحان كالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_كد

 ساعت

 مقطع امتحان

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/11 کشاورزي-109کالس  1615 1300 شنبه 40011 3 آقاي دکتر ابوالفضل تاري زاده رياضی عمومی  523303

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/18 کشاورزي-109کالس  930 800 دو شنبه 40011 3 آقاي دکتر سيد سيامک زواره   شيمی عمومی 523304

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/18 1شيمی  -آز 1115 945 دو شنبه 40011 3 آقاي دکتر سيد سيامک زواره   شيمی عمومی 523304

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/15 کشاورزي-109کالس  930 800 سه شنبه 40011 3 آقاي دکتر محمد کاظم بهرامی آناتومی و فيزيولوژي گياهی 523305

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/15 گياه شناسی-آز 1115 945 سه شنبه 40011 3 آقاي دکتر محمد کاظم بهرامی آناتومی و فيزيولوژي گياهی 523305

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/20 کشاورزي-109کالس  1615 1300 يک شنبه 40018 3 آقاي دکتر ناصر فرمانی فارسی 8888248

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/25 کشاورزي-109کالس  1615 1300 سه شنبه 4006 3 - خارجی )انگليسی(زبان  8888256

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

 

 

 



  

 کارشناسیمقطع  -97 ورودییوسیستم کشاورزی مکانیک ب رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1400-1401سال تحصیلی  اول در نیمسال

 

 برنامه امتحانی برنامه كالسی

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

 کارشناسی پيوسته 14:00 1400/10/11 کشاورزي-115کالس  1430 1300 يک شنبه 9711 2 آقاي دکتر بيژن ابدي ترل پروژهمديريت و کن 414132

 کارشناسی پيوسته 14:00 1400/10/26 کشاورزي-115کالس  1615 1300 شنبه 9711 3 آقاي دکتر جواد رباطی  مکانيک تراکتور 414139

 کارشناسی پيوسته 14:00 1400/10/26 19آز 1800 1630 شنبه 9711 3 واد رباطی آقاي دکتر ج مکانيک تراکتور 414139

 کارشناسی پيوسته 08:30 1400/10/20 کشاورزي-115کالس  1615 1445 سه شنبه 9711 2 آقاي دکتر امين حاضر وظيفه هاي کاشت و داشتطراحی ماشين 414141

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/14 کشاورزي-115کالس  1115 945 دو شنبه 9711 3 آقاي دکتر سيدحسين فتاحی روش اجزاء محدود 414163

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/14 کشاورزي-115کالس  1430 1345 دو شنبه 9711 3 آقاي دکتر سيدحسين فتاحی روش اجزاء محدود 414163

 کارشناسی پيوسته 08:30 1400/10/18 کشاورزي-115کالس  1115 945 بهشن 9711 2 آقاي دکتر جواد رباطی  زبان انگليسی تخصصی  414165

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



  

 

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

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1400-1401سال تحصیلی  اول در نیمسال

 

 برنامه امتحانی برنامه كالسی

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

 کارشناسی پيوسته 14:00 1400/10/20 1زراعت  -آز  1345 1300 شنبه دو 9911 3 آقاي دکتر يوسف نصيري  زراعت عمومی 414111

 کارشناسی پيوسته 14:00 1400/10/20 1زراعت  -آز  1430 1345 دو شنبه 9911 3 آقاي دکتر علی اصغر عليلو زراعت عمومی 414111

 کارشناسی پيوسته 14:00 1400/10/20 اورزيکش-115کالس  1530 1445 دو شنبه 9911 3 آقاي دکتر يوسف نصيري  زراعت عمومی 414111

 کارشناسی پيوسته 14:00 1400/10/20 کشاورزي-115کالس  1615 1530 دو شنبه 9911 3 آقاي دکتر علی اصغر عليلو زراعت عمومی 414111

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/18 کشاورزي-115کالس  1030 800 چهار شنبه 9811 3 آقاي دکتر امين حاضر وظيفه ترموديناميک 414118

 کارشناسی پيوسته 14:00 1400/10/14 کشاورزي-115کالس  930 800 سه شنبه 9811 3 آقاي دکتر سيدحسين فتاحی 1طراحی اجزاي ماشين 414126

 کارشناسی پيوسته 14:00 1400/10/14 کشاورزي-115کالس  1430 1345 چهار شنبه 9811 3 آقاي دکتر سيدحسين فتاحی 1طراحی اجزاي ماشين 414126

