
 ۹۶-۹۵سال تحصیلی  اولدر نیمسال  (۱)ترم  پزشکیگیاه-مهندسی ترویج و آموزش کشاورزیدروس ارائه شده برای رشته 

 استاد
تعداد واحد 

 عملی

تعداد واحد 

 نظری
 ردیف نام درس کد درس

 ۱ 2گروه  (۱اندیشه اسالمی ) 02۲9 ۲  دکتر فرجی 

 ۲ زبان انگلیسی 02۱9 2  خانم دکتر تقی زاده

 2 کاربرد ریاضیات در کشاورزی 000۲۲۲99۱ 2  دکتر حسنلو

 ۴ کاربرد فیزیک در کشاورزی 000۲۱2۱۱۱ ۲  ممختاری خانم مهندس 

 0 آزمایشگاه فیزیک در کشاورزی 000۲۱2۱۲  ۱ مختاری  خانم مهندس 

 2 کاربرد شیمی در کشاورزی 000۲۱299۴ ۲  دکتر مرندی

 9 آزمایشگاه شیمی در کشاورزی 000۲۱2990  ۱ دکتر مرندی

 ۸ (۱شناسی )گیاه 000۲۱299۲ ۲  وشحبیبخانم دکتر 

 0 (۱شناسی )آزمایشگاه گیاه 000۲۱2992  ۱ وشحبیبخانم دکتر 

 ۱9 طبیعی منابع و کشاورزی ترویج مبانی 000۲۱2900 ۲  دکتر مشکینی

 000۲۱2902  ۱ دکتر مشکینی
 منابع و کشاورزی ترویج عملی مبانی

 طبیعی
۱۱ 

     ۱۲ 

 جمع واحد  ۲9 

 ۹۶-۹۵( در نیمسال اول سال تحصیلی ۱پزشکی )ترم گیاه-برنامه کالسی رشته مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی 

شماره 

 کالس
۱9-29/۱0 

شماره 

 کالس
29/۱0-۱۴ 

شماره 

 کالس
۴0/۱۱-۱0/۱9 

شماره 

 کالس
 روز ۱9-0/۸

 - ۱2 
کاربرد ریاضی 

 در کشاورزی
۱2 

 و کشاورزی ترویج مبانی

 طبیعی منابع
 شنبه - 

  ۱2 

 عملی مبانی

 ترویج

 و کشاورزی

 طبیعی منابع

۱2 
کاربرد ریاضی در 

 کشاورزی
 شنبه ۱ (۱شناسی )گیاه ۱۲

۱2 
اندیشه 

 (۱اسالمی )
 ۱2 زبان انگلیسی ۱2 زبان انگلیسی ۱2

کاربرد شیمی 

 در کشاورزی
 شنبه ۲

۱2 

آزمایشگاه 

کاربرد 

 فیزیک در

 کشاورزی

۱2 
کاربرد فیزیک 

 در کشاورزی
  ۱2 

آزمایشگاه 

کاربرد شیمی 

 در کشاورزی

 شنبه 2

 شنبه ۴  -  -   -  - 

 

 



 ۹۶-۹۵در نیمسال اول سال تحصیلی ( ۳)ترم پزشکی گیاه-هندسی ترویج و آموزش کشاورزیدروس ارائه شده برای رشته م

