
 ( 4دروس ارائه شده برای رشته مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی )ترم 

 ساعت
تاریخ 

 امتحان
 استاد

 

تعداد 

واحد 

 عملی

تعداد واحد 

 نظری

کد 

 درس
 ردیف نام درس

30/8  ۲8/3/۹۷  1 اخالق اسالمی  2  دکتر فرجی 

11 30/3/۹۷  2 جمعیت دانش خانواده و  2  حاج آقا قهرمانی  

 3 عمومی باغبانی  2  دکتر نجف زاده خانم 11/4/۹۷ 11

 4 عمومی  آزمایشگاه باغبانی   1 خانم دکتر نجف زاده 11/4/۹۷ 14

30/8  5 عمومی آبیاری  2  دکتر ثروتی 13/4/۹۷ 

 6 عمومی آزمایشگاه آبیاری   1 دکتر ثروتی 13/4/۹۷ 14

30/8  ۷ شناسی قارچ  2  دکتر احمدپور ۰3/4/۹۷ 

 8 شناسی عمومیآزمایشگاه قارچ   1 احمدپوردکتر  ۰3/4/۹۷ 14

 ۹ کشاورزی اقتصاد  3  دکتر مشاری ۰4/4/۹۷ 11

 1۰ روستایی شناسیجامعه  3  دکتر کبیری ۰۹/4/۹۷ 3۰/8

3۰/8 ۰6/4/۹۷ 
 آقای فرج زاده

 خانم گلباز
 11 (2بدنی ) تربیت   1

 جمع واحد  2۰   

.......................................... 

 
 
 

15:45-1۷:15 14-15:3۰ 1۰:15-11:45 8:3۰-1۰  

 روستایی شناسیجامعه
 آزمایشگاه باغبانی

 عمومی
 شنبه - -

 اخالق اسالمی کشاورزی اقتصاد
شناسی آزمایشگاه قارچ

 عمومی
 شنبه1 شناسی قارچ

 شنبه2 باغبانی عمومی  - کشاورزی اقتصاد عمومی آزمایشگاه آبیاری

 شنبه3 - عمومی آبیاری - (2بدنی ) تربیت

 دانش خانواده 

 )خواهران(

 دانش خانواده 

 )برادران(
 شنبه4 - روستایی شناسیجامعه

 
 
 
 
 
 



( 6دروس ارائه شده برای رشته مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی )ترم   

 استاد تاریخ امتحان ساعت

تعداد 

واحد 

 عملی

تعداد 

واحد 

 نظری

کد 

 درس
 ردیف نام درس

11 13/4/۹۷  1 (1برداری )نقشه  2  دکتر   ثروتی 

14 13/4/۹۷  2 (1برداری )عملی نقشه   1 دکتر  ثروتی 

11 1۰/4/۹۷  3 زراعی گیاهان آفات  2  دکتر  تقی زاده 

14 1۰/4/۹۷  4 زراعی گیاهان آزمایشگاه آفات   1 تقی زادهدکتر   

3۰/8  28/3/۹۷  5 زراعی گیاهان بیماریهای  2  دکتر احمدپور 

14 28/3/۹۷ دکتر احمدپور   6 زراعی گیاهان آزمایشگاه بیماریهای   1 

3۰/8  3۰/3/۹۷ مشکینی دکتر    2  
 منابع و کشاورزی در برداریبهره هاینظام

 طبیعی
۷ 

3۰/8  ۰2/4/۹۷  8 کشاورزی در غیردولتی هایتشکل و تعاونی  2  دکتر جفایی 

3۰/8  ۰4/4/۹۷  ۹ اصول تبدیل محصوالت کشاورزی  2   نیکودکتر  

14 ۰4/4/۹۷ دکتر نیکو   1۰ عملی اصول تبدیل محصوالت کشاورزی   1 

 

 

(، تقی 4احمدپور )

(، ثروتی 4زاده )

(4(، شریفی )4)  

 11 (2آموزی ) مهارت   3

3۰/8  ۰6/4/۹۷  
 آقای  فرج زاده

 خانم  گلباز
 12 2تربیت بدنی    1

 جمع  2۰   

................... 

15:45-1۷:15 14-15:3۰ 1۰:15-11:45 8:3۰-1۰  

- 
 هایتشکل و تعاونی

 کشاورزی در غیردولتی

 در برداریبهره هاینظام

 طبیعی منابع و کشاورزی
 شنبه -

- 
عملی اصول تبدیل 

 محصوالت کشاورزی

 گیاهان آزمایشگاه آفات

 زراعی
 شنبه1 (1برداری )نقشه

 شنبه2 زراعی گیاهان آفات - (1برداری )عملی نقشه -

 (2تربیت بدنی )
 گیاهان آزمایشگاه بیماریهای

 زراعی
 زراعی گیاهان بیماریهای

اصول تبدیل محصوالت 

 کشاورزی
شنبه3  

 شنبه4 - - - -

 