 کارشناسی پيوسته 08:30 1400/10/11 19آز 1115 945 يک شنبه 9811 1 آقاي دکتر سيدحسين فتاحی کارگاه جوش کاري و ورق کاري 414129

 پيوسته کارشناسی 08:30 1400/10/11 19آز 1430 1300 يک شنبه 9811 1 آقاي دکتر سيدحسين فتاحی کارگاه جوش کاري و ورق کاري 414129

 کارشناسی پيوسته 14:00 1400/10/27 کشاورزي-115کالس  845 800 دو شنبه 9811 3 آقاي دکتر عباس رضائی  مبانی فيزيک و مکانيک خاک 414138

 ناسی پيوستهکارش 14:00 1400/10/27 کشاورزي-115کالس  930 845 دو شنبه 9811 3 آقاي دکتر امين حاضر وظيفه مبانی فيزيک و مکانيک خاک 414138

 کارشناسی پيوسته 14:00 1400/10/27 خاکشناسی  -آز 1030 945 دو شنبه 9811 3 آقاي دکتر عباس رضائی  مبانی فيزيک و مکانيک خاک 414138

 شناسی پيوستهکار 14:00 1400/10/27 خاکشناسی  -آز 1115 1030 دو شنبه 9811 3 آقاي دکتر امين حاضر وظيفه مبانی فيزيک و مکانيک خاک 414138



  

414143 

هاي شناخت و کاربرد سامانه

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/25 کشاورزي-115کالس  1115 945 سه شنبه 9811 3 آقاي دکتر جواد رباطی  هيدروليک و پنوماتيک

414143 

هاي شناخت و کاربرد سامانه

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/25 کشاورزي-115کالس  1430 1300 سه شنبه 9811 3 آقاي دکتر جواد رباطی  هيدروليک و پنوماتيک

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

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

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

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1400-1401سال تحصیلی  اول در نیمسال

 

 برنامه امتحانی برنامه كالسی

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

 کارشناسی پيوسته 08:30 1400/10/15 کشاورزي-302کالس  1115 945 سه شنبه 9911 3 اي دکتر پاشايیآق )معادالت ديفرانسيل( 3رياضيات  414103

 کارشناسی پيوسته 08:30 1400/10/15 کشاورزي-302کالس  1530 1445 سه شنبه 9911 3 آقاي دکتر پاشايی )معادالت ديفرانسيل( 3رياضيات  414103

 کارشناسی پيوسته 08:30 1400/10/25 کشاورزي-302کالس  945 800 دو شنبه 9911 2 آقاي دکتر شکري محاسبات عددي 414110

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/12 2مرکز کامپيوتر  1430 1300 سه شنبه 9911 3 آقاي دکتر امين حاضر وظيفه 1مقاومت مصالح  414119

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/12 کشاورزي-115کالس  1345 1300 شنبهچهار  9911 3 آقاي دکتر امين حاضر وظيفه 1مقاومت مصالح  414119

 کارشناسی پيوسته 14:00 1400/10/18 کشاورزي-115کالس  930 800 يک شنبه 9911 3 آقاي دکتر سيدحسين فتاحی علم مواد 414124

 کارشناسی پيوسته 14:00 1400/10/18 اورزيکش-115کالس  1345 1300 دو شنبه 9911 3 آقاي دکتر سيدحسين فتاحی علم مواد 414124

 کارشناسی پيوسته 08:30 1400/10/27 کشاورزي-115کالس  1115 945 يک شنبه 9911 3 آقاي دکتر جواد رباطی  ماشين هاي کشاورزي عمومی 414125

 کارشناسی پيوسته 08:30 1400/10/27 19آز 1430 1300 يک شنبه 9911 3 آقاي دکتر جواد رباطی  ماشين هاي کشاورزي عمومی 414125

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/20 سالن رسم فنی 1115 800 چهار شنبه 9911 2 آقاي دکتر سيدحسين فتاحی 2نقشه کشی صنعتی  414128

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

 



  

 

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

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1400-1401سال تحصیلی  اول در نیمسال

 

 برنامه امتحانی برنامه كالسی

 

 تاريخ امتحان كالس يانپا_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_كد

ساعت 

 مقطع امتحان

 کارشناسی پيوسته 14:00 1400/10/11 کشاورزي-302کالس  1430 1345 شنبه 40011 3 آقاي دکتر محسن آقاجانی 1رياضيات  414101

 ناسی پيوستهکارش 14:00 1400/10/11 کشاورزي-302کالس  930 800 سه شنبه 40011 3 آقاي دکتر محسن آقاجانی 1رياضيات  414101