 استاد
تعداد واحد 

 عملی

تعداد واحد 

 نظری
 ردیف نام درس کد درس

 ۱ اسالمی تربیت و اخالق 533۲9 ۲  حاج اقا جهانی 

 ۲ باغبانی عمومی 599۲۱2۱5۲ ۲  کیادکتر مهدوی

 3 آزمایشگاه باغبانی عمومی 599۲۱2۱53  ۱ کیادکتر مهدوی

 5 گیاهی شناسی بیماری 599۲۱2۱۱9 ۲  دکتر احمدپور

 9 گیاهی شناسی بیماری آزمایشگاه 599۲۱2۱۱9  ۱ دکتر احمدپور

 2 عمومی خاکشناسی 599۲۱2599 ۲  دکتر ثروتی

 9 عمومی خاکشناسی آزمایشگاه 599۲۱2599  ۱ دکتر ثروتی

 9 تحقیق روش مقدمات 599۲۱2۱59 ۱  خانم دکتر تقی زاده

 5 تحقیق روش مقدمات عملی 599۲۱2۱55  ۱ خانم دکتر تقی زاده

 ۱5 کشاورزی در روزنامه نگاری 599۲۱2۱95 ۲  خانم دکتر تقی زاده

 ۱۱ ارتباطات و نوآوری 599۲۱29۱ ۲  دکتر مشکینی

 ۱۲ بومی دانش 599۲۱2۱9۲ ۲  لیث مهندس

 ۱3 ۱گروه  )ویژه خواهران( (۱) بدنی تربیت 53355  ۱ 

 ۱5 ۲گروه  ( )ویژه برادران(۱بدنی ) تربیت 53355  ۱ آقای فرج زاده

 جمع  ۲5 

 ۹۶-۹۵( در نیمسال اول سال تحصیلی ۳پزشکی )ترم گیاه-رشته مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی  برنامه  کالسی 

شماره 

 کالس

شماره   35/۱9 -۱9

 کالس

شماره   35/۱9-۱5

 کالس

شماره  ۱9/۱5 -59/۱۱

 کالس

 روز  35/9 -۱5

 خاکشناسی آزمایشگاه 2

 عمومی

 شنبه نوآوری و ارتباطات ۱3 باغبانی عمومی 5 دانش بومی 5

-بیماری آزمایشگاه ۱۱

 گیاهی شناسی

 شنبه ۱ تحقیق روش مقدمات ۱5   عمومی خاکشناسی 5

-  
 تربیت و اخالق 2

 اسالمی

آزمایشگاه باغبانی  5

 عمومی

 شنبه ۲ گیاهی شناسیبیماری ۱5

( ۱تربیت بدنی )   

 خواهران

 

 مقدمات عملی 2

 تحقیق روش

 در روزنامه نگاری 2

 کشاورزی

 شنبه 3

( ۱تربیت بدنی )  - - 

 برادران

 شنبه 5  -   -

 



 

 ۹۶-۹۵در نیمسال اول سال تحصیلی ( ۵)ترم پزشکی گیاه-مهندسی ترویج و آموزش کشاورزیمهندسی دروس ارائه شده برای رشته 

 استاد
تعداد واحد 

 عملی

تعداد واحد 

 نظری
 ردیف نام درس کد درس

 ۱ (۲اندیشه اسالمی ) 533۲۱ ۲  فرجیآقای 

 ۲ دانش خانواده 5۱۲25 ۲  آقا آذرپندار حاج

 3 شناسی گیاهیبیماری 599۲۱2۱۱9 ۲  دکتر احمدپور

 5 آزمایشگاه بیماری شناسی گیاهی 599۲۱2۱۱9  ۱ دکتر احمدپور

 9 برداریمساحی و نقشه 599۲۱2۱۱5 ۲  خیرفامدکتر 

 2 برداریعملی مساحی و نقشه 599۲۱2۱۲5  ۱ خیرفامدکتر 

 9 اصول آموزش بزرگساالن 599۲۱2۱5۱ ۲  لیث مهندس

 9 عملی اصول آموزش بزرگساالن 599۲۱2۱5۲  ۱ لیث مهندس

 5 ریزی آموزشیمبانی برنامه 599۲۱255۱ ۱  دکتر جباری

 ۱5 ریزی آموزشیعملی مبانی برنامه 599۲۱255۲  ۱ دکتر جباری

 ۱۱ کشاورزیهای ترویج و توسعه فعالیت 599۲۱2۱59 ۱  خانم مهندس گلباز

 ۱۲ های کشاورزیعملی ترویج و توسعه فعالیت 599۲۱2۱52  ۱ خانم مهندس گلباز 

 ۱3 های کشاورزیماشین 599۲۱2599 ۲  مهندس رضایی

 ۱5 های کشاورزی کارگاه ماشین 599۲۱2599  ۱ مهندس رضایی

 جمع  ۲5 

 ۹۶-۹۵( در نیمسال اول سال تحصیلی ۵پزشکی )ترم گیاه-کشاورزیرشته مهندسی مهندسی ترویج و آموزش  برنامه  کالسی 

