
  

 

کارشناسیمقطع  -89ورودی  علوم خاک-مهندسی کشاورزی رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال تحصیلی  اول در نیمسال

     

 برنامه امتحانی برنامه کالسی

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

 کارشناسي پيوسته 14:00 1401/10/17 کشاورزي-107کالس  1115 945 سه شنبه 9811 3 آقاي دکتر اسماعيل کريمي بيولوژي خاک  522412

 ي پيوستهکارشناس 14:00 1401/10/17 حاصلخيزي  -آز 1430 1300 سه شنبه 9811 3 آقاي دکتر اسماعيل کريمي بيولوژي خاک  522412

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/11/01 کشاورزي-107کالس  930 800 دو شنبه 9811 3 آقاي دکتر سيروس صادقي   خاکهاي شور و سديمي 522417

 تهکارشناسي پيوس 10:45 1401/11/01 کشاورزي-107کالس  1430 1300 دو شنبه 9811 3 آقاي دکتر سيروس صادقي   خاکهاي شور و سديمي 522417

 کارشناسي پيوسته 14:00 1401/10/19 کشاورزي-107کالس  1615 1445 دو شنبه 9811 2 آقاي دکتر اسماعيل کريمي آلودگي محيط زيست  522463

 کارشناسي پيوسته 14:00 1401/10/26 کشاورزي-112کالس  930 800 يک شنبه 9811 3 خانم دکتر نيکو حمزه پور زبان تخصصي  522468

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/24 کشاورزي-110کالس  1615 1445 يک شنبه 9811 3 آقاي دکتر امين حاضر وظيفه ينهاي کشاورزي عمومي ماش 522469

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/24 19آز 1800 1630 يک شنبه 9811 3 آقاي دکتر امين حاضر وظيفه ماشينهاي کشاورزي عمومي  522469

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



  

 

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

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال تحصیلی  اول در نیمسال

     

 برنامه امتحانی برنامه کالسی
 

 تاريخ امتحان كالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_كد

ساعت 

 مقطع امتحان

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/17 کشاورزي-107کالس  930 800 يک شنبه 9911 2 آقاي دکتر سيد بهمن موسوي پيدايش خاک 522413

 کارشناسي پيوسته 14:00 1401/10/19 کشاورزي-107کالس  1430 1300 يک شنبه 9911 2 آقاي دکتر سيد بهمن موسوي رده بندي خاکها 522414

 کارشناسي پيوسته 14:00 1401/10/19 خاکشناسي  -آز 1615 1445 يک شنبه 9911 2 آقاي دکتر سيد بهمن موسوي رده بندي خاکها 522414

 کارشناسي پيوسته 14:00 1401/10/26 کشاورزي-112کالس  1115 945 سه شنبه 9911 3 خانم دکتر مالعلي عباسيان اک و کود حاصلخيزي خ 522416

 کارشناسي پيوسته 14:00 1401/10/26 خاکشناسي  -آز 1430 1300 سه شنبه 9911 3 خانم دکتر مالعلي عباسيان حاصلخيزي خاک و کود  522416

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/11/03 کشاورزي-107کالس  930 800 سه شنبه 9911 3 خانم دکتر نيکو حمزه پور نقشه خاک شناسايي و تهيه 522420

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/11/03 2مرکز کامپيوتر  1800 1630 سه شنبه 9911 3 خانم دکتر نيکو حمزه پور شناسايي و تهيه نقشه خاک 522420

522449 

و سامانه هاي  سنجش از دور

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/11/01 کشاورزي-112کالس  1115 945 شنبه 9911 2 خانم دکتر نيکو حمزه پور اطالعات جغرافيايي

522449 

سنجش از دور و سامانه هاي 

 ارشناسي پيوستهک 10:45 1401/11/01 خاکشناسي  -آز 1430 1300 شنبه 9911 2 خانم دکتر نيکو حمزه پور اطالعات جغرافيايي

 کارشناسي پيوسته 14:00 1401/10/24 کشاورزي-118کالس  930 800 دو شنبه 9911 2 آقاي دکتر مهدي رحمتي فرسايش بادي 522465

 کارشناسي پيوسته 14:00 1401/10/24 کشاورزي-118کالس  1430 1300 دو شنبه 9911 2 آقاي دکتر مهدي رحمتي فرسايش بادي 522465

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



  

 کارشناسیمقطع  -1400ورودی  علوم خاک-مهندسی کشاورزی رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی    

 1401-1402سال 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 

ارشد بايراميآقاي  شيمي تجزيه 522406  کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/24 حاصلخيزي  -آز 1115 945 سه شنبه 4001 3 

ارشد بايراميآقاي  مي تجزيهشي 522406  کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/24 کشاورزي-107کالس  1430 1300 سه شنبه 4001 3 

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/20 کشاورزي-107کالس  1615 1445 سه شنبه 4001 2 خانم مهندس  منصوره نيک نهاد زمين شناسي  522410

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/20 خاکشناسي  -آز 1800 1630 سه شنبه 4001 2 منصوره نيک نهاد خانم مهندس  زمين شناسي  522410

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/17 کشاورزي-109کالس  1115 945 چهار شنبه 4001 3 آقاي دکتر عباس رضائي  فيزيک خاک 522423

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/17 خاکشناسي  -آز 1430 1300 شنبه چهار 4001 3 آقاي دکتر عباس رضائي  فيزيک خاک 522423

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/17 کشاورزي-109کالس  1615 1445 چهار شنبه 4001 3 آقاي دکتر عباس رضائي  فيزيک خاک 522423

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/27 کشاورزي-115کالس  930 800 يک شنبه 4001 3 آقاي دکتر جعفر چابک پور آبياري عمومي 522427

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/27 فيزيک و آبياري -آز 1430 1300 يک شنبه 4001 3 آقاي دکتر جعفر چابک پور آبياري عمومي 522427

 کارشناسي پيوسته 14:00 1401/11/03 کشاورزي-112کالس  1615 1445 دو شنبه 4001 3 آقاي دکتر امين عباسي زراعت عمومي 522462

 کارشناسي پيوسته 14:00 1401/11/03 1زراعت  -آز  1800 1630 دو شنبه 4001 3 آقاي دکتر امين عباسي زراعت عمومي 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  -1401ورودی  علوم خاک-مهندسی کشاورزی رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال تحصیلی  اول در نیمسال

 

 برنامه امتحانی برنامه کالسی
 

 امتحان تاريخ كالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_كد

ساعت 

 مقطع امتحان

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/11/01 کشاورزي-109کالس  1800 1445 شنبه 4011 3 آقاي دکتر رحيم رحمتي اصغر رياضيات عمومي 522402

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/26 کشاورزي-109کالس  930 800 دو شنبه 4011 3  شيمي عمومي 522407

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/26 1شيمي  -آز 1115 945 دو شنبه 4011 3  شيمي عمومي 522407

522409 

آناتومي و فيزيولوژي گياهي 

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/14 کشاورزي-109کالس  930 800 يک شنبه 4011 3 دکتر محمدرضا مرشدلو (1)گياهشناسي 

522409 

آناتومي و فيزيولوژي گياهي 

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/14 گياهشناسي  -آز 1115 945 يک شنبه 4011 3 دکتر محمدرضا مرشدلو (1)گياهشناسي 

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/19 کشاورزي-109کالس  1615 1300 يک شنبه 4022 3 آقاي ودود دوستي فارسي 8888248

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/24 کشاورزي-109کالس  1615 1300 ه شنبهس 4021 3 فرزانه نجفي خانم زبان خارجي )انگليسي( 8888256

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



  

 کارشناسیقطع م -98 ورودی گیاهپزشکی-مهندسی کشاورزی رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال تحصیلی  اول در نیمسال

 

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

 کارشناسي پيوسته 14:00 1401/11/01 کشاورزي -106کالس  1115 945 يک شنبه 9811 1 کتر محمد باقري آقاي د آفات گياهان زينتي ،جاليز و سبزي 523334

523335 

عمليات افات مهم گياهان زينتي ،جاليز و 

 کارشناسي پيوسته 08:30 1401/11/01 1گياهپزشکي  -آز 1430 1300 يک شنبه 9811 1 آقاي دکتر محمد باقري  سبزي

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/26 کشاورزي -106کالس  845 800 يک شنبه 9811 1 خانم دکترحبيبه جباري گياهان زينتي ،جاليز و سبزيبيماريهاي  523336

523337 

عمليات بيماريهاي گياهان زينتي،جاليز و 

 کارشناسي پيوسته 08:30 1401/10/26 بيماريهاي گياهي  -آز 930 845 يک شنبه 9811 1 خانم دکترحبيبه جباري سبزي 

 کارشناسي پيوسته 14:00 1401/10/24 کشاورزي -106کالس  930 800 سه شنبه 9811 2 آقاي دکتر وحيد رومي اصول مديريت بيماريهاي گياهي 523339

 پيوستهکارشناسي  14:00 1401/10/17 کشاورزي-112کالس  1115 945 دو شنبه 9811 1 خانم دکتر سميراخداياري آفات انباري 523344

 کارشناسي پيوسته 08:30 1401/10/17 1گياهپزشکي  -آز 1430 1300 دو شنبه 9811 1 خانم دکتر سميراخداياري عمليات آفات انباري 523345

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/19 کشاورزي -106کالس  1030 945 سه شنبه 9811 2 آقاي دکتر محمد باقري  اصول رده بندي حشرات 523359

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/19 1گياهپزشکي  -آز 1115 1030 سه شنبه 9811 2 آقاي دکتر محمد باقري  اصول رده بندي حشرات 523359

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/11/03 کشاورزي -106کالس  1345 1300 سه شنبه 9811 2 خانم دکترحبيبه جباري بيماريهاي فيزيولوژيک گياهان 523361

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/11/03 بيماريهاي گياهي  -آز 1430 1345 سه شنبه 9811 2 خانم دکترحبيبه جباري بيماريهاي فيزيولوژيک گياهان 523361

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/18 کشاورزي-112کالس  930 800 دو شنبه 9811 2 آقاي دکتر وحيد رومي زبان تخصصي 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  -  99ورودیگیاهپزشکی -مهندسی کشاورزیرنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته ب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال تحصیلی  اول در نیمسال

 

 برنامه امتحانی برنامه کالسی
 

 تاريخ امتحان كالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_كد

ساعت 

 مقطع امتحان

 کارشناسي پيوسته 14:00 1401/11/01 کشاورزي -106کالس  930 800 شنبه 9911 3 آقاي دکتر جعفر چابک پور آبياري عمومي 523312

 کارشناسي پيوسته 14:00 1401/11/01 فيزيک و آبياري -آز 1430 1300 دو شنبه 9911 3 آقاي دکتر جعفر چابک پور آبياري عمومي 523312

