
 59دروس ارائه شده برای  ترم اول مهندسي توليدات گياهي ورودی 

 59ورودی برنامه کالسي  ترم اول مهندسي توليدات گياهي 

شماره  01/8 -01 ایام هفته 

 کالس 

شماره   09/01 -59/00

 کالس 

شماره    01/09-05

 کالس 

شماره   01-01/09

 کالس 

آزمایشگاه  شنبه 

 1گیاهشناسی 

 5 فارسی عمومی 5 فارسی عمومی 6 شیمی عمومی 11

 شیمیآزمایشگاه  یکشنبه 

 عمومی

 6 1اندیشه اسالمی  4 ریاضیات عمومی 11 1گیاهشناسی  3

 سایت  آشنایی با کامپیوتر 4 اکولوژی عمومی  -- 4 ریاضیات عمومی دوشنبه 

عملی آشنایی با  4 اکولوژی عمومی سه شنبه 

 کامپیوتر

     سایت 

   چهارشنبه 

 
      

 

 

 

 

تعداد  نام درس 

 واحد 

 تاریخ و ساعت امتحان  گروه کد درس  نام مدرس 

 31/1ساعت  91/91/15 2 13329  حاج آقا جهانی  2 1اندیشه اسالمی 

 31/1ساعت  21/91/15 9 13399 دکتر علیزاده 3 فارسی عمومی

 31/1ساعت  2/99/15 2 120139191 دکتر شیخ محسنی   2 شیمی عمومی

 -- 9 120139191 دکتر شیخ محسنی   9 آزمایشگاه شیمی عمومی

 31/1ساعت  26/91/15 9 120139152     خانیمحمدخانم دکتر   2 1گیاهشناسی 

 --- 9 120139153     خانیخانم دکتر محمد  9 1آزمایشگاه گیاهشناسی 

 31/1ساعت  21/91/15 9 120139196 خیرفام دکتر  9 کامپیوترآشنایی با 

 ---- 9 120139190 خیرفام دکتر   9 عملی آشنایی با کامپیوتر

 31/1ساعت  22/91/15 9 120139112 وشحبیبخانم دکتر  3 اکولوژی عمومی

 31/1ساعت  9/99/15 9 120139111 دکتر حسنلو 3 ریاضی عمومی

     91 جمع



  55مهندسي توليدات گياهي ورودی  0دروس ارائه شده برای  ترم  

 55مهندسي توليدات گياهي ورودی  0ترم   برنامه کالسي

شماره  01/8 -01 ایام هفته 

 کالس 

شماره   09/01 -59/00

 کالس 

شماره     05 -01/09

 کالس 

شماره   01/09 – 01

 کالس 

کارتوگرافی  شنبه 

 گیاهی

آشنایی با قوانین خود   6 هوا و اقلیم شناسی 91 ژنتیک عمومی 99

  اشتغالی و کار آفرینی

9 

آزمایشگاه ژنتیک  یکشنبه 

 عمومی
اکوفیزیولوژی گ  99

 د و م

عملی اکوفیزیولوژی    92

 گ د و م

92 

تولید گیاهان  دوشنبه 

 9دارویی و معطر 

عملی تولید گیاهان  92

 9دارویی و معطر 

آزمایشگاه هوا و اقلیم  0 تفسیر موضوعی قرآن 92

 شناسی

99 

کارتوگرافی عملی  99 زراعت عمومی سه شنبه 

 گیاهی

 9تربیت بدنی  99

 )خواهران (

 99 زراعت عمومی 

    تربیت بدنی) برادران (     چهارشنبه 

 

تعداد  نام درس 

 واحد 

 تاریخ و ساعت امتحان        گروه کد درس  نام مدرس 

 99ساعت  91/91/15 9 13339 دکتر فرجی  2 تفسیر موضوعی قرآن 

 99ساعت  159122 9 1201931151 دکتر ثروتی 2 هوا و اقلیم شناسی

 ---- 9 1201931151 دکتر ثروتی 9 آزمایشگاه هوا و اقلیم شناسی

 99ساعت  25/91/15 9 120139192 خانم دکتر شریفی  3 زراعت عمومی

 99ساعت  20/91/15 9 120139999 خیر فام دکتر  9 کارتوگرافی گیاهی

 ---- 9 120139992 خیر فام دکتر  9 عملی کارتوگرافی گیاهی

 99ساعت  2/99/15 9 120139910 خانم دکتر محمد خانی  2 ژنتیک عمومی 

 ---- 9 120139911 خانم دکتر محمد خانی  9 آزمایشگاه ژنتیک عمومی

 99ساعت  91/91/15 9 13311  9 9تربیت بدنی 

 99ساعت  21/91/15 9 120139123 مهندس قرصی 9  آشنایی با قوانین خود اشتغالی و کار آفرینی 