شماره 

 کالس
۱9- 29/۱0  

شماره 

 کالس
29/۱0- ۱۴ 

شماره 

 کالس 
۴0/۱۱- ۱0/۱9  

شماره 

 کالس
۱9- 29/۸   

های کارگاه ماشین ۱

 کشاورزی

۱ 
 های کشاورزیماشین

عملی اصول آموزش  0

 بزرگساالن

اصول آموزش  0

 بزرگساالن
 شنبه

۲ 
 )برادران (  دانش خانواده

 دانش خانواده ۲

 )خواهران ( 

۱9 
 شناسی گیاهیبیماری

 
 شنبه ۱ --

2 
 (۲اندیشه اسالمی )

عملی مساحی و نقشه  ۱۴

 برداری

مساحی و نقشه  ۱۴

 برداری

 
 شنبه ۲ -

 شنبه 2 -   -  -  - 

 

- 

۸ 
آزمایشگاه بیماری 

 -شناسی گیاهی 

ترویج و توسعه  ۸

های فعالیت

 کشاورزی

۸ 
-مبانی برنامه

 ریزی آموزشی
 شنبه ۴

 



 

 

 ۹۶-۹۵در نیمسال اول سال تحصیلی ( ۷پزشکی )ترم گیاه-دروس ارائه شده برای رشته مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد واحد  استاد

 عملی

تعداد واحد 

 نظری

 ردیف نام درس کد درس

 ۱ میوهآفات درختان  599۲۱2۱۱9 ۲  خانم دکتر تقی زاده

 ۲ آزمایشگاه آفات درختان میوه 599۲۱2۱2  ۱ خانم دکتر تقی زاده

 3 های درختان میوهبیماری 599۲۱2599 ۲  دکتر احمدپور

 5 های درختان میوهآزمایشگاه بیماری 599۲۱2592  ۱ دکتر احمدپور

 9 طرح آزمایشات کشاورزی 599۲۱2553 ۲  خانم دکتر شریفی

 2 های آزمایشی در کشاورزیعملی طرح 599۲۱2555  ۱ خانم دکتر شریفی

 9 دامپروری عمومی 599۲۱2595 ۲  خانم مهندس ادهمی

 9 آزمایشگاه دامپروری عمومی 599۲۱2595  ۱ میدهخانم مهندس ا

 5 های کشاورزیاصول تبدیل و نگهداری فراورده 599۲۱25۱9 ۲  خانم مهندس پاشاخواه

 ۱۱ تکنولوژی مبارزه شیمیایی 599۲۱2599 ۱  دکتر احمدپور

 ۱۲ مدیریت مزرعه 599۲۱2595 ۲  آقای مهندس جفایی

 ۱3 عملی مدیریت مزرعه 599۲۱2555  ۱ آقای مهندس جفایی

 جمع  ۱9 

 ۹۶-۹۵( در نیمسال اول سال تحصیلی ۷پزشکی )ترم گیاه-رشته مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی برنامه  کالسی 

شماره 

 کالس
۱9-35/۱9 

شماره 

 کالس
35/۱9-۱5 

شماره 

 کالس
59/۱۱-۱9/۱5 

شماره 

 کالس
۱5-35/9  

 شنبه -   -  -  - 

0 
آزمایشگاه 

 دامپروری عمومی
 شنبه ۱ -  آزمایشگاه آفات درختان میوه ۱5 دامپروری عمومی 9

9 
عملی مدیریت 

 مزرعه
 ۱5   مدیریت مزرعه 0

آفات درختان 

 میوه
 شنبه ۲

 - 9 
اصول تبدیل و 

 نگهداری
۱5 

های آزمایشگاه بیماری

 درختان میوه
۱5 

تکنولوژی مبارزه 

 شیمیایی
 شنبه 3

 -  - ۱۱ 
 های آزمایشیعملی طرح

 در کشاورزی
۱۱ 

طرح آزمایشات 

 کشاورزی
 شنبه 5

 