 کارشناسي پيوسته 14:00 1401/10/17 کشاورزي -106کالس  1615 1445 دو شنبه 9911 2 خانم دکترحبيبه جباري قارچ شناسي مقدماتي 523322

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/17 بيماريهاي گياهي  -آز 1800 1630 دو شنبه 9911 1 خانم دکترحبيبه جباري قارچ شناسي مقدماتي عمليات 523323

 کارشناسي پيوسته 14:00 1401/10/19 کشاورزي -106کالس  930 800 دو شنبه 9911 2 آقاي دکتر غالمحسين قره خاني  2حشره شناسي  523324

 کارشناسي پيوسته 14:00 1401/10/19 1گياهپزشکي  -آز 1115 945 دو شنبه 9911 1 آقاي دکتر غالمحسين قره خاني  2ات حشره شناسي عملي 523325

 کارشناسي پيوسته 14:00 1401/10/26 کشاورزي -106کالس  1115 945 شنبه 9911 2 آقاي دکتر وحيد رومي سم شناسي 523340

 کارشناسي پيوسته 14:00 1401/10/26 1گياهپزشکي  -آز 1430 1300 شنبه 9911 2 يد روميآقاي دکتر وح سم شناسي 523340

 کارشناسي پيوسته 14:00 1401/10/24 1گياهپزشکي  -آز 930 800 يک شنبه 9911 1 خانم دکتر سميراخداياري کنه شناسي گياهي 523346

 کارشناسي پيوسته 14:00 1401/10/24 کشاورزي-112کالس  1115 945 نبهيک ش 9911 1 خانم دکتر سميراخداياري کنه شناسي گياهي 523346

 کارشناسي پيوسته 14:00 1401/11/03 کشاورزي-112کالس  930 800 سه شنبه 9911 1 خانم دکترحبيبه جباري نماتود شناسي گياهي مقدماتي 523348

523349 

عمليات نماتودشناسي گياهي 

 کارشناسي پيوسته 08:30 1401/11/03 بيماريهاي گياهي  -آز 1115 945 سه شنبه 9911 1 خانم دکترحبيبه جباري مقدماتي

 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 ودیورگیاهپزشکی -مهندسی کشاورزیرنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته ب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال 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 

2مرکز کامپيوتر  930 800 يک شنبه 40011 3 شهريار دشتي آقاي دکتر هوا و اقليم شناسي 523313 تهکارشناسي پيوس 14:00 1401/11/01   

کشاورزي-109کالس  1115 945 يک شنبه 40011 3 آقاي دکتر شهريار دشتي هوا و اقليم شناسي 523313 تهکارشناسي پيوس 14:00 1401/11/01   

کشاورزي-112کالس  930 800 شنبه 40011 3 يآقاي دکتر بيژن ابد اقتصاد کشاورزي عمومي 523314 تهکارشناسي پيوس 14:00 1401/10/26   

کشاورزي -106کالس  1800 1630 شنبه 40011 3 آقاي دکتر بيژن ابدي اقتصاد کشاورزي عمومي 523314 تهکارشناسي پيوس 14:00 1401/10/26   

0130 دو شنبه 40011 3 آقاي دکتر امين عباسي زراعت عمومي 523316 تهکارشناسي پيوس 14:00 1401/11/03 مزرعه 1430   

کشاورزي-112کالس  1615 1445 دو شنبه 40011 3 آقاي دکتر امين عباسي زراعت عمومي 523316 تهکارشناسي پيوس 14:00 1401/11/03   

کشاورزي -106کالس  1430 1300 شنبه 40011 2 آقاي دکتر محمد باقري  1حشره شناسي  523319 تهکارشناسي پيوس 14:00 1401/10/17   

1گياهپزشکي  -آز 1115 945 شنبه 40011 1 آقاي دکتر محمد باقري  1عمليات حشره شناسي  523320 تهکارشناسي پيوس 10:45 1401/10/17   

کشاورزي -106کالس  1615 1445 شنبه 40011 2 خانم دکترحبيبه جباري مباني بيماري شناسي گياهي 523321 تهکارشناسي پيوس 14:00 1401/10/24   

1زراعت  -آز  1615 1445 يک شنبه 40011 3 آقاي دکتر عليرضا پورمحمد  ژنتيک 523307 تهکارشناسي پيوس 14:00 1401/10/19   

کشاورزي -106کالس  1800 1630 يک شنبه 40011 3 آقاي دکتر عليرضا پورمحمد  ژنتيک 523307  کارشناسي پيوسته 14:00 1401/10/19 

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



  

 

کارشناسیمقطع  -1401 ورودیگیاهپزشکی -مهندسی کشاورزیرنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته ب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال تحصیلی  اول در نیمسال

 

 برنامه امتحانی برنامه کالسی
 

 تاريخ امتحان كالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_كد

ساعت 

 مقطع امتحان

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/11/01 کشاورزي-109کالس  1115 800 چهار شنبه 4011 3 آقاي دکتر مهدي جهانگيري رياضي عمومي  523303

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/26 کشاورزي-109کالس  930 800 دو شنبه 4011 3  شيمي عمومي 523304

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/26 1شيمي  -آز 1800 1630 دو شنبه 4011 3  شيمي عمومي 523304

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/17 کشاورزي-109کالس  930 800 سه شنبه 4011 3 دکتر محمدرضا مرشدلو آناتومي و فيزيولوژي گياهي 523305

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/17 گياهشناسي  -آز 1115 945 سه شنبه 4011 3 دکتر محمدرضا مرشدلو آناتومي و فيزيولوژي گياهي 523305

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/19 کشاورزي-109کالس  1615 1300 يک شنبه 4013 3 آقاي ودود دوستي فارسي 8888248

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/24 کشاورزي-109کالس  1615 1300 سه شنبه 4015 3 فرزانه نجفي خانم زبان خارجي )انگليسي( 8888256

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

 

 

 



  

 

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

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال تحصیلی  اول در نیمسال

 

 برنامه امتحانی برنامه كالسی

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

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/11/02 کشاورزي-115کالس  1615 1300 شنبه 9811 3 آقاي دکتر جواد رباطي  مکانيک تراکتور 414139

 کارشناسي پيوسته 14:00 1401/10/19 اورزيکش-115کالس  1430 1300 يک شنبه 9811 2 آقاي دکتر امين حاضر وظيفه هاي کاشت و داشتطراحي ماشين 414141

 کارشناسي پيوسته 14:00 1401/10/26 کشاورزي-115کالس  1615 1445 يک شنبه 9811 2 آقاي دکتر بيژن ابدي مديريت و کنترل پروژه 414132

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/17 کشاورزي-115کالس  1115 945 دو شنبه 9811 3 آقاي دکتر سيدحسين فتاحي روش اجزاء محدود 414163

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/17 کشاورزي-115کالس  1430 1345 دو شنبه 9811 3 آقاي دکتر سيدحسين فتاحي روش اجزاء محدود 414163

 کارشناسي پيوسته 14:00 1401/10/24 کشاورزي-115کالس  1115 945 شنبه 9811 2 آقاي دکتر جواد رباطي  زبان انگليسي تخصصي  414165

 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  

 1401-1402سال تحصیلی  اول الدر نیمس

 

 برنامه امتحانی برنامه كالسی

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

وظيفه حاضر امين دکتر آقاي ترموديناميک 414118 شنبه چهار 9911 3  کشاورزي-115 کالس 1030 800  تهپيوس کارشناسي 10:45 1401/11/02   

1ماشين اجزاي طراحي 414126 فتاحي سيدحسين دکتر آقاي  شنبه سه 9911 3  کشاورزي-115 کالس 1115 945  تهپيوس کارشناسي 14:00 1401/10/24   

1ماشين اجزاي طراحي 414126 فتاحي سيدحسين دکتر آقاي  شنبه سه 9911 3  کشاورزي-115 کالس 1615 1530   1401/10/24 4:001 تهپيوس کارشناسي   

کاري ورق و کاري جوش کارگاه 414129 فتاحي سيدحسين دکتر آقاي  شنبه يک 9911 1  19آز 1115 945  تهپيوس کارشناسي 14:00 1401/10/19   

کاري ورق و کاري جوش کارگاه 414129 فتاحي سيدحسين دکتر آقاي  شنبه يک 9911 1  19آز 1615 1445  تهپيوس کارشناسي 14:00 1401/10/19   

خاک مکانيک و فيزيک مباني 414138 شنبه دو 9911 3  رضائي عباس دکتر آقاي  کشاورزي-115 کالس 845 800  تهپيوس کارشناسي 14:00 1401/10/26   

خاک مکانيک و فيزيک مباني 414138 وظيفه حاضر امين دکتر آقاي  شنبه دو 9911 3  کشاورزي-115 کالس 930 845  تهپيوس ناسيکارش 14:00 1401/10/26   

خاک مکانيک و فيزيک مباني 414138 شنبه دو 9911 3  رضائي عباس دکتر آقاي  تهپيوس کارشناسي 14:00 1401/10/26  خاکشناسي -آز 1030 945   

خاک مکانيک و فيزيک مباني 414138 وظيفه حاضر امين دکتر آقاي  شنبه دو 9911 3  تهپيوس شناسيکار 14:00 1401/10/26  خاکشناسي -آز 1115 1030   

 هايسامانه کاربرد و شناخت 414143

پنوماتيک و هيدروليک  

شنبه دو 9911 3  رباطي جواد دکتر آقاي کشاورزي-109 کالس 1430 1300   

1401/10/17 

تهپيوس کارشناسي 10:45  

 هايسامانه کاربرد و شناخت 414143

 پنوماتيک و هيدروليک

 کشاورزي-115 کالس 1615 1445 شنبه دو 9911 3  رباطي جواد دکتر آقاي

1401/10/17 

 پيوسته کارشناسي 10:45

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



  

 

 

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

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال 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 

(ديفرانسيل معادالت) 3 رياضيات 414103 ب بزمآقاي دکتر سهرا  شنبه سه 40011 3  کشاورزي-109 کالس 1115 945  هپيوست کارشناسي 14:00 1401/10/17   

(ديفرانسيل معادالت) 3 رياضيات 414103 شنبه سه 40011 3 آقاي دکتر سهراب بزم  کشاورزي-115 کالس 1530 1445  هپيوست کارشناسي 14:00 1401/10/17   

عددي محاسبات 414110 ريآقاي دکتر محمد شهريا  شنبه دو 40011 2  کشاورزي-109 کالس 1115 945  هپيوست کارشناسي 14:00 1401/10/24   

