
 ۴۹-۴۹در نیمسال دوم سال تحصیلی  (۲)ترم  پزشکیگیاه -مهندسی ترویج و آموزش کشاورزیدروس ارائه شده برای رشته 

تعداد  نام مدرس  کد درس  تاریخ و ساعت امتحان

 واحد

 ردیف نام درس

33/8ساعت  22/3/59  ۱ تفسیر موضوعی قرآن 2 دکتر فرجی 53339 

33/8ساعت  9/9/59  2 مبانی آموزش کشاورزی 2 دکتر  مشکینی 5992۱2۱33 

۱9ساعت  9/9/59  3 عملی مبانی آموزش کشاورزی ۱ دکتر مشکینی 5992۱2۱3۱ 

33/8ساعت  22/3/59 وشحبیب 5992۱2۱23   9 اکولوژی 3 دکتر  

33/8ساعت  30/39/59  9 شناسیهوا و اقلیم 2 دکتر  ثروتی 5992۱2۱29 

۱9ساعت  0/9/59  2 شناسیعملی هوا و اقلیم ۱ دکتر   ثروتی 5992۱2۱29 

33/8ساعت  29/3/59 زادهتقی 5992۱2۱22   0 شناسیحشره 2 دکتر  

۱9ساعت  29/3/59 زادهتقی 5992۱2۱20   8 شناسیآزمایشگاه حشره ۱ دکتر 

33/8ساعت  ۱/9/59  5 آمار و احتماالت 2 دکتر  محمدخانی 5992۱2۱2۱ 

۱9ساعت  ۱/9/59  ۱3 عملی آمار و احتماالت ۱ دکتر  محمدخانی 5992۱2۱22 

33/8ساعت  33/3/59  ۱۱ زراعت عمومی 2 دکتر  شریفی 5992۱2۱28 

33/8ساعت  33/3/59  ۱2 آزمایشگاه زراعت عمومی ۱ دکتر شریفی  5992۱2۱25 

 جمع واحد 23  

 برنامه کالسی 

 ردیف 833-۱3ساعت  ۱9/۱3-99/۱۱ساعت  33/۱3 -۱9ساعت  ۱9/۱9 -99/۱2 ساعت 

 شنبه مبانی آموزش کشاورزی اکولوژی - -

عملی مبانی آموزش 

 کشاورزی

 شنبه ۱ شناسیهوا و اقلیم شناسیعملی هوا و اقلیم شناسیآزمایشگاه حشره

 شنبه 2 اکولوژی آمار و احتماالت تفسیر موضوعی قرآن زراعت عمومی 

زراعت  آزمایشگاه -

 عمومی

 شنبه 3 شناسیحشره آمار و احتماالتعملی 

 شنبه 9  - - - -

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ۴۹-۴۹( در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹)ترم پزشکی گیاه -مهندسی ترویج و آموزش کشاورزیدروس ارائه شده برای رشته مهندسی 