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/14 کشاورزي-115کالس  930 800 شنبه 40011 2 آقاي دکتر محمد رضا سيار  1فيزيک  414104

 کارشناسی پيوسته 14:00 1400/10/15 فيزيک -آز 1430 1300 دوشنبه 40011 2 آقاي دکتر محمد رضا سيار  1آز فيزيک  414104

 کارشناسی پيوسته 14:00 1400/10/18 کشاورزي-302کالس  1115 945 شنبه 40011 3 انم دکتر مرضيه پيريايیخ شيمی عمومی 414108

 کارشناسی پيوسته 14:00 1400/10/18 کشاورزي-302کالس  1345 1300 شنبه 40011 3 خانم دکتر مرضيه پيريايی شيمی عمومی 414108

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/27 سالن رسم فنی 1115 800 يک شنبه 40011 2 ظيفهآقاي دکتر امين حاضر و 1نقشه کشی صنعتی 414127

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/20 کشاورزي-109کالس  1615 1300 يک شنبه 40020 3 آقاي دکتر ناصر فرمانی فارسی 8888248

 کارشناسی پيوسته 10:45 1400/10/25 شاورزيک-109کالس  1615 1300 سه شنبه 4008 3 - زبان خارجی )انگليسی( 8888256

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



  

 

 

کارشناسی ارشدع مقط -1400 ورودی  منابع خاک و ارزیابی اراضی – مدیریت منابع خاک رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1400-1401سال تحصیلی  اول 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

 کارشناسی ارشد ناپيوسته 10:45 1400/10/22 کشاورزي-112کالس  930 800 يک شنبه 40011 3 خانم دکتر نيکو حمزه پور زمين آمار 552402

 کارشناسی ارشد ناپيوسته 10:45 1400/10/22 خاکشناسی  -آز 1115 945 يک شنبه 40011 3 خانم دکتر نيکو حمزه پور زمين آمار 552402

 کارشناسی ارشد ناپيوسته 10:45 1400/10/29 خاکشناسی  -آز 930 800 سه شنبه 40011 3 آقاي دکتر عباس رضائی  فيزيک خاک پيشرفته 552301

 کارشناسی ارشد ناپيوسته 10:45 1400/10/29 کشا-(1)ارشد 101کالس  1430 1300 سه شنبه 40011 3 آقاي دکتر عباس رضائی  فيزيک خاک پيشرفته 552301

 کارشناسی ارشد ناپيوسته 10:45 1400/10/11 کشا-(2)ارشد 301کالس  1615 1445 دو شنبه 40011 3 د بهمن موسويآقاي دکتر سي پيدايش و رده بندي خاک پيشرفته 552303

 کارشناسی ارشد ناپيوسته 10:45 1400/10/11 خاکشناسی  -آز 1800 1630 دو شنبه 40011 3 آقاي دکتر سيد بهمن موسوي پيدايش و رده بندي خاک پيشرفته 552303

 کارشناسی ارشد ناپيوسته 10:45 1400/10/18 کشا-(1)ارشد 101کالس  1115 945 سه شنبه 40011 2 آقاي دکتر مهدي رحمتی ت پايدار منابع خاکمديري 552305

 کارشناسی ارشد ناپيوسته 10:45 1400/10/14 کشا-(2)ارشد 301کالس  930 800 دو شنبه 40011 2 خانم دکتر نيکو حمزه پور روش تحقيق 552307

 



  

 

 

کارشناسی ارشدمقطع  -1400 ورودی  خاک و حفاظت  فیزیک – مدیریت منابع خاک رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1400-1401سال تحصیلی  اول در نیمسال

 

 برنامه امتحانی برنامه كالسی

 

 تاريخ امتحان كالس پايان_ساعت عشرو_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_كد

ساعت 

 مقطع امتحان

 کارشناسی ارشد ناپيوسته 10:45 1400/10/29 خاکشناسی  -آز 930 800 سه شنبه 40011 3 آقاي دکتر عباس رضائی  فيزيک خاک پيشرفته 552301

 کارشناسی ارشد ناپيوسته 10:45 1400/10/29 کشا-(1)ارشد 101کالس  1430 1300 سه شنبه 40011 3 آقاي دکتر عباس رضائی  فيزيک خاک پيشرفته 552301

 کارشناسی ارشد ناپيوسته 10:45 1400/10/11 کشا-(2)ارشد 301کالس  1615 1445 دو شنبه 40011 3 آقاي دکتر سيد بهمن موسوي پيدايش و رده بندي خاک پيشرفته 552303