1 مصالح مقاومت 414119 وظيفه حاضر امين دکتر آقاي  شنبه سه 40011 3  کشاورزي-115 کالس 1430 1300  هپيوست کارشناسي 10:45 1401/11/03   

1 مصالح مقاومت 414119 وظيفه حاضر امين دکتر آقاي   3 01140 شنبه چهار  کشاورزي-115 کالس 1345 1300  هپيوست کارشناسي 10:45 1401/11/03   

مواد علم 414124 فتاحي سيدحسين دکتر آقاي  شنبه يک 40011 3  کشاورزي-115 کالس 930 800  هپيوست کارشناسي 14:00 1401/10/26   

مواد علم 414124 فتاحي سيدحسين دکتر آقاي  شنبه دو 40011 3  کشاورزي-115 کالس 1345 1300  هپيوست کارشناسي 14:00 1401/10/26   

عمومي کشاورزي هاي ماشين 414125 شنبه يک 40011 3  رباطي جواد دکتر آقاي  کشاورزي-115 کالس 1115 945  هپيوست کارشناسي 14:00 1401/11/01   

عمومي کشاورزي هاي ماشين 414125 شنبه يک 40011 3  رباطي جواد دکتر آقاي   1300 3014 19آز  هپيوست کارشناسي 14:00 1401/11/01   

 پيوسته کارشناسي 10:45 1401/10/19 فني رسم سالن 1115 800 شنبه چهار 40011 2 فتاحي سيدحسين دکتر آقاي 2 صنعتي کشي نقشه 414128

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

 



  

کارشناسیمقطع  -1401 ورودیمکانیک بیوسیستم کشاورزی رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته ب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال 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

 پيوسته کارشناسي 14:00 1401/10/17 کشاورزي-118 کالس 1430 1345 شنبه 4011 3 پور چابک جعفر دکتر آقاي 1 رياضيات 414101

 پيوسته کارشناسي 14:00 1401/10/17 کشاورزي-115 کالس 930 800 شنبه سه 4011 3 پور چابک جعفر دکتر آقاي 1 رياضيات 414101

 پيوسته کارشناسي 10:45 1401/10/26 کشاورزي-115 کالس 930 800 شنبه 4011 2 انيمهراب مسعود دکتر يآقا 1 فيزيک 414104

 يوستهپ کارشناسي 14:00 1401/10/27  آبياري و فيزيک-آز 1615 1445 شنبه دو 4011 1 انيمهراب مسعود دکتر يآقا 1فيزيک آزمايشگاه 414105

 پيوسته کارشناسي 08:30 1401/11/03 کشاورزي-109 کالس 1115 945 شنبه 4011 3  عمومي شيمي 414108

 پيوسته کارشناسي 08:30 1401/11/03 کشاورزي-109 کالس 1345 1300 شنبه 4011 3  عمومي شيمي 414108

 پيوسته کارشناسي 14:00 1401/11/01 فني رسم سالن 1115 800 شنبه يک 4011 2 وظيفه حاضر امين دکتر آقاي 1صنعتي کشي نقشه 414127

 پيوسته کارشناسي 10:45 1401/10/19 کشاورزي-109 کالس 1615 1300 شنبه يک 4011 3 يدوست ودود يآقا فارسي 8888248

 پيوسته کارشناسي 10:45 1401/10/24 کشاورزي-109 کالس 1615 1300 شنبه سه 4013 3 خانم فرزانه نجفي (انگليسي) خارجي 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  -1401 ورودیعلوم و مهندسی آب رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشته ب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال 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

1 رياضيات 501101 پيوسته کارشناسي 14:00 1401/10/17 کشاورزي-118 کالس 1430 1345 شنبه 1401 3 پور چابک جعفر دکتر آقاي   

1 رياضيات 501101 پيوسته کارشناسي 14:00 1401/10/17 کشاورزي-115 کالس 930 800 شنبه سه 1401 3 پور چابک جعفر دکتر آقاي   

1 فيزيک 501107 پيوسته کارشناسي 10:45 1401/11/03 کشاورزي-118 کالس 1115 945 شنبه يک 1401 3 مهرابيان مسعود دکتر آقاي   

1 فيزيک 501107 پيوسته کارشناسي 10:45 1401/11/03  آبياري و فيزيک-آز 1430 1300 شنبه يک 1401 3 مهرابيان مسعود دکتر آقاي   

پيوسته کارشناسي 10:45 1401/10/19 کشاورزي-118 کالس 930 800 شنبه يک 1401 2 اشکان فروغ مهندس خانم  شناسي زمين 501108  

پيوسته کارشناسي 10:45 1401/10/26 کشاورزي-109 کالس 930 800 شنبه دو 1401 3   عمومي شيمي 501109  

پيوسته کارشناسي 10:45 1401/10/26 1 شيمي -آز 1630 1445 شنبه دو 1401 3   عمومي شيمي 501109  

پيوسته کارشناسي 14:00 1401/11/01 کشاورزي-118 کالس 1115 945 شنبه دو 1401 2 نوروزي مهندس اقاي  يکش نقشه و فني رسم 501113  

پيوسته کارشناسي 10:45 1401/10/24 کشاورزي-109 کالس 1615 1300 شنبه سه 4025 3 خانم فرزانه نجفي (انگليسي) خارجي زبان 8888256  

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



  

 

 

کارشناسی ارشدمقطع  -1401 ورودی  منابع خاک و ارزیابی اراضی – مدیریت منابع خاک رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال تحصیلی  اول در نیمسال

 

 برنامه امتحانی برنامه كالسی

 

 تاريخ امتحان كالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز رسد_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_كد

ساعت 

 مقطع امتحان

پيشرفته خاک فيزيک 552301 شنبه سه 1401 3  رضائي عباس دکتر آقاي  کشا-(1ارشد) 101 کالس 1430 1300  تهناپيوس ارشد کارشناسي 10:45 1401/10/17   

پيشرفته خاک فيزيک 552301 نبهش سه 1401 3  رضائي عباس دکتر آقاي  کشا-(1ارشد) 101 کالس 1615 1445  تهناپيوس ارشد کارشناسي 10:45 1401/10/17   

پيشرفته خاک فيزيک 552301 شنبه چهار 1401 3  رضائي عباس دکتر آقاي  تهناپيوس ارشد کارشناسي 10:45 1401/10/17  خاکشناسي -آز 930 800   

تهپيشرف خاک بندي رده و پيدايش 552303 يموسو منبه سيد دکتر آقاي  شنبه چهار 1401 3  کشاورزي-107 کالس 1115 945  تهناپيوس ارشد کارشناسي 10:45 1401/10/20   

تهپيشرف خاک بندي رده و پيدايش 552303 يموسو بهمن سيد دکتر آقاي  شنبه چهار 1401 3  تهناپيوس ارشد کارشناسي 10:45 1401/10/20  حاصلخيزي -آز 1430 1300   

خاک منابع رپايدا مديريت 552305 رحمتي مهدي دکتر آقاي  شنبه سه 1401 2  کشا-(1ارشد) 101 کالس 1115 945  تهناپيوس ارشد کارشناسي 10:45 1401/10/24   

آماري پيشرفته روشهاي 552314 شنبه دو 1401 3  پورمحمد عليرضا دکتر آقاي  کشا-(2ارشد) 301 کالس 1430 1300  تهناپيوس ارشد کارشناسي 10:45 1401/10/27   

آماري پيشرفته روشهاي 552314 شنبه دو 1401 3  پورمحمد عليرضا دکتر آقاي  کشا-(2ارشد) 301 کالس 1615 1445  تهناپيوس ارشد کارشناسي 10:45 1401/10/27   

خاک ژئومورفولوژي 552406 پور حمزه نيکو دکتر خانم  شنبه دو 1401 3  کشا-(2ارشد) 301 کالس 1115 945  تهناپيوس ارشد ارشناسيک 10:45 1401/11/01   

 ناپيوسته ارشد کارشناسي 10:45 1401/11/01 2 کامپيوتر مرکز 1800 1630 شنبه دو 1401 3 پور حمزه نيکو دکتر خانم خاک ژئومورفولوژي 552406

 



  

 

 

ارشد کارشناسیمقطع  -1401 ورودی  خاک و حفاظت  فیزیک – مدیریت منابع خاک رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال 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

پيشرفته خاک فيزيک 552301 1140 3  رضائي عباس دکتر آقاي  شنبه سه  کشا-(1ارشد) 101 کالس 1430 1300  تهناپيوس ارشد کارشناسي 10:45 1401/10/17   

پيشرفته خاک فيزيک 552301 شنبه سه 1401 3  رضائي عباس دکتر آقاي  کشا-(1ارشد) 101 کالس 1615 1445  تهناپيوس ارشد کارشناسي 10:45 1401/10/17   

پيشرفته خاک فيزيک 552301 شنبه چهار 1401 3  رضائي عباس دکتر آقاي  تهناپيوس ارشد کارشناسي 10:45 1401/10/17  خاکشناسي -آز 930 800   

تهپيشرف خاک بندي رده و پيدايش 552303 يموسو بهمن سيد دکتر آقاي  شنبه چهار 1401 3  کشاورزي-107 کالس 1115 945  تهناپيوس ارشد کارشناسي 10:45 1401/10/20   

تهپيشرف خاک يبند رده و پيدايش 552303 يموسو بهمن سيد دکتر آقاي  شنبه چهار 1401 3  تهناپيوس ارشد کارشناسي 10:45 1401/10/20  حاصلخيزي -آز 1430 1300   

خاک منابع پايدار مديريت 552305 رحمتي مهدي دکتر آقاي  شنبه سه 1401 2  کشا-(1ارشد) 101 کالس 1115 945  هتناپيوس ارشد کارشناسي 10:45 1401/10/24   

آماري پيشرفته روشهاي 552314 شنبه دو 1401 3  پورمحمد عليرضا دکتر آقاي  کشا-(2ارشد) 301 کالس 1430 1300  تهناپيوس ارشد کارشناسي 10:45 1401/10/27   

آماري پيشرفته روشهاي 552314 شنبه دو 1401 3  پورمحمد عليرضا دکتر آقاي  کشا-(2ارشد) 301 کالس 1615 1445   1401/10/27 0:451 تهناپيوس ارشد کارشناسي   

دور راه از سنجش 552319 رحمتي مهدي دکتر آقاي  شنبه چهار 1401 3  کشاورزي-112 کالس 930 800  تهناپيوس ارشد کارشناسي 10:45 1401/11/01   

 ناپيوسته ارشد کارشناسي 10:45 1401/11/01  خاکشناسي -آز 1115 945 شنبه چهار 1401 3 رحمتي مهدي دکتر آقاي دور راه از سنجش 552319

 



  

 

