
۴۹-۴۹( در نیمسال دوم سال تحصیلی ۲گیاهان دارویی و معطر )ترم  -دروس ارائه شده برای رشته مهندسی تولیدات گیاهی  

 ردیف نام درس تعداد واحد  مدرس  کد درس  تاریخ و ساعت امتحان 

11ساعت  22/3/59 قا نور الهی آحاج  53321  2اندیشه اسالمی  2   1 

33/8ساعت  22/3/59  2 زبان عمومی)ویژه کشاورزی(  3  5319 

33/8ساعت  8/4/59  3 شیمی آلی 2 دکتر مرندی 529834354 

14ساعت  8/4/59  4 آزمایشگاه شیمی آلی  1 دکتر مرندی 529834359 

33/8ساعت  1/4/59 وشخانم دکتر نژاد حبیب 529834131  2گیاهشناسی  2   9 

14ساعت  1/4/59 وشخانم دکتر نژاد حبیب 529834132   2  2آزمایشگاه گیاهشناسی  2 

33/8ساعت  9/4/59  9 آمار و احتماالت 2 خانم دکتر محمدخانی 529834392 

33/8ساعت  9/4/59  8 عملی آمار و احتماالت 1 خانم دکتر محمدخانی 529834393 

33/8ساعت  24/3/59  5 خاکشناسی عمومی 2 دکتر ثروتی 529834392 

11ساعت  24/3/59  13 آزمایشگاه  خاکشناسی عمومی 1 دکتر ثروتی 529834399 

33/8ساعت  25/3/59  11 بیوشیمی عمومی 2 دکتر شیخ محسنی 529834352 

14ساعت  25/3/59  12 آزمایشگاه  بیوشیمی عمومی 1 دکتر شیخ محسنی 529834359 

 جمع واحد 23  

مهندسی تولیدات گیاهی ۲برنامه کالسی ترم   

54/61 – 64/64 64 -  03/60  54/66- 64/63  63 - 03/8  روز  

 شنبه زبان عمومی  بیوشیمی عمومی  2آزمایشگاه گیاهشناسی  

2گیاهشناسی  آمار و احتماالت آزمایشگاه  خاکشناسی عمومی  شنبه 6   

2اندیشه اسالمی  شیمی آلی  شنبه ۲ آزمایشگاه  بیوشیمی عمومی   

زبان عمومی)ویژه 

 کشاورزی( 

احتماالتعملی آمار و  شنبه 0 آزمایشگاه شیمی آلی خاکشناسی عمومی   

شنبه 5      

 

 

 

 

 

 

 

 



۴۹-۴۹( در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹)ترم  گیاهان دارویی و معطر -دروس ارائه شده برای رشته مهندسی تولیدات گیاهی  

تعداد  مدرس  کد درس  استاد

 واحد 

 ردیف نام درس

11ساعت  9/4/59 محسنیدکتر شیخ  2۲0805328   6 شیمی گیاهی ۲ 

14ساعت  9/4/59  ۲ آزمایشگاه شیمی گیاهی 6 دکتر شیخ محسنی 2۲0805322 

11ساعت  22/3/59  0 اصول باغبانی ۲ خانم مهندس فتحی 2۲0805630 

14ساعت  22/3/59  5 عملی اصول باغبانی 6 خانم مهندس فتحی 2۲0805635 

11ساعت  25/3/59 و بیماریهای رایج گیاهان دارویی آفات ۲ دکتر محمدی 529834135   4 

14ساعت  25/3/59  1 آزمایشگاه  آفات و بیماریهای رایج گیاهان دارویی 6 خانم دکتر تقی زاده 2۲0805663 

11ساعت  5/4/59  0 پراکنش گیاهان دارویی و معطر ۲ مهندس لطفی 2۲0805664 

14ساعت  5/4/59 گیاهان دارویی و معطرآزمایشگاه پراکنش  6 مهندس لطفی 2۲0805661   8 

11ساعت  1/4/59 2تولید گیاهان دارویی و معطر  6 دکتر مهدوی کیا 529834115   2 

14ساعت  1/4/59 2آزمایشگاه تولید گیاهان دارویی و معطر  6 دکتر مهدوی کیا 2۲08056۲3   63 