 ردیف نام درس تعداد واحد  نام مدرس  کد درس  تاریخ وساعت امتحان 

 ۱ اخالق اسالمی 3 فرجی 52239 23/8ساعت  32/4/59

 2 انقالب اسالمی ایران 33 دهقانی 52238 23/8ساعت  39/2/59

 3 تکنولوژی آموزشی 3 مشکینی 599352543 23/8ساعت  35/2/59

 9 عملی تکنولوژی آموزشی 5 مشکینی 599352545 54ساعت  35/2/59

 9 اصول مدیریت آموزش و ترویج 3 لیث 599352523 23/8ساعت  33/2/59

 2 عملی اصول مدیریت آموزش و ترویج 5 لیث 599352525 54ساعت  33/2/59

 0 زبان تخصصی 3 تقی زاده 599352522 55ساعت  3/4/59

 8 باغبانی عمومی 3 کیامهدوی 599352543 55ساعت  5/4/59

 5 آزمایشگاه باغبانی عمومی 5 کیامهدوی 599352542 54ساعت  5/4/59

 ۱3 آبیاری عمومی 3 ثروتی 599352528 55ساعت  25/2/59

 ۱۱ عملی آبیاری عمومی 5 ثروتی 599352525 54ساعت  25/2/59

 ۱2 ریزی ترویجیاصول برنامه 5 جفایی 599352524 55ساعت  7/4/59

 ۱3 ریزی ترویجیاصول برنامهعملی  5 جفایی 599352529 54ساعت  7/4/59

     ۱9 

 جمع 23  

 برنامه کالسی 

 روز  33/8 -۱3ساعت  ۱9/۱3 -99/۱۱ساعت   33/۱3 -۱9ساعت  ۱9/۱9-99/۱2ساعت 

عملی اصول مدیریت آموزش و 

 ترویج

اصول مدیریت آموزش و 

 ترویج

 شنبه باغبانی عمومی تکنولوژی آموزشی

 شنبه ۱ زبان تخصصی  باغبانی عمومیآزمایشگاه  عملی تکنولوژی آموزشی انقالب اسالمی ایران

 شنبه 2 آبیاری عمومی عملی آبیاری عمومی ریزی ترویجیاصول برنامه اخالق اسالمی

 شنبه 3 - - - -

 شنبه 9 - - - -

 

 

 



 ۴۹-۴۹( در نیمسال دوم سال تحصیلی ۶)ترم پزشکی گیاه -مهندسی ترویج و آموزش کشاورزیمهندسی دروس ارائه شده برای رشته 

تعداد  نام استاد  کد درس  تاریخ و ساعت امتحان 

 واحد 

 ردیف درسنام 

 ۱ تفسیر موضوعی قرآن 2 فرجیدکتر 53339 33/8ساعت  22/3/59

 2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 2 دهقانیآقای   53332 33/8ساعت  29/3/59

 3 توسعه و کشاورزی پایدار 2 والییمهندس   5992۱2325 33/8ساعت  8/9/59

 9 گیاهان زراعی های مهمبیماری 2 احمدپوردکتر   5992۱2۱92 33/8ساعت  2/9/59

 9 های مهم گیاهان زراعیآزمایشگاه بیماری ۱ احمدپوردکتر  5992۱2۱90 ۱9ساعت  2/9/59

 2 آفات مهم گیاهان زراعی 2 زادهتقیدکتر   5992۱2۱99 33/8ساعت  33/3/59

 0 آزمایشگاه آفات مهم گیاهان زراعی ۱ زادهتقیدکتر  5992۱2۱99 ۱9ساعت  33/3/59

شناسی در ترویج و آموزش اصول و کاربرد روان 3 جباریدکتر   5992۱2323 33/8ساعت  22/3/59

 کشاورزی

8 

مهدوی دکتر  5992۱23۱9 ----

 فیشریدکتر  -کیا

 5 عملیات کشاورزی 3

 ۱3 کارآموزی 2 گروه 5992۱2333 ----

 جمع 23  

 برنامه کالسی 

   33/8 -۱3ساعت  ۱9/۱3 -99/۱۱ساعت   33/۱3-۱9ساعت  ۱9/۱9 -99/۱2ساعت 

 شنبه - - - -

 شنبه ۱ توسعه و کشاورزی پایدار های مهم گیاهان زراعیبیماری تاریخ تحلیلی صدر اسالم -

آزمایشگاه آفات مهم گیاهان  تفسیر موضوعی قرآن -

 زراعی

 شنبه 2 آفات مهم گیاهان زراعی

های مهم گیاهان آزمایشگاه بیماری -

 زراعی

 شنبه 3 عملیات کشاورزی کشاورزیعملیات 

شناسی در اصول و کاربرد روان - -

 ترویج و آموزش کشاورزی

شناسی اصول و کاربرد روان

در ترویج و آموزش 

 کشاورزی

 شنبه 9

 