کارشناسی ارشدمقطع  -1401 ورودی  -بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک – مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال 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

پيشرفته خاک حاصلخيزي 552502 انعباسي مالعلي دکتر خانم  شنبه سه 1401 3  کشاورزي-112 کالس 1615 1445  ستهناپيو ارشد کارشناسي 10:45 1401/10/20   

پيشرفته خاک حاصلخيزي 552502 انعباسي مالعلي دکتر خانم  شنبه سه 1401 3  ستهناپيو ارشد کارشناسي 10:45 1401/10/20  حاصلخيزي -آز 1800 1630   

پيشرفته خاک شيمي 552503 شنبه چهار 1401 3   صادقي سيروس دکتر آقاي  کشاورزي-107 کالس 1615 1300  ستهناپيو ارشد کارشناسي 10:45 1401/10/17   

آماري پيشرفته هايروش 552505 شنبه دو 1401 3  دپورمحم عليرضا دکتر آقاي  کشا-(2ارشد) 301 کالس 1615 1300  ستهناپيو ارشد کارشناسي 10:45 1401/10/27   

خاکزي ريزجانداران ژنتيک 553411 کريمي اسماعيل دکتر آقاي  شنبه چهار 1401 2  کشاورزي-107 کالس 1115 945  ستهناپيو رشدا کارشناسي 10:45 1401/11/01   

 ناپيوسته ارشد کارشناسي 10:45 1401/10/24 کشاورزي-109 کالس 1115 945 شنبه دو 1401 2 کريمي اسماعيل دکتر آقاي آب و خاک پااليي زيست 553416

 



  

 کارشناسی ارشدمقطع  -1401 ورودی  -شیمی، حاصلخیزی و تغذیه گیاه – مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال 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

پيشرفته خاک حاصلخيزي 552502 عباسيان مالعلي دکتر خانم  شنبه سه 1401 3  کشاورزي-112 کالس 1615 1445  تهناپيوس ارشد کارشناسي 10:45 1401/10/20   

پيشرفته خاک حاصلخيزي 552502 عباسيان مالعلي دکتر خانم  شنبه سه 1401 3  تهناپيوس ارشد کارشناسي 10:45 1401/10/20  حاصلخيزي -آز 1800 1630   

رفتهپيش خاک شيمي 552503 شنبه چهار 1401 3   صادقي سيروس دکتر آقاي  کشاورزي-107 کالس 1615 1300  تهناپيوس ارشد کارشناسي 10:45 1401/10/17   

آماري پيشرفته روشهاي 552505 شنبه دو 1401 3  پورمحمد عليرضا دکتر آقاي  -(2ارشد) 301 کالس 1615 1300 

 1401/10/27 کشا

تهناپيوس ارشد کارشناسي 10:45  

خاک آلي مواد 552509 شنبه سه 1401 2   صادقي سيروس دکتر آقاي  -(1ارشد) 101 کالس 930 800 

 1401/11/01 کشا

تهناپيوس ارشد کارشناسي 10:45  

خاک آلي مواد 552509 شنبه سه 1401 2   صادقي سيروس دکتر آقاي  کشاورزي-114 کالس 1115 945  تهناپيوس ارشد کارشناسي 10:45 1401/11/01   

 ناپيوسته ارشد کارشناسي 10:45 1401/10/24 کشاورزي-113 کالس 1115 945 شنبه دو 1401 2   صادقي سيروس دکتر آقاي پيشرفته آب و خاک آلودگي 552520

 

 



  

 

ارشد کارشناسیمقطع  -1401 ورودی حشره شناسی رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال تحصیلی  اول در نیمسال

   برنامه امتحانی برنامه کالسی          

 درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_كد
 روز

شرو_ساعت

 تاريخ امتحان كالس پايان_ساعت ع

ساعت 

 مقطع امتحان

حشرات اکولوژي 553101 شنبه يک 4011 3  خاني قره غالمحسين دکتر آقاي  کشا-(1ارشد) 101 کالس 1115 945  ستهناپيو ارشد کارشناسي 10:45 1401/10/20   

حشرات بندي رده 553103 شنبه يک 4011 3  باقري محمد دکتر آقاي  کشا-(1ارشد) 101 کالس 930 800  ستهناپيو ارشد کارشناسي 10:45 1401/10/17   

ها کش آفت شناسي سم 553105 شنبه يک 4011 3  صابر موسي دکتر آقاي  کشا-(1ارشد) 110 کالس 1615 1445  ستهناپيو ارشد کارشناسي 10:45 1401/10/27   

 ناپيوسته ارشد کارشناسي 10:45 1401/10/24 کشا-(1ارشد) 101 کالس 1430 1300 شنبه يک 4011 2 سميراخداياري دکتر خانم حشرات مرفولوژي 553110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

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

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال 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 امتحان

 10:45 1401/10/17 کشاورزي -106کالس  1615 1445 يک شنبه 40011 3 ي دکتر غالمحسين قره خاني آقا مديريت تلفيقي آفات 553106

کارشناسي ارشد 

 ناپيوسته

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

دکتریمقطع  - 1401 ورودی حشره شناسی رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

 

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال 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

حشرات ايمني و غدد فيزيولوژي 561301 سميراخداياري دکتر خانم  شنبه دو 4011 3  1 گياهپزشکي -آز 930 800   

1401/11/01 

0:451  تخصصي دکتري 

 ناپيوسته

حشرات جمعيت پويايي 561302  هقر غالمحسين دکتر آقاي 

  خاني

شنبه دو 4011 3 کشاورزي -106 کالس 1430 1300   

1401/10/24 

 تخصصي دکتري 10:45

 ناپيوسته

 کشاورزي -106 کالس 1115 945 شنبه دو 4011 2  باقري محمد دکتر آقاي جانوري نامگذاري قوانين و بندي رده اصول 561305

1401/10/17 

 تخصصي دکتري 10:45

 ناپيوسته

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

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

 

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال تحصیلی  اول  در نیمسال

 

   برنامه امتحانی برنامه کالسی          

 واحد_تعداد استاد درس_امن درس_كد
در_گروه

 س
 تاريخ امتحان كالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز

ساعت 

 امتحان
 مقطع

 10:45 1401/10/17 کشاورزي -106کالس  930 800 چهار شنبه 40011 2 آقاي دکتر وحيد رومي ژنتيک مولکولي حشرات 561306

دکتري تخصصي 

 ناپيوسته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

کارشناسیمقطع  -98ورودی م باغبانی  علو-مهندسی کشاورزی ارائه شده رشتهرنامه هفتگی و دروس ب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1400-1401سال تحصیلی  اول در نیمسال

     برنامه امتحاني       برنامه کالسي          

 يخ امتحانتار کالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_کد

ساعت 

 مقطع امتحان

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/20 کشاورزي-114کالس  930 800 يک شنبه 9811 3 دکتر اصغر ابراهيم زاده فيزيولوژي و فناوري پس از برداشت 524324

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/20 1غباني با -آز 1115 945 يک شنبه 9811 3 دکتر اصغر ابراهيم زاده فيزيولوژي و فناوري پس از برداشت 524324

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/17 کشاورزي-110کالس  930 800 دو شنبه 9811 3 آقاي دکتر سيد مرتضي زاهدي ميوه هاي گرمسيري و نيمه گرمسيري 524327

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/17 کشاورزي-110کالس  1115 945 دو شنبه 9811 3 آقاي دکتر علي بهمني  ميوه هاي گرمسيري و نيمه گرمسيري 524327

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/02 4آز 1430 1300 دو شنبه 9811 1 آقاي دکتر علي بهمني  2مهارت هاي ميوه کاري  524329

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/19 کشاورزي-110کالس  1615 1445 دو شنبه 9911 3 آقاي دکتر فرهاد بهتاش  توليد و پرورش سبزي 524331

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/19 کشاورزي-110کالس  1800 1630 دو شنبه 9911 3 آقاي دکتر فرهاد بهتاش  توليد و پرورش سبزي 524331

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/30 کشاورزي-302کالس  945 800 چهار شنبه 9811 3 اساتيد گروه مربوطه 1کارورزي  524340

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/24 کشاورزي-114کالس  1430 1300 يک شنبه 9811 2 دکتر اصغر ابراهيم زاده مديريت گلخانه 524320

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

 

 

 

 

 

 



  

 

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

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال تحصیلی  اول در نیمسال

  

     برنامه امتحاني       برنامه کالسي          

 تاريخ امتحان کالس پايان_ساعت شروع_ساعت وزر درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_کد

ساعت 

 مقطع امتحان

 کارشناسي پيوسته 14:00 1401/11/01 کشاورزي -106کالس  930 800 شنبه 9911 3 آقاي دکتر جعفر چابک پور آبياري عمومي 524311

 کارشناسي پيوسته 14:00 1401/11/01 1باغباني  -آز 1115 945 دو شنبه 9911 3 آقاي دکتر جعفر چابک پور آبياري عمومي 524311

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/26 کشاورزي-114کالس  1615 1300 شنبه 9911 3 39911آقاي دکتر رومي بيماريهاي مهم گياهان باغي 524312

 کارشناسي پيوسته 14:00 1401/11/24 کشاورزي-114کالس  1800 1445 يک شنبه 9911 3 آقاي دکتر رسولي 2طرح آزمايشات کشاورزي  524316

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/17 کشا-(2)ارشد 301کالس  930 800 سه شنبه 9911 3 آقاي دکتر فرزاد رسولي مباني اصالح گياهان باغباني 524323

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/20 مزرعه 945 800 دو شنبه 9911 1 آقاي دکتر فرهاد بهتاش  1مهارت هاي سبزيکاري 524332

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/11/03 کشاورزي-110کالس  1430 1300 دو شنبه 9911 2 دکتر محمدرضا مرشدلو مباني گياهان دارويي 524338

 .وانید تا سقف مجاز انتخاب نماییداز 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  

 1401-1402سال تحصیلی  اول در نیمسال

     برنامه امتحاني       برنامه کالسي          

 تاريخ امتحان کالس پايان_ساعت شروع_اعتس روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_کد

ساعت 

 مقطع امتحان

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/20 2مرکز کامپيوتر  930 800 يک شنبه 40011 3 آقاي دکتر شهريار دشتي هوا و اقليم شناسي 524319

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/20 کشاورزي-109کالس  1115 945 يک شنبه 40011 3 آقاي دکتر شهريار دشتي هوا و اقليم شناسي 524319

 کارشناسي پيوسته 14:00 1401/10/26 کشاورزي-114کالس  1430 1300 سه شنبه 40011 3 آقاي دکتر محمد علي اعظمي  ژنتيک 524308