11ساعت  9/4/59 معطر اکوفیزیولوژی گیاهان دارویی و 6 خانم مهندس توفیقی 2۲08056۲4   66 

14ساعت  9/4/59  6۲ آزمایشگاه  اکوفیزیولوژی گیاهان دارویی و معطر 6 خانم مهندس توفیقی 2۲08056۲1 

33/8ساعت  24/3/59  60 تاریخ تحلیلی صدر اسالم ۲ آقای دهقانی 000۲ 

33/8ساعت  23/3/59 خانم -آقای فرج زاده  

 رحیمی

 65  2و 1گروه   1 تربیت بدنی 6

 جمع 62  

رشته مهندسی تولیدات گیاهی ۹برنامه کالسی ترم   

54/61 – 64/64 64 -  03/60  54/66- 64/63  63 - 03/8   

آزمایشگاه شیمی  

 گیاهی

 شنبه شیمی گیاهی پراکنش گیاهان دارویی و معطر

آزمایشگاه پراکنش 

گیاهان دارویی و 

 معطر

تاریخ تحلیلی صدر 

 اسالم

دارویی و آزمایشگاه  اکوفیزیولوژی گیاهان 

 معطر

 

اکوفیزیولوژی گیاهان دارویی و 

 معطر

شنبه 6  

آفات و بیماریهای  عملی اصول باغبانی

 رایج گیاهان دارویی

2آزمایشگاه تولید گیاهان دارویی و معطر  2تولید گیاهان دارویی و معطر   شنبه ۲   

آزمایشگاه  آفات و بیماریهای رایج گیاهان  تربیت بدنی برداران  

 دارویی

شنبه 0 اصول باغبانی  

خواهران 1تربیت بدنی     شنبه 5    

 

 

 

 



۴۹-۴۹( در نیمسال دوم سال تحصیلی ۶)ترم گیاهان دارویی و معطر  -مهندسی تولیدات گیاهیدروس ارائه شده برای رشته   

 ردیف نام درس تعدادواحد مدرس    کد درس  تاریخ و ساعت امتحان 

33/8ساعت  25/3/59  6 علفهای هرز و کنترل آن ۲ دکتر احمدپور 2۲0805313 

14ساعت  25/3/59  ۲ آزمایشگاه  علفهای هرز و کنترل آن 6 دکتر احمدپور 2۲0805316 

33/8ساعت  9/4/59 خانم دکتر نژاد  2۲0805311 

وشحبیب  

 0 رابطه آب ، خاک و گیاه ۲

33/8ساعت  9/4/59 خانم دکتر نژاد  2۲0805310 

وشحبیب  

رابطه آب و خاک و گیاه آزمایشگاه  6  5 

33/8ساعت  22/3/59  4 کشاورزی ارگانیک گیاهان دارویی و معطر ۲ دکتر محمدی 2۲0805660 

14ساعت  22/3/59  1 آزمایشگاه  کشاورزی ارگانیک گیاهان دارویی و معطر 6 دکتر محمدی 2۲0805668 

33/8ساعت  31/3/59 دکتر مهدوی  2۲0805305 

 کیا

درختچه های داروئی و معطردرختان و  6  0 

14ساعت  31/3/59 دکتر مهدوی  2۲0805304 

 کیا

 8 آزمایشگاه  درختان و درختچه های داروئی و معطر 6

33/8ساعت  2/4/59  2 روشهای اهلی کردن گیاهان دارویی و معطر ۲ مهندس مدنی 2۲080538۲ 

14ساعت  2/4/59 کردن گیاهان دارویی و معطرعملی روشهای  اهلی  6 مهندس مدنی 2۲0805380   63 

33/8ساعت  9/4/59 آشنایی با ماشین آالت و تجهیزات استحصال مواد  6 دکتر مرندی 2۲0805381 