 کارشناسی ارشد ناپيوسته 10:45 1400/10/11 خاکشناسی  -آز 1800 1630 دو شنبه 40011 3 همن موسويآقاي دکتر سيد ب پيدايش و رده بندي خاک پيشرفته 552303

 کارشناسی ارشد ناپيوسته 10:45 1400/10/18 کشا-(1)ارشد 101کالس  1115 945 سه شنبه 40011 2 آقاي دکتر مهدي رحمتی مديريت پايدار منابع خاک 552305

 کارشناسی ارشد ناپيوسته 10:45 1400/10/14 کشا-(2)ارشد 301کالس  930 800 دو شنبه 40011 2 نيکو حمزه پور خانم دکتر روش تحقيق 552307

552312 

کاربرد مدلهاي رياضی در فيزيک و 

 کارشناسی ارشد ناپيوسته 10:45 1400/10/22 کشاورزي-107کالس  1430 1300 چهار شنبه 40011 3 آقاي دکتر عباس رضائی  حفاظت خاک

552312 

کاربرد مدلهاي رياضی در فيزيک و 

 کارشناسی ارشد ناپيوسته 10:45 1400/10/22 خاکشناسی  -آز 1615 1445 چهار شنبه 40011 3 آقاي دکتر عباس رضائی  حفاظت خاک

 



  

 

کارشناسی ارشدمقطع  -1400 ورودی  -بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک – مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1400-1401سال تحصیلی  اول 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

 کارشناسی ارشد ناپيوسته 10:45 1400/10/11 کشاورزي-112کالس  1615 1445 چهار شنبه 40011 3 آقاي دکتر اسماعيل کريمی رفتهميکروبيولوژي خاک پيش 553419

 کارشناسی ارشد ناپيوسته 10:45 1400/10/11 حاصلخيزي  -آز 1800 1630 چهار شنبه 40011 3 آقاي دکتر اسماعيل کريمی ميکروبيولوژي خاک پيشرفته 553419

 1115 945 دو شنبه 40011 3 خانم دکتر مالعلی عباسيان حاصلخيزي خاک پيشرفته 552502

-(2)ارشد 301کالس 

 کارشناسی ارشد ناپيوسته 10:45 1400/10/29 کشا

 ارشد ناپيوسته کارشناسی 10:45 1400/10/29 حاصلخيزي  -آز 1430 1300 دو شنبه 40011 3 خانم دکتر مالعلی عباسيان حاصلخيزي خاک پيشرفته 552502

 930 800 سه شنبه 40011 3 آقاي دکتر سيروس صادقی   شيمی خاک پيشرفته 552503

-(1)ارشد 101کالس 

 کارشناسی ارشد ناپيوسته 10:45 1400/10/18 کشا

 ارشناسی ارشد ناپيوستهک 10:45 1400/10/18 حاصلخيزي  -آز 1615 1445 سه شنبه 40011 3 آقاي دکتر سيروس صادقی   شيمی خاک پيشرفته 552503

 کارشناسی ارشد ناپيوسته 10:45 1400/10/22 کشاورزي-107کالس  1115 945 يک شنبه 40011 3 آقاي دکتر اسماعيل کريمی روابط بيولوژيک خاک و گياه 552504

 کارشناسی ارشد ناپيوسته 10:45 1400/10/22 زي حاصلخي -آز 1430 1300 يک شنبه 40011 3 آقاي دکتر اسماعيل کريمی روابط بيولوژيک خاک و گياه 552504

 



  

 کارشناسی ارشدمقطع  -1400 ورودی  -شیمی، حاصلخیزی و تغذیه گیاه – مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1400-1401سال تحصیلی  اول در نیمسال

 

 برنامه امتحانی یبرنامه كالس

 

 تاريخ امتحان كالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_كد

ساعت 

 مقطع امتحان

 1115 945 دو شنبه 40011 3 خانم دکتر مالعلی عباسيان حاصلخيزي خاک پيشرفته 552502

-(2)ارشد 301کالس 

 ستهکارشناسی ارشد ناپيو 10:45 1400/10/29 کشا

 کارشناسی ارشد ناپيوسته 10:45 1400/10/29 حاصلخيزي  -آز 1430 1300 دو شنبه 40011 3 خانم دکتر مالعلی عباسيان حاصلخيزي خاک پيشرفته 552502