 کارشناسي پيوسته 14:00 1401/10/26 1باغباني  -آز 1615 1445 سه شنبه 40011 3 آقاي دکتر محمد علي اعظمي  ژنتيک 524308

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/02 کشاورزي-302کالس  1430 1300 چهار شنبه 40011 3 آقاي دکتر فرزاد رسولي 1طرح آزمايشهاي کشاورزي  524315

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/02 کشاورزي-302کالس  1615 1445 چهار شنبه 40011 3 آقاي دکتر فرزاد رسولي 1طرح آزمايشهاي کشاورزي  524315

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/24 کشاورزي-110کالس  1615 1445 يک شنبه 40011 3 آقاي دکتر امين حاضر وظيفه ماشينهاي کشاورزي عمومي 524318

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/24 مزرعه 1800 1630 يک شنبه 40011 3 آقاي دکتر امين حاضر وظيفه ماشينهاي کشاورزي عمومي 524318

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/24 مزرعه 1615 1445 دو شنبه 40011 3 آقاي دکتر امين حاضر وظيفه ماشينهاي کشاورزي عمومي 524318

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/17 کشاورزي-114کالس  1200 1000 دو شنبه 40011 3 آقاي دکتر فرهاد بهتاش  مباني تغذيه گياهان باغباني 524321

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/17 1گلخانه+آز 1430 1300 دو شنبه 40011 3 آقاي دکتر محمدباقر حسنپوراقدم مباني تغذيه گياهان باغباني 524321

 کارشناسي پيوسته 14:00 1401/10/19 کشاورزي-110کالس  1430 1300 يک شنبه 40011 3 خانم دکتر حنيفه سيدحاجي زاده اصول و روشهاي ازدياد گياهان 524322

 کارشناسي پيوسته 14:00 1401/10/19 گلخانه 1115 945 سه شنبه 40011 3 آقاي دکتر سيد مرتضي زاهدي اصول و روشهاي ازدياد گياهان 524322

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

 

 

 



  

کارشناسیمقطع  -1401ورودیم باغبانی  علو-مهندسی کشاورزی رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال تحصیلی  اول در نیمسال

     برنامه امتحاني       برنامه کالسي          

 تاريخ امتحان کالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد داستا درس_نام درس_کد

ساعت 

 مقطع امتحان

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/11/01 کشاورزي-109کالس  1800 1445 شنبه 4011 3 آقاي دکتر رحيم رحمتي اصغر رياضي عمومي 524303

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/26 کشاورزي-121کالس  930 800 دو شنبه 4011 3 اساتيد گروه مربوطه شيمي عمومي 524304

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/26 1شيمي  -آز 1615 1445 دو شنبه 4011 3 اساتيد گروه مربوطه شيمي عمومي 524304

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/17 کشاورزي-109کالس  930 800 يک شنبه 4011 3 دکتر محمدرضا مرشدلو آناتومي و فيزيولوژي گياهي 524305

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/17 گياهشناسي  -آز 1115 945 يک شنبه 4011 3 دکتر محمدرضا مرشدلو آناتومي و فيزيولوژي گياهي 524305

 ي پيوستهکارشناس 10:45 1401/10/19 کشاورزي-109کالس  1430 1300 يک شنبه 4024 3 آقاي ودود دوستي فارسي 8888248

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/19 کشاورزي-109کالس  1615 1445 يک شنبه 4024 3 آقاي ودود دوستي فارسي 8888248

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/24 کشاورزي-109کالس  1430 1300 سه شنبه 4024 3 خانم نجفي  زبان خارجي )انگليسي( 8888256

 کارشناسي پيوسته   1401/10/24 کشاورزي-109کالس  1615 1430 سه شنبه 4024 3 خانم نجفي  يسي(زبان خارجي )انگل 8888256

 

 

 

 

 

 



  

ناپیوسته کارشناسیمقطع  -1401ورودی باغبانی -تولیدات گیاهی مهندسی  رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب   

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال تحصیلی  اول در نیمسال

  

       برنامه کالسي          

برنامه 

     امتحاني

 مقطع ساعت امتحان تاريخ امتحان کالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_کد

 10:30 1401/10/19 شنبه کشاورزي-110کالس  دکتر محمدرضا مرشدلو 1800 1445 3 نامشخص 40011 بيوشيمي عمومي ن 580606

 10:45 1401/11/03 دو شنبه کشا-(2)ارشد 301کالس  آقاي دکتر فرزاد رسولي 930 800 3 کارشناسي ناپيوسته 40011 ع-اصول اصالح نباتات باغي ن 580618

 10:45 1401/11/03 بهدو شن 1باغباني  -آز آقاي دکتر فرزاد رسولي 1115 945 3 کارشناسي ناپيوسته 40011 ع-اصول اصالح نباتات باغي ن 580618

 10:45 1401/10/01 چهار شنبه کشاورزي-110کالس  آقاي دکتر غالمرضا گوهري 1115 945 2 کارشناسي ناپيوسته 40011 زبان تخصصي ن 580619

 14:00 1401/10/24 چهار شنبه کشاورزي-110کالس  آقاي دکتر بيژن ابدي 1430 1300 2 کارشناسي ناپيوسته 40011 مديريت مزرعه ن 580620

 10:45 1401/10/17 سه شنبه کشاورزي-118کالس  آقاي مهندس سيد محسن دامادي   945 800 2 کارشناسي ناپيوسته 40011 ع-بيماريهاي گياهان باغي ن 580622

 10:45 1401/10/17 سه شنبه ريهاي گياهي بيما -آز آقاي مهندس سيد محسن دامادي   1115 945 2 کارشناسي ناپيوسته 40011 ع-بيماريهاي گياهان باغي ن 580622

 10:45 1401/10/17 سه شنبه بيماريهاي گياهي  -آز آقاي مهندس سيد محسن دامادي   1430 1300 2 کارشناسي ناپيوسته 40011 ع-بيماريهاي گياهان باغي ن 580622

 10:45 1401/10/20 سه شنبه کشاورزي-114کالس  علي بهمني  آقاي دکتر 1615 1445 2 کارشناسي ناپيوسته 40011 ع-مباني ميوه کاري ن 580624

 10:45 1401/10/20 سه شنبه مزرعه آقاي دکتر علي بهمني  1800 1630 2 کارشناسي ناپيوسته 40011 ع-مباني ميوه کاري ن 580624

 10:45 1401/10/26 شنبه کشاورزي-110کالس  سيدحاجي زادهخانم دکتر حنيفه  1115 945 2 کارشناسي ناپيوسته 14011 ع-فيزيولوژي پس از برداشت ن 580630

 10:45 1401/10/26 شنبه 1باغباني  -آز خانم دکتر حنيفه سيدحاجي زاده 1430 1300 2 کارشناسي ناپيوسته 14011 ع-فيزيولوژي پس از برداشت ن 580630

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

 

 

 



  

 

 

 

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

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال تحصیلی  اول در نیمسال

    
  

برنامه 

 برنامه امتحاني       کالسي

 

 تاريخ امتحان کالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_کد

ساعت 

 مقطع امتحان

 کارشناسي پيوسته 14:00 1401/11/03 کشاورزي-113کالس  1115 945 سه شنبه 9811 3 آقاي دکتر محسن جان محمدي مباني توليد گياهان زراعي 521612

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/17 کشاورزي-111کالس  1115 945 يک شنبه 9811 3 آقاي دکتر مجتبي نورآئين يمباني بيوتکنولوژي گياه 521626

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/17 کشاورزي-111کالس  1430 1300 يک شنبه 9811 3 آقاي دکتر مجتبي نورآئين مباني بيوتکنولوژي گياهي 521626

 کارشناسي پيوسته 14:00 1401/10/24 کشاورزي-113کالس  1430 1300 شنبه 9811 2 تر علي اصغر عليلو دک کشاورزي پايدار 521627

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/19 کشاورزي-111کالس  1515 1445 يک شنبه 9811 2 آقاي دکتر فريبرز شکاري  توليد گياهان زراعي،تغيير اقليم و تنش هاي محيطي 521634

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/19 کشاورزي-111کالس  1615 1515 يک شنبه 9811 2 آقاي دکتر شهريار دشتي يد گياهان زراعي،تغيير اقليم و تنش هاي محيطيتول 521634

 ارشناسي پيوستهک 10:45 1401/10/26 کشاورزي-111کالس  930 800 دو شنبه 9811 2 آقاي دکتر عليرضا پورمحمد  به نژادي گياهي کاربردي 521639

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/11/01 کشاورزي-113کالس  930 800 يک شنبه 9811 2 آقاي دکتر حميد حاتمي به نژادي و محيط زيست 521662

 پيوسته کارشناسي 10:45 1401/10/20 کشاورزي-111کالس  1430 1300 سه شنبه 9811 2 آقاي دکتر ناصر صباغ نيا زبان تخصصي کشاورزي 521669

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

 

 



  

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

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال تحصیلی  اول در نیمسال                                                                                                            

    
  

برنامه 

 برنامه امتحاني       کالسي

 

 تاريخ امتحان کالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_کد

ساعت 

 مقطع امتحان

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/17 کشاورزي-111کالس  1115 945 دو شنبه 9911 3 آقاي دکتر امين حاضر وظيفه ماشين هاي کشاورزي 521611

 تهکارشناسي پيوس 10:45 1401/10/17 مزرعه 1115 945 سه شنبه 9911 3 آقاي دکتر امين حاضر وظيفه ماشين هاي کشاورزي 521611

 کارشناسي پيوسته 14:00  1401/11/1 2زراعت  -آز 930 800 يک شنبه 9911 3 آقاي دکتر شهريار دشتي هوا و اقليم شناسي کشاورزي 521619

 کارشناسي پيوسته 14:00  1401/11/1 کشاورزي-109کالس  1115 945 يک شنبه 9911 3 آقاي دکتر شهريار دشتي هوا و اقليم شناسي کشاورزي 521619

 کارشناسي پيوسته 14:00 1401/10/19 کشاورزي-113کالس  1430 1300 دو شنبه 9911 3 آقاي دکتر فريبرز شکاري  فيزيولوژي گياهان زراعي 521624

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/26 2زراعت  -آز 930 800 دو شنبه 9911 3 آقاي دکتر ناصر صباغ نيا مباني به نژادي گياهي 521625

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/26 کشاورزي-113کالس  1645 1445 دو شنبه 9911 3 آقاي دکتر ناصر صباغ نيا مباني به نژادي گياهي 521625

 پيوستهکارشناسي  10:45  1401/11/3 کشاورزي-113کالس  1330 1300 سه شنبه 9911 3 خانم دکتر حنيفه سيدحاجي زاده مباني فرآوري محصوالت گياهي 521629