 موثره

66 

14ساعت  9/4/59 آزمایشگاه  آشنایی با ماشین آالت و تجهیزات  6 دکتر مرندی 2۲0805380 

 استحصال مواد موثره

6۲ 

33/8ساعت  23/3/59 خانم دکتر  2۲0805302 

 محمدخانی

 60 زبان تخصصی ۲

 65 کارآموزی  ۲ گروه 2۲080535۲ ----

 جمع 62  

۶برنامه کالسی رشته مهندسی تولیدات گیاهی  ترم    

54/61 – 64/64 64 -  03/60  54/66- 64/63  63 - 03/8  روز 

آزمایشگاه  کشاورزی 

ارگانیک گیاهان دارویی و 

 معطر

کشاورزی ارگانیک 

دارویی و معطرگیاهان   

 شنبه  علفهای هرز و کنترل آن

عملی روشهای  اهلی کردن 

 گیاهان دارویی و معطر

روشهای اهلی کردن 

 گیاهان دارویی و معطر

شنبه 6 زبان تخصصی رابطه آب ، خاک و گیاه  

آزمایشگاه  رابطه آب و  

 خاک و گیاه

آشنایی با ماشین آالت و 

تجهیزات استحصال مواد 

 موثره

آزمایشگاه  علفهای هرز و 

 کنترل آن

شنبه ۲  

آزمایشگاه  درختان و  

درختچه های داروئی و 

 معطر

آزمایشگاه  آشنایی با 

ماشین آالت و تجهیزات 

 استحصال مواد موثره

درختان و درختچه های 

 داروئی و معطر

شنبه 0  

شنبه 5      



۴۹-۴۹( در نیمسال دوم سال تحصیلی 7دارویی و معطر )ترم گیاهان  -ارائه شده برای رشته مهندسی تولیدات گیاهی  

تعداد  مدرس  کد درس  تاریخ و ساعت امتحان 

 واحد 

 ردیف نام درس

11ساعت  23/3/59  6 آشنایی با ارزشهای دفاع مقدس ۲ آقای خدمتی 26۲10 

11ساعت  2/4/59 معطراقتصاد و بازاریابی گیاهان دارویی و  ۲ آقای مشاری 2۲0805305   ۲ 

11ساعت  31/3/59 ماشین های کاشت،داشت و برداشت گیاهان دارویی و  ۲ مهندس رضایی 2۲0805385 

 معطر
0 

14ساعت  31/3/59 کارگاه  ماشین های کاشت،داشت و برداشت گیاهان  6 مهندس رضایی 2۲0805384 

 دارویی و معطر
5 

11ساعت  2/4/59 خانم دکتر  2۲0805388 

 محمدخانی

اقلیم و گیاهان داروئی و معطررابطه  ۲  4 

14ساعت  2/4/59 خانم دکتر  2۲0805382 

 محمدخانی

 1 آزمایشگاه  رابطه اقلیم و گیاهان داروئی و معطر 6

11ساعت  25/3/59 آماده سازی، عمل آوری و بسته بندی گیاهان داروئی و  ۲ مهندس مدنی 2۲080532۲ 

 معطر
0 

14ساعت  25/3/59 مدنیمهندس  2۲0805320  کارگاه آماده سازی، عمل آوری و بسته بندی گیاهان  6 

 داروئی و معطر
8 

14ساعت  29/3/59  2 انقالب اسالمی ۲ آقای دهقانی 200۲8 

 63 پروژه 0 گروه 2۲0805356 ---

 66 کارآموزی 6 گروه 2۲080535۲ ---

 6۲ سمینار 6 گروه 2۲0805353 ---

 جمع ۲6  

  7برنامه کالسی مهندسی تولیدات گیاهی ترم 

54/61 – 64/64 64 -  03/60  54/66- 64/63  63 - 03/8   

 شنبه آشنایی با ارزشهای دفاع مقدس   اقتصاد و بازاریابی گیاهان دارویی و معطر

آزمایشگاه  رابطه اقلیم و گیاهان  انقالب اسالمی

 داروئی و معطر

ماشین های کاشت،داشت و 

گیاهان دارویی و معطر برداشت  

کارگاه آماده سازی، عمل آوری و 

 بسته بندی گیاهان داروئی و معطر
شنبه 6  

کارگاه  ماشین های کاشت،داشت و 

 برداشت گیاهان دارویی و معطر

آماده سازی، عمل آوری و بسته 

 بندی گیاهان داروئی و معطر

شنبه ۲ رابطه اقلیم و گیاهان داروئی و معطر   

شنبه 0      

شنبه 5      

 

 

 