 930 800 سه شنبه 40011 3 آقاي دکتر سيروس صادقی   شيمی خاک پيشرفته 552503

-(1)ارشد 101کالس 

 ی ارشد ناپيوستهکارشناس 10:45 1400/10/18 کشا

 کارشناسی ارشد ناپيوسته 10:45 1400/10/18 حاصلخيزي  -آز 1615 1445 سه شنبه 40011 3 آقاي دکتر سيروس صادقی   شيمی خاک پيشرفته 552503

 کارشناسی ارشد ناپيوسته 10:45 1400/10/22 کشاورزي-107کالس  1115 945 يک شنبه 40011 3 آقاي دکتر اسماعيل کريمی روابط بيولوژيک خاک و گياه 552504

 کارشناسی ارشد ناپيوسته 10:45 1400/10/22 حاصلخيزي  -آز 1430 1300 يک شنبه 40011 3 آقاي دکتر اسماعيل کريمی روابط بيولوژيک خاک و گياه 552504

 کارشناسی ارشد ناپيوسته 10:45 1400/10/11 کشاورزي-112کالس  930 800 چهار شنبه 40011 2 آقاي دکتر سيروس صادقی   آلودگی خاک و آب پيشرفته 552520

 کارشناسی ارشد ناپيوسته 10:45 1400/10/11 حاصلخيزي  -آز 1615 1445 چهار شنبه 40011 2 آقاي دکتر سيروس صادقی   آلودگی خاک و آب پيشرفته 552520

 

 



  

 

کارشناسی ارشدمقطع  -1400 ورودی حشره شناسی رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1400-1401سال تحصیلی  اول در نیمسال

   برنامه امتحانی برنامه کالسی          

 درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_كد
 شروع_ساعت روز

پايا_ساعت

 تاريخ امتحان كالس ن

ساعت 

 مقطع امتحان

 کشا-(1)ارشد 101کالس  1115 945 يک شنبه 40011 3 محسين قره خانی آقاي دکتر غال اکولوژي حشرات 553101
1400/10/1

 کارشناسی ارشد ناپيوسته 10:45 8

 کشا-(1)ارشد 101کالس  930 800 يک شنبه 40011 3 آقاي دکتر محمد باقري  رده بندي حشرات 553103
1400/10/1

 کارشناسی ارشد ناپيوسته 10:45 1

 کشا-(1)ارشد 101کالس  1115 945 پنج شنبه 40011 3 آقاي دکتر موسی صابر  هاسم شناسی آفت کش  553105
1400/10/2

 کارشناسی ارشد ناپيوسته 10:45 5

 کشا-(1)ارشد 101کالس  1430 1300 يک شنبه 40011 2 خانم دکتر سميراخداياري مرفولوژي حشرات 553110
1400/10/1

 کارشناسی ارشد ناپيوسته 10:45 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

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

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1400-1401سال تحصیلی  اول در نیمسال

   برنامه امتحانی برنامه کالسی          

 درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_كد
 خ امتحانتاري كالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز

ساعت 

 مقطع امتحان

 10:45 1400/10/11 کشا-(2)ارشد 301کالس  930 800 چهار شنبه 9911 3 آقاي دکتر غالمحسين قره خانی  مديريت تلفيقی آفات 553106

کارشناسی ارشد 

 ناپيوسته

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

دکتریمقطع  - 1400 ورودی حشره شناسی رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

 

دانشگاه مراغه-کده کشاورزیدانش  

 1400-1401سال 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

 10:45 1400/10/25 کشاورزي -106کالس  930 800 شنبه 4001 3 داياريخانم دکتر سميراخ فيزيولوژي غدد و ايمنی حشرات 561301

دکتري تخصصی 

 ناپيوسته

 پويايی جمعيت حشرات 561302

آقاي دکتر غالمحسين قره 

 1115 945 چهار شنبه 40011 3 خانی 

-(2)ارشد 301کالس 

 10:45 1400/10/18 کشا

دکتري تخصصی 

 ناپيوسته

 10:45 1400/10/11 2گياهپزشکی  -آز 945 800 دو شنبه 40011 2 آقاي دکتر محمد باقري  نامگذاري جانورياصول رده بندي و قوانين  561305

دکتري تخصصی 

 ناپيوسته

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

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

 

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1400-1401سال 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

 1430 1300 چهار شنبه 9911 2 خانم دکتر سميراخداياري بيوشيمی حشرات 561316

-(2)ارشد 301کالس 

 10:45 1400/10/25 کشا

دکتري تخصصی 

 ناپيوسته

 

 
 