 کارشناسي پيوسته 10:45  1401/11/3 کشاورزي-113کالس  1430 1330 سه شنبه 9911 3 آقاي دکتر سيد مرتضي زاهدي مباني فرآوري محصوالت گياهي 521629

 سي پيوستهکارشنا 10:45 1401/10/24 کشاورزي-113کالس  1115 945 شنبه 9911 2 آقاي دکتر محسن جان محمدي توليد گياهان صنعتي 521632

 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  مهندسی  رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال تحصیلی  اول یمسالدر ن

    
  

برنامه 

 برنامه امتحاني       کالسي

 

 تاريخ امتحان کالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_کد

ساعت 

 مقطع امتحان

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/26 2زراعت  -آز 1615 1445 يک شنبه 40011 3 آقاي دکتر عليرضا پورمحمد  ژنتيک 521608

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/26 کشاورزي -106کالس  1800 1630 يک شنبه 40011 3 آقاي دکتر عليرضا پورمحمد  ژنتيک 521608

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/19 کشاورزي-110کالس  930 800 سه شنبه 40011 3 آقاي دکتر علي بهمني  مباني توليد گياهان باغي 521613

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/19 گلخانه 1115 945 سه شنبه 40011 3 آقاي دکتر سيد مرتضي زاهدي مباني توليد گياهان باغي 521613

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/17 کشاورزي-113کالس  930 800 دو شنبه 40011 3 آقاي دکتر سيد بهمن موسوي شناخت و مديريت خاک در توليد گياهي  521614

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/17 حاصلخيزي  -آز 1115 945 دو شنبه 40011 3 آقاي دکتر سيد بهمن موسوي شناخت و مديريت خاک در توليد گياهي  521614

 کارشناسي پيوسته 14:00 1401/11/01 اورزيکش-113کالس  930 800 چهار شنبه 40011 3 آقاي دکتر جعفر چابک پور مديريت آب در کشاورزي 521616

 کارشناسي پيوسته 14:00 1401/11/01 فيزيک و آبياري -آز 1115 945 چهار شنبه 40011 3 آقاي دکتر جعفر چابک پور مديريت آب در کشاورزي 521616

 کارشناسي پيوسته 14:00 1401/11/03 کشاورزي-113کالس  1430 1300 چهار شنبه 40011 2 دکتر علي اصغر عليلو  توليد گياهان علوفه اي 521633

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

 

 

 

 

 



  

  کارشناسیمقطع  -1401ورودیتولید و ژنتیک گیاهی  مهندسی  رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب

دانشگاه مراغه-نشکده کشاورزیدا  

 1401-1402سال تحصیلی  اول در نیمسال

 

    
  

برنامه 

 برنامه امتحاني       کالسي

 

 تاريخ امتحان کالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_کد

ساعت 

 مقطع امتحان

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/11/01 کشاورزي-109کالس  1115 800 ر شنبهچها 4011 3 آقاي دکتر جهانگيري رياضي عمومي 521603

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/26 کشاورزي-109کالس  930 800 دو شنبه 4011 3 آقاي دکتر سيد سيامک زواره   شيمي عمومي 521604

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/26 2شيمي  -آز 1115 945 دو شنبه 4011 3 آقاي دکتر سيد سيامک زواره   شيمي عمومي 521604

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/17 کشاورزي-109کالس  930 800 سه شنبه 4011 3 دکتر محمدرضا مرشدلو اناتومي و فيزيولوژي گياهي 521605

 کارشناسي پيوسته 10:45 1401/10/17 1غباني با -آز 1115 945 سه شنبه 4011 3 دکتر محمدرضا مرشدلو اناتومي و فيزيولوژي گياهي 521605

 نامشخص 10:45 1401/10/19 کشاورزي-109کالس  1615 1300 يک شنبه 4020 3 آقاي ودود دوستي فارسي 8888248

 

 

 

 

  

 



  

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

شگاه مراغهدان-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال تحصیلی  اول در نیمسال

 

  

    
  

برنامه 

 برنامه امتحاني       کالسي

 

 تاريخ امتحان کالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_کد

ساعت 

 مقطع امتحان

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1401/10/17 کشاورزي-113کالس  1115 945 يک شنبه 553721 2 آقاي دکتر محسن جان محمدي نحوه ي  عمل و کاربرد علف کش ها 553721

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1401/10/18 کشا-(2)ارشد 301کالس  1515 1445 شنبه 40011 2 آقاي دکتر فريبرز شکاري  مواد تنظيم کننده رشد گياهي  553722

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1401/10/18 کشا-(2)ارشد 301کالس  1615 1515 شنبه 40011 2 آقاي دکتر امين عباسي گياهي مواد تنظيم کننده رشد  553722

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1401/10/20 کشاورزي-111کالس  1000 945 شنبه 40011 2 دکتر علي اصغر عليلو  درس آزاد 553726

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 10:45 1401/10/27 2مرکز کامپيوتر  1430 1300 يک شنبه 40011 2 آقاي دکتر ناصر صباغ نيا وم کشاورزيروش هاي آماري در عل 553704

 

 

 

 

 



  

ارشد کارشناسیمقطع  -1401ورودیفیزیولوژی  –اگرو تکنولوژی  رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب    

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال تحصیلی  اول در نیمسال

  

    
  

برنامه 

 برنامه امتحاني       کالسي

 

 تاريخ امتحان کالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_کد

ساعت 

 مقطع امتحان

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 10:45 1401/10/19 کشا-(2)ارشد 301کالس  1115 945 شنبه 4011 2 آقاي دکتر امين عباسي فيزيولوژي تغذيه گياهان زراعي 553712

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 10:45 1401/10/24 کشاورزي-113کالس  1615 1445 شنبه 4011 2 آقاي دکتر محسن جان محمدي فيزيولوژي رشد و نمو گياهان زراعي 553714

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1401/11/03 کشا-(2)ارشد 301کالس  930 800 شنبه 4011 2 آقاي دکتر عزت اله اسفندياري  بيوشيمي گياهي 553715

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 10:45 1401/10/17 1زراعت  -آز  830 800 يک شنبه 4011 2 آقاي دکتر فريبرز شکاري  توليد پايدار گياهان زراعي 553701

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 10:45 1401/10/17 1زراعت  -آز  930 830 يک شنبه 4011 2 ن عباسيآقاي دکتر امي توليد پايدار گياهان زراعي 553701

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 10:45 1401/10/27 2مرکز کامپيوتر  1615 1445 يک شنبه 4011 2 دکتر علي اصغر عليلو  روش تحقيق 553703

 

 

 

 

 



  

 

ارشد کارشناسیمقطع  -1400ورودیاکولوژی  –وژی اگرو تکنول رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال تحصیلی  اول در نیمسال

    
  

برنامه 

 برنامه امتحاني       کالسي

 

 تاريخ امتحان کالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_کد

ساعت 

 مقطع امتحان

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 10:45 1401/10/19 2زراعت  -آز 1115 945 شنبه 40011 2 آقاي دکتر عبداهلل جوانمرد اکولوژي گياهان زراعي 553810

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 10:45 1401/10/19 2زراعت  -آز 930 800 شنبه 40011 2 آقاي دکتر شهريار دشتي برنامه ريزي الگوي کشت 553814

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 10:45 1401/10/27 2زراعت  -آز 1700 1630 شنبه 40011 2 آقاي دکتر عزت اله اسفندياري  توليدات زراعي و سالمت جامعه 553818

 ناپيوسته کارشناسي ارشد 10:45 1401/10/27 2زراعت  -آز 1800 1700 شنبه 40011 2 دکتر علي اصغر عليلو  توليدات زراعي و سالمت جامعه 553818

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1401/11/02 2زراعت  -آز 830 800 يک شنبه 40011 2 آقاي دکتر يوسف نصيري  درس آزاد 553822

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1401/11/02 2زراعت  -آز 930 830 يک شنبه 40011 2 آقاي دکتر امين عباسي درس آزاد 553822

 

 

 

 

  



  

 

 

ارشد کارشناسیمقطع  -1401ورودیاکولوژی  –اگرو تکنولوژی  فتگی و دروس ارائه شده رشتهرنامه هب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال تحصیلی  اول در نیمسال

 

    
  

برنامه 

 برنامه امتحاني       کالسي

 

 تاريخ امتحان السک پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_کد

ساعت 

 مقطع امتحان

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 10:45 1401/11/02 کشا-(1)ارشد 101کالس  1400 1300 شنبه 4011 2 آقاي دکتر محسن جان محمدي اکوفيزيولوژتوليدات گياهان زراعي 553702

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 10:45 1401/11/02 کشا-(1)ارشد 101کالس  1430 1400 شنبه 4011 2 آقاي دکتر امين عباسي اکوفيزيولوژتوليدات گياهان زراعي 553702

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 10:45 1401/10/27 2مرکز کامپيوتر  1615 1445 يک شنبه 4011 2 دکتر علي اصغر عليلو  روش تحقيق 553703

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 10:45 1401/10/20 کشاورزي-111کالس  930 800 ک شنبهي 4011 2 آقاي دکتر يوسف نصيري  توليد گياهان دارويي پيشرفته 553815

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 10:45 1401/10/27 2مرکز کامپيوتر  1430 1300 يک شنبه 40011 2 آقاي دکتر ناصر صباغ نيا روش هاي آماري در علوم کشاورزي 553704

 

 

 

 



  

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

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال تحصیلی  اول در نیمسال

 

 

    
  

برنامه 

 برنامه امتحاني       کالسي

 

 تاريخ امتحان کالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_کد

ساعت 

 مقطع امتحان

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 10:45 1401/11/20 1زراعت  -آز  1000 945 دو شنبه 40011 2 آقاي دکتر عبداهلل جوانمرد اکولوژي غذا و تغذيه 552605

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 10:45 1401/11/20 1زراعت  -آز  1115 1000 دو شنبه 40011 2 آقاي دکتر امين عباسي اکولوژي غذا و تغذيه 552605

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 10:45 1401/10/25 2مرکز کامپيوتر  930 800 دو شنبه 40011 2 آقاي دکتر شهريار دشتي اصول سنجش از راه دور 552610

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 10:45 1401/10/18 1زراعت  -آز  1615 1445 دو شنبه 40011 2 آقاي دکتر يوسف نصيري  کشاورزي ارگانيک 552615

 

 

 

 

 

 



  

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

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال تحصیلی  اول در نیمسال

    
  

برنامه 

 برنامه امتحاني       کالسي

 

 تاريخ امتحان کالس انپاي_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_کد

ساعت 

 مقطع امتحان

 دکتري تخصصي ناپيوسته 10:45 1401/10/24 کشاورزي-111کالس  1430 1300 دو شنبه 4011 3 آقاي دکتر محسن جان محمدي مديريت اکولوژيک آفات،بيماريهاي گياهي و علف هاي هرز 552602