 99ساعت  21/91/15 9 120139925 خانم دکتر حبیب وش 9 اکوفیزیولوژی گ د و م

 -----   خانم دکتر حبیب وش 9 عملی اکوفیزیولوژی گ د و م

 99ساعت  9/99/15 9 120139101 خانم مهندس فتحی  2 9تولید گیاهان دارویی و معطر 

 -----   120139109 خانم مهندس فتحی  9 9عملی تولید گیاهان دارویی و معطر 

     21 جمع



  50دروس ارائه شده  برای مهندسي توليدات گياهي ورودی  

  50برنامه کالسي  مهندسي توليدات گياهي ورودی 

شماره  01/8 -01 ایام هفته 

 کالس 

شماره   09/01 -59/00

 کالس 

شماره     05 -01/09

 کالس 

شماره  01/09 -01

 کالس 
مبانی کشت بافت  شنبه 

 گیاهی و بیوتکنولوژی

شناخت و بهره برداری از  99

 محصوالت جنگل و مرتع

آزمایشکاه مبانی کشت  99

بافت گیاهی و 

 بیوتکنولوژی 

عملی شناخت و بهره  99

برداری از محصوالت 

 جنگل و مرتع

99 

روش تکثیر و پرورش گیاهان  5 آبیاری عمومی یکشنبه 

 دارویی و معطر

عملی روش تکثیر و  5

پرورش گیاهان دارویی و 

 معطر

آزمایشگاه آبیاری  5

 عمومی

5 

اصالح گیاهان  عملی اصول   دوشنبه 

 دارویی

آشنایی با اصول اصالح  99

 گیاهان دارویی

 6 2اندیشه اسالمی 99

طرح های آماری در گیاهان    سه شنبه 

 دارویی و معطر

 در آماری های عملی طرح 99

 معطر و دارویی گیاهان

   2تربیت بدنی  99

 خواهران 

 

 2تربیت بدنی        چهارشنبه 

 برادران

 

 

تعداد  نام درس 

 واحد 

 تاریخ و ساعت امتحان  گروه کد درس  نام مدرس 

 99ساعت  91/91/15  3311  9   2تربیت بدنی 

 31/1ساعت  91/91/15 9 3329 حاج آقا جهانی  2 2اندیشه اسالمی 

 31/1ساعت  22/91/15 9 120139159 دکتر  ثروتی  2 آبیاری عمومی 

 --- 9 120139155 دکتر ثروتی 9 آزمایشگاه آبیاری عمومی 

 31/1ساعت  25/91/15 9 120139106 مهندس مدنی 2 آشنایی با اصول اصالح گیاهان دارویی 

 -- 9 120139100 مدنیمهندس  9 عملی اصول اصالح گیاهان دارویی 

 31/1ساعت  20/91/15 9 120139101 مهندس لطفی  9 مبانی کشت بافت گیاهی و بیوتکنولوژی

 ---- 9 120139101 مهندس لطفی  9 آزمایشکاه مبانی کشت بافت گیاهی و بیوتکنولوژی

 31/1ساعت  2/99/15 9 120139111 خانم دکتر شریفی  2 طرح های آماری در گیاهان دارویی و معطر 

 --- 9 120139119 خانم دکتر شریفی  9 عملی طرح های آماری در گیاهان دارویی و معطر 

 31/1ساعت  9/99/15 9 120139102 دکتر مهدوی کیا  2 روش تکثیر و پرورش گیاهان دارویی و معطر 

 -- 9 120139103 دکتر مهدوی کیا  9 عملی روش تکثیر و پرورش گیاهان دارویی و معطر 

 120139111 مهندس لطفی  2 شناخت و بهره برداری از محصوالت جنگل و مرتع 
 

 31/1ساعت  21/91/15 9

 --- 9 120139119 مهندس لطفی  9 عملی شناخت و بهره برداری از محصوالت جنگل و مرتع 

    21 جمع



 

 59دروس ارائه شده  برای مهندسي توليدات گياهي ورودی 

 59ورودی برنامه کالسي مهندسي توليدات گياهي 

تعداد  نام درس 

 واحد 

 تاریخ و ساعت امتحان  گروه کد درس  نام مدرس 

 99ساعت  21/91/15 9 19263 آقای خدمتی   2 آشنایی با ارزشهای دفا ع مقدس  

 99ساعت  20/91/15 9 120139119 مهندس رضایی 2 ماشین های کاشت داشت برداشت  

 --- 9 120139115 مهندس رضایی 9 کارگاه ماشین های کاشت داشت برداشت  

 99ساعت  21/91/15 9 120139139 آقای مشاری  2 اقتصاد و بازاریابی گیاهان دارویی ومعطر

 99ساعت  25/91/15 9 120139112 مهندس مدنی  2 آماده سازی و عمل و بسته بندی گیاهان دارویی 

کارگاه آماده سازی و عمل و بسته بندی گیاهان 

 دارویی

 --- 9 120139113 مهندس مدنی  9

 99ساعت   22/91/15 9 13321 آقای دهقانی  2 انقالب اسالمی ایران

 99ساعت  91/91/15 9 13325 حاج اقا جهانی  2 اخالق اسالمی

 -- 9 120139199 گروه  3 پروژه

 --- 9 120139191 گروه  9 سمینار

 99ساعت  3/99/15 9 120139111 خانم دکتر محمد خانی 2 رابطه اقلیم گیاهان دارویی و معطر    

 --- 9 120139111 خانم دکتر محمد خانی 9 آزمایشگاه رابطه اقلیم گیاهان دارویی و معطر    

    29 جمع

شماره  01/8 -01 ایام هفته 

 کالس 

شماره   09/01 -59/00

 کالس 

شماره    05 -01/09

 کالس 

شماره    01/09 -01

 کالس 

آشنایی با ارزشهای   شنبه 

 دفا ع مقدس 

ماشین های کاشت داشت  0

 برداشت  

آزمایشگاه رابطه اقلیم  9

 گیاهان دارویی و معطر   

اقتصاد و بازاریابی گیاهان  91

 دارویی ومعطر

6 

کارگاه ماشین های  یکشنبه 

کاشت داشت و 

 برداشت

 0 انقالب اسالمی ایران  ---  ----- 9

آماده سازی و عمل  دوشنبه 

و بسته بندی گیاهان 

 دارویی

رابطه اقلیم گیاهان   92

 دارویی و معطر   

آماده سازی و عمل و  6 اخالق اسالمی 99

بسته بندی گیاهان 

 دارویی

92 

  سه شنبه 

 

       

  چهارشنبه 

 

       