 دکتري تخصصي ناپيوسته 10:45 1401/10/24 کشاورزي-111کالس  1615 1445 دو شنبه 4011 3 خانم دکترحبيبه جباري هرز مديريت اکولوژيک آفات،بيماريهاي گياهي و علف هاي 552602

 دکتري تخصصي ناپيوسته 10:45 1401/11/02 2زراعت  -آز 1115 945 سه شنبه 14011 2 آقاي دکتر بيژن ابدي مباني اقتصاد اکولوژيک 552603

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1401/10/27 1زراعت  -آز  1330 1300 سه شنبه 4011 2 آقاي دکتر عزت اله اسفندياري  ژيک گياهان زراعيسازگاري هاي اکولو 552607

 ناپيوستهکارشناسي ارشد  14:00 1401/10/27 1زراعت  -آز  1430 1330 سه شنبه 4011 2 دکتر علي اصغر عليلو  سازگاري هاي اکولوژيک گياهان زراعي 552607

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 10:45 1401/10/20 کشاورزي-113کالس  1615 1445 سه شنبه 4011 2 آقاي دکتر يوسف نصيري  گياهان زراعي جديد و فراموش شده 552612

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1401/10/17 کشا-(1)ارشد 101کالس  930 800 دو شنبه 4011 2 آقاي دکتر عبداهلل جوانمرد پايداري بوم نظام هاي کشاورزي  553811

 

 

 

 

 

 



  

 

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

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

  1401-1402سال تحصیلی  اول در نیمسال                                                                                                         

    
  

برنامه 

 برنامه امتحاني       کالسي

 

 تاريخ امتحان کالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_کد

ساعت 

 مقطع امتحان

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 10:45 1401/10/18 1زراعت  -آز  1115 945 نبهش 40011 3 آقاي دکتر مجتبي نورآئين به نژادي گياهي مولکولي 552705

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 10:45 1401/10/25 کشاورزي-111کالس  1115 800 سه شنبه 40012 2 آقاي دکتر حميد حاتمي درس آزاد 553726

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 10:45 1401/11/02 نامشخص 1115 945 دو شنبه 40011 2 غ نياآقاي دکتر ناصر صبا کاربرد نرم افزارهاي آماري در به نژادي گياهي 552709

 

 

  

 

 

 

 



  

ارشد کارشناسیمقطع  -1401ورودیژنتیک و به نژادی  رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال تحصیلی  اول در نیمسال

    
  

برنامه 

 برنامه امتحاني       کالسي

 

 تاريخ امتحان کالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_کد

ساعت 

 مقطع امتحان

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1401/11/01 کشاورزي-111کالس  1615 1300 شنبه 4011 3 آقاي دکتر ناصر صباغ نيا به نژادي گياهي پيشرفته 552701

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 10:45 1401/10/20 2زراعت  -آز 1615 1300 دو شنبه 4011 3 آقاي دکتر مجتبي نورآئين ژنتيک کمي 552702

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 10:45 1401/10/27 1زراعت  -آز  1615 1300 يک شنبه 4011 3 آقاي دکتر عليرضا پورمحمد  ژنتيک پيشرفته 552703

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1401/11/03 2زراعت  -آز 1115 800 شنبه 4011 3 آقاي دکتر حميد حاتمي تريبيوم 552704

 

 

 

  

 

 

 



  

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

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال تحصیلی  اول در نیمسال                                                                                                         

    
  

برنامه 

 برنامه امتحاني       کالسي

 

 تاريخ امتحان کالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_کد

ساعت 

 مقطع امتحان

 دکتري تخصصي ناپيوسته 14:00 1401/11/03 2مرکز کامپيوتر  1430 1300 دو شنبه 4011 2 آقاي دکتر ناصر صباغ نيا طرح هاي آزمايشي پيشرفته 561521

  

 

 

  

 

 

 

 



  

 

دکتریمقطع  -1401ورودیفیزیولوژی -اگرو تکنولوژی   رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب   

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال تحصیلی  اول نیمسالدر 

    
  

برنامه 

 برنامه امتحاني       کالسي

 

 تاريخ امتحان کالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_کد

ساعت 

 مقطع امتحان

 دکتري تخصصي ناپيوسته 10:45 1401/10/20 کشا-(1)ارشد 101کالس  830 800 دو شنبه 4011 2 آقاي دکتر محسن جان محمدي اکوفيزيولوژي گياهي 561501

 دکتري تخصصي ناپيوسته 10:45 1401/10/20 کشا-(1)ارشد 101کالس  930 830 دو شنبه 4011 2 دکتر علي اصغر عليلو  اکوفيزيولوژي گياهي 561501

 دکتري تخصصي ناپيوسته 10:45 1401/10/18 کشا-(1)ارشد 101کالس  1500 1445 دو شنبه 4011 2 آقاي دکتر فريبرز شکاري  تغيير اقليم و توليد گياهي 561503

 دکتري تخصصي ناپيوسته 10:45 1401/10/18 کشا-(1)ارشد 101کالس  1615 1500 دو شنبه 4011 2 آقاي دکتر شهريار دشتي تغيير اقليم و توليد گياهي 561503

 دکتري تخصصي ناپيوسته 14:00 1401/10/24 کشاورزي-113کالس  1430 1300 يک شنبه 4011 2 فريبرز شکاري  آقاي دکتر فيزيولوژي عملکرد گياهان زراعي 561511

 دکتري تخصصي ناپيوسته 10:45 1401/11/01 کشاورزي-113کالس  1115 945 دو شنبه 4011 2 آقاي دکتر عزت اله اسفندياري  فيزيولوژي گياهان در شرايط تنش 561512

 دکتري تخصصي ناپيوسته 14:00 1401/11/03 2مرکز کامپيوتر  1430 1300 دو شنبه 4011 2 آقاي دکتر ناصر صباغ نيا آزمايشي پيشرفته طرح هاي 561521

 

 

 

 

 



  

 

دکتریمقطع  -1400ورودیاکولوژی  -اگروتکنولوژی  رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402حصیلی سال ت اول در نیمسال

 

 

    
  

برنامه 

 برنامه امتحاني       کالسي

 

 تاريخ امتحان کالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_کد

ساعت 

 مقطع امتحان

 دکتري تخصصي ناپيوسته 14:00 1401/11/03 2مرکز کامپيوتر  1430 1300 دو شنبه 4011 2 آقاي دکتر ناصر صباغ نيا طرح هاي آزمايشي پيشرفته 561521

  

 

 

 

 



  

 

دکتریمقطع  -1400ورودیاکولوژی  -اگروتکنولوژی  رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال تحصیلی  اول در نیمسال

    
  

برنامه 

 برنامه امتحاني       کالسي

 

 تاريخ امتحان کالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_کد

ساعت 

 مقطع امتحان

 دکتري تخصصي ناپيوسته 14:00 1401/11/03 2مرکز کامپيوتر  1430 1300 دو شنبه 4011 2 آقاي دکتر ناصر صباغ نيا طرح هاي آزمايشي پيشرفته 561521

 

 

   

 

 

  

 



  

دکتریمقطع  -1401ورودیاکولوژی  -اگروتکنولوژی  رشتهرنامه هفتگی و دروس ارائه شده ب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال تحصیلی  اول در نیمسال

   

    
  

برنامه 

 برنامه امتحاني       کالسي

 

 تاريخ امتحان کالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_کد

ساعت 

 مقطع امتحان

 دکتري تخصصي ناپيوسته 10:45 1401/10/20 2زراعت  -آز 1115 945 يک شنبه 4011 2 آقاي دکتر عبداهلل جوانمرد مديريت پايدار بوم نظام هاي زراعي 561611

 دکتري تخصصي ناپيوسته 14:00 1401/10/17 کشاورزي-113کالس  1500 1445 يک شنبه 4011 2 آقاي دکتر عبداهلل جوانمرد تنوع زيستي در بوم نظام هاي زراعي 561614

 دکتري تخصصي ناپيوسته 14:00 1401/10/17 کشاورزي-113کالس  1615 1500 يک شنبه 4011 2 آقاي دکتر يوسف نصيري  تنوع زيستي در بوم نظام هاي زراعي 561614

 دکتري تخصصي ناپيوسته 10:45 1401/11/01 کشا-(1)ارشد 101کالس  1115 945 دو شنبه 4011 2 آقاي دکتر يوسف نصيري  بوم شناسي حفاظتي 561615

 دکتري تخصصي ناپيوسته 14:00 1401/11/03 2مرکز کامپيوتر  1430 1300 دو شنبه 4011 2 آقاي دکتر ناصر صباغ نيا طرح هاي آزمايشي پيشرفته  561619

 دکتري تخصصي ناپيوسته 10:45 1401/10/25 کشا-(1)ارشد 101س کال 1800 1630 دو شنبه 4011 2 آقاي دکتر يوسف نصيري  درس آزاد 561618

 

 

 

 

 

 



  

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

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال تحصیلی  اول در نیمسال

     برنامه امتحاني       برنامه کالسي          

 تاريخ امتحان کالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_کد

ساعت 

 مقطع امتحان

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 10:45 1401/10/20 گلخانه 930 800 چهار شنبه 40011 3 آقاي دکتر فرزاد رسولي توليد صنعتي نشاء در گلخانه 552833

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 10:45 1401/10/20 کشاورزي-110کالس  1200 945 چهار شنبه 40011 3 آقاي دکتر فرزاد رسولي توليد صنعتي نشاء در گلخانه 552833

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

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

دانشگاه مراغه-انشکده کشاورزید  

 1401-1402سال تحصیلی  اول در نیمسال

     برنامه امتحاني       برنامه کالسي          

 تاريخ امتحان کالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_کد

ساعت 

 مقطع امتحان

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1401/10/17 کشاورزي-114کالس  945 800 چهار شنبه 14011 2 نيفه سيدحاجي زادهخانم دکتر ح توليد بذر گياهان زينتي 553003

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  

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

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال تحصیلی  اول لدر نیمسا

 

 

     برنامه امتحاني       برنامه کالسي          

 تاريخ امتحان کالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_کد

ساعت 

 مقطع امتحان

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1401/10/17 کشاورزي-114کالس  945 800 دو شنبه 40011 2 دکتر محمدرضا مرشدلو نشانگرهاي مولکولي 552822

 

 

 

 

 

 

 

 پپ

 

 

 

 

 

 



  

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

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال تحصیلی  اول در نیمسال

  

     برنامه امتحاني       امه کالسيبرن          

 تاريخ امتحان کالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_کد

ساعت 

 مقطع امتحان

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1401/10/20 کشاورزي -106کالس  1630 1400 يک شنبه 140011 2 آقاي دکتر ميالد فرخي مديريت آفات و بيماريها در شرايط گلخانه اي 553203

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1401/10/20 کشاورزي -106کالس  1700 1630 يک شنبه 140011 2 خانم دکترحبيبه جباري مديريت آفات و بيماريها در شرايط گلخانه اي 553203

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ارشد کارشناسیمقطع  -1400ورودیدرختان میوه –باغبانی مهندسیعلوم و رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال تحصیلی  اول در نیمسال

  

     برنامه امتحاني       برنامه کالسي          

 تاريخ امتحان کالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_کد

ساعت 

 مقطع متحانا

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1401/10/17 کشاورزي-114کالس  1130 945 يک شنبه 40011 2 آقاي دکتر محمد علي اعظمي  اصالح درختان ميوه 552806

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ارشد یکارشناسمقطع  -1401ورودیدرختان میوه –باغبانی مهندسیعلوم و رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب   

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال تحصیلی  اول در نیمسال

  

     برنامه امتحاني       برنامه کالسي          

 تاريخ امتحان کالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_کد

ساعت 

 مقطع امتحان

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1401/11/01 کشاورزي-114کالس  1330 1300 دو شنبه 4011 2 آقاي دکتر سيد مرتضي زاهدي يروش تحقيق در علوم کشاورز 552809

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1401/11/01 کشاورزي-114کالس  1430 1330 دو شنبه 4011 2 آقاي دکتر محمد علي اعظمي  روش تحقيق در علوم کشاورزي 552809

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1401/10/17 کشاورزي-114کالس  1115 945 سه شنبه 4011 2 آقاي دکتر محمد علي اعظمي  بيوتکنولوژي گياهي 552802

 ارشناسي ارشد ناپيوستهک 14:00 1401/10/20 کشا-(1)ارشد 101کالس  930 800 سه شنبه 4011 3 آقاي دکتر محمدباقر حسنپوراقدم مواد تنظيم کننده رشد گياهي 552816

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1401/11/03 کشا-(2)ارشد 301کالس  1615 1445 سه شنبه 4011 2 آقاي دکتر سيد مرتضي زاهدي فيزيولوژي درختان ميوه 552805

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1401/10/27 کشاورزي-114کالس  1800 1600 چهار شنبه 4011 2 آقاي دکتر علي بهمني  ميوه کاري تکميلي 552807

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1401/10/26 کشاورزي-114کالس  1430 1300 چهار شنبه 4011 2 آقاي دکتر علي بهمني  نهالستان و توليد نهال گواهي شده 552824

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ارشد کارشناسیمقطع  -1401ورودییش سبزی ها گرا –باغبانی مهندسیعلوم و رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال تحصیلی  اول در نیمسال

  

  

     برنامه امتحاني       برنامه کالسي          

 تاريخ امتحان کالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_کد

ساعت 

 قطعم امتحان

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 10:45 1401/10/20 کشا-(1)ارشد 101کالس  1515 1445 سه شنبه 4011 2 آقاي دکتر فرهاد بهتاش  تغذيه و متابوليسم گياهي 552801

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 10:45 1401/10/20 کشا-(1)ارشد 101کالس  1625 1515 سه شنبه 4011 2 آقاي دکتر محمدباقر حسنپوراقدم تغذيه و متابوليسم گياهي 552801

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1401/10/24 کشا-(1)ارشد 101کالس  1430 1300 سه شنبه 4011 2 دکتر اصغر ابراهيم زاده فيزيولوژي پس از برداشت تکميلي 552803

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1401/10/26 کشا-(1)ارشد 101کالس  1800 1630 شنبه 4011 2 آقاي دکتر فرهاد بهتاش  روش هاي ويژه پرورش سبزي 552903

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1401/10/17 کشا-(1)ارشد 101کالس  1430 1300 شنبه 4011 2 خانم دکتر حنيفه سيدحاجي زاده فيزيولوژي تنش در گياهان باغباني 552811

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00  1401/11/3 کشاورزي-114کالس  945 800 سه شنبه 4011 3 ر محمد علي اعظمي آقاي دکت کشت بافت و سلول گياهي 552819

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1401/10/01 کشا-(1)ارشد 101کالس  1115 945 شنبه 4011 2 آقاي دکتر فرزاد رسولي اصالح گياهان باغباني تکميلي 552804

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

ارشد کارشناسیمقطع  -1401ورودیگرایش گیاهان زینتی  –باغبانی مهندسیعلوم و نامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهرب   

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال تحصیلی  اول در نیمسال

 

  

     برنامه امتحاني       برنامه کالسي          

 تاريخ امتحان کالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_هگرو واحد_تعداد استاد درس_نام درس_کد

ساعت 

 مقطع امتحان

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 10:45 1401/10/20 کشا-(1)ارشد 101کالس  1515 1445 سه شنبه 4011 2 آقاي دکتر فرهاد بهتاش  تغذيه و متابوليسم گياهي 552801

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 10:45 1401/10/20 کشا-(1)ارشد 101کالس  1625 1515 سه شنبه 4011 2 ر حسنپوراقدمآقاي دکتر محمدباق تغذيه و متابوليسم گياهي 552801

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1401/10/24 کشا-(1)ارشد 101کالس  1430 1300 سه شنبه 4011 2 دکتر اصغر ابراهيم زاده فيزيولوژي پس از برداشت تکميلي 552803

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1401/10/17 کشا-(1)ارشد 101کالس  1430 1300 شنبه 4011 2 خانم دکتر حنيفه سيدحاجي زاده زيولوژي تنش در گياهان باغبانيفي 552811

 ارشناسي ارشد ناپيوستهک 14:00  1401/11/3 کشاورزي-114کالس  945 800 سه شنبه 4011 3 آقاي دکتر محمد علي اعظمي  کشت بافت و سلول گياهي 552819

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1401/10/01 کشا-(1)ارشد 101کالس  1115 945 شنبه 4011 2 آقاي دکتر فرزاد رسولي اصالح گياهان باغباني تکميلي 552804

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1401/10/28 کشاورزي-110کالس  1115 945 سه شنبه 4011 2 خانم دکتر حنيفه سيدحاجي زاده فيزيولوژي گل و گياهان زينتي 553001

 

 

 

 



  

 

  

ارشد کارشناسیمقطع  -1401ورودیتولید محصوالت گلخانه ای  –باغبانی مهندسیعلوم و رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب  

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

  1401-1402سال تحصیلی  اول در نیمسال                                                                                                          

     برنامه امتحاني       برنامه کالسي          

 تاريخ امتحان کالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_کد

ساعت 

 مقطع امتحان

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1401/10/26 1باغباني  -آز 1700 1630 سه شنبه 4011 2 آقاي دکتر محمدباقر حسنپوراقدم مايشگاهيمهارتهاي آز 552825

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1401/10/26 1باغباني  -آز 1800 1700 سه شنبه 4011 2 آقاي دکتر سيد مرتضي زاهدي مهارتهاي آزمايشگاهي 552825

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1401/10/25 1باغباني  -آز 1115 945 دو شنبه 4011 2 دکتر اصغر ابراهيم زاده سمينار 552826

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1401/10/24 کشاورزي-114کالس  1430 1300 دو شنبه 4011 2 دکتر اصغر ابراهيم زاده مديريت گلخانه و اتوماسيون 553201

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1401/11/03 کشاورزي-114کالس  1430 1300 سه شنبه 515 2 دکتر اصغر ابراهيم زاده فيزيولوژي گياهان در شرايط گلخانه اي 553202

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1401/10/20 کشا-(1)ارشد 101کالس  930 800 سه شنبه 4011 3 آقاي دکتر محمدباقر حسنپوراقدم مواد تنظيم کننده رشد گياهي 552816

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1401/10/17 کشاورزي-114کالس  1115 945 سه شنبه 4011 2 آقاي دکتر محمد علي اعظمي  بيوتکنولوژي گياهي 552802

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1401/11/01 کشاورزي-114س کال 1330 1300 دو شنبه 4011 2 آقاي دکتر سيد مرتضي زاهدي روش تحقيق در علوم کشاورزي 552809

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1401/11/01 کشاورزي-114کالس  1430 1330 دو شنبه 4011 2 آقاي دکتر محمد علي اعظمي  روش تحقيق در علوم کشاورزي 552809

  

 

 

 

 

 

 

 



  

ارشد کارشناسیمقطع  -1401ورودیگرایش گیاهان دارویی  –اغبانیب مهندسیعلوم و رنامه هفتگی و دروس ارائه شده رشتهب   

دانشگاه مراغه-دانشکده کشاورزی  

 1401-1402سال تحصیلی  اول در نیمسال

  

     برنامه امتحاني       برنامه کالسي          

 نتاريخ امتحا کالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز درس_گروه واحد_تعداد استاد درس_نام درس_کد

ساعت 

 مقطع امتحان

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 10:45 1401/10/20 کشا-(1)ارشد 101کالس  1515 1445 سه شنبه 4011 2 آقاي دکتر فرهاد بهتاش  تغذيه و متابوليسم گياهي 552801

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 10:45 1401/10/20 کشا-(1)ارشد 101کالس  1625 1515 سه شنبه 4011 2 آقاي دکتر محمدباقر حسنپوراقدم تغذيه و متابوليسم گياهي 552801

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1401/10/24 کشا-(1)ارشد 101کالس  1430 1300 سه شنبه 4011 2 دکتر اصغر ابراهيم زاده فيزيولوژي پس از برداشت تکميلي 552803

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1401/10/01 کشا-(1)ارشد 101کالس  1115 945 شنبه 4011 2 آقاي دکتر فرزاد رسولي اصالح گياهان باغباني تکميلي 552804

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00  1401/11/3 کشاورزي-114کالس  945 800 سه شنبه 4011 3 آقاي دکتر محمد علي اعظمي  کشت بافت و سلول گياهي 552819

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1401/10/26 1باغباني  -آز 1700 1630 سه شنبه 4011 2 محمدباقر حسنپوراقدم آقاي دکتر مهارتهاي آزمايشگاهي 552825

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1401/10/26 1باغباني  -آز 1800 1700 سه شنبه 4011 2 آقاي دکتر سيد مرتضي زاهدي مهارتهاي آزمايشگاهي 552825

 کارشناسي ارشد ناپيوسته 14:00 1401/10/17 کشا-(1)ارشد 101کالس  1115 945 سه شنبه 4011 2 آقاي دکتر محمدباقر حسنپوراقدم ن داروييفيزيولوژي گياها 553301

 


