
 49دروس ارائه شده برای  ترم اول مهندسي توليدات گياهي ورودی 

 49برنامه کالسي  ترم اول مهندسي توليدات گياهي ورودی 

شماره  01/8 -01 ایام هفته 

 کالس 
شماره   04/01 -94/00

 کالس 
شما   01/00 -04

ره 

کل

 اس 

شماره   04/04 -94/01

 کالس 

  فارسي عمومي  فارسي عمومي  ریاضیات عمومي  اکولوژي عمومي شنبه 

    آشنایي با کامپیوتر  1گیاهشناسي   شیمي عمومي یکشنبه 

    1اندیشه اسالمي     1گیاهشناسي  دوشنبه 

  آشنایي با کامپیوتر  شیمي عمومي  ریاضیات عمومي  اکولوژي عمومي سه شنبه 

چهارشن

 به 

  
 

      

 

 

 

 

 

 

تعداد  نام درس 

 واحد 

 تاریخ و ساعت امتحان  گروه کد درس  نام مدرس 

 39/8ساعت  10/19/09 3 03329 دکتر فرجي   2 1اندیشه اسالمي 

 39/8ساعت  21/19/09 2 03319 دکتر علیزاده    3 فارسي عمومي 

 39/8ساعت  9/11/09 1 020839993 دکتر شیخ محسني   3 شیمي عمومي 

 39/8ساعت  28/19/09 1 020839990 دکتر حسنلو   3 ریاضیات عمومي 

 39/8ساعت  39/19/09 1 020839992 دکتر رضائي   3 اکولوژي عمومي

خانم دکتر نژاد حبیب   3  1گیاهشناسي 

 وش    
 39/8ساعت  22/19/09 1 020839990

مهندس  آقا   2 کامپیوتر آشنایي با

 محمدي  

 39/8ساعت  22/19/09 1 020839991

     10 جمع



   40مهندسي توليدات گياهي ورودی  0دروس ارائه شده برای  ترم  

 40مهندسي توليدات گياهي ورودی  0 برنامه کالسي  ترم

شماره  01/8 -01 ایام هفته 

 کالس 
شماره   04/01 -94/00

 کالس 
شماره    01/00 -04

 کالس 

شماره   04/04 -94/01

 کالس 

خاک شناسي  شنبه 

 عمومي

اصول ترویج و   آمار و احتماالت 

 آموزش کشاورزي

  زراعت عمومي 

اصول ترویج و  یکشنبه 

 کشاورزيآموزش 

خاک شناسي   آمار و احتماالت 

 عمومي

   

تولید گیاهان  دوشنبه 

 1دارویي و معطر 
آشنایي با قوانین خود   زراعت عمومي   

 اشتغالي و کار آفریني

 

تولید گیاهان دارویي   زراعت عمومي سه شنبه 

 1و معطر 
دانش خانواده  

 وجمعیت

   

         چهارشنبه 

 

 

 

 

 

تعداد  نام درس 

 واحد 

 تاریخ و ساعت امتحان        گروه کد درس  نام مدرس 

 39/8ساعت  10/19/09 1 3333 --- 2 تفسیر موضوعي قرآن 

 39/8ساعت  29/19/09 9 4623 حاج آقا کبیري  2 دانش خانواده وجمعیت 

 39/8/09ساعت  21/19/09 1 260433746 خانم دکتر شریفي  3 زراعت عمومي

 39/8ساعت  22/19/09 1 260433747 خانم دکتر محمد خاني  3 آمار و احتماالت 

اصول ترویج و آموزش 

 کشاورزي 

 39/8ساعت  23/19/09 1 260433767 دکتر مشکیني 3

آشنایي با قوانین خود  

  اشتغالي و کار آفریني

 39/8ساعت  20/19/09 1 260433763 مهندس قرصي  1

 39/8ساعت   20/19/09 1 260433743 خانم دکتر نصرتي   3 خاک شناسي عمومي 

  39/8ساعت  3/191/09 1 260433769 خانم مهندس فتحي  3 1تولید گیاهان دارویي و معطر 

     29 جمع



  4ترم   49دروس ارائه شده  برای مهندسي توليدات گياهي ورودی  

  4ترم  49برنامه کالسي توليدات گياهي ورودی  

شماره  01/8 -01 ایام هفته 

 کالس 

شماره   04/01 -94/00

 کالس 

شماره   04/04 -94/01 شماره کالس    01/00 -04

 کالس 
روش تکثیر و پرورش   اصول اصالح گیاهان دارویي شنبه 

 گیاهان دارویي و معطر

مباني کشت بافت گیاهي و  

 بیوتکنولوژي

 آبیاري عمومي 
 

 اصول اصالح گیاهان دارویي یکشنبه 
طرح هاي آماري در گیاهان  

 دارویي و معطر

    آبیاري عمومي 

طرح هاي آماري در گیاهان  دوشنبه 

 دارویي و معطر

  

روش تکثیر و پرورش گیاهان دارویي   --------------

 و معطر

   

         سه شنبه 

شناخت و بهره برداري از    چهارشنبه 

 محصوالت جنگل و مرتع

شناخت و بهره برداري از محصوالت  

 جنگل و مرتع

   

         

 

 

 

 

 

 

 

تعداد  نام درس 

 واحد 

 تاریخ و ساعت امتحان  گروه کد درس  نام مدرس 

 ----  3390 خانم رحیمي   2   2تربیت بدني 

 11ساعت  10/19/09  3321 حاج آقا اعتمادي 2 2اندیشه اسالمي 

 11ساعت  22/19/09  020839913 دکتر  ثروتي  3 آبیاري عمومي 

خانم مهندس سیروس  3 اصول اصالح گیاهان دارویي 

 نیا 

 11ساعت  9/11/09  020839939

 11ساعت  39/19/09  020839931 مهندس لطفي  2 مباني کشت بافت گیاهي و بیوتکنولوژي

طرح هاي آماري در گیاهان دارویي و 

 معطر 

 11ساعت  22/19/09  020839932 خانم دکتر شریفي  3

روش تکثیر و پرورش گیاهان دارویي و 

 معطر 

 11ساعت   29/19/09  020839920 دکتر مهدوي کیا  3

شناخت و بهره برداري از محصوالت 

 جنگل و مرتع 

 11ساعت  28/19/09  020839939 خانم مهندس درویشي  3

    29 جمع



  1)  نيمسال دوم ( ترم 40مهندسي توليدات گياهي ورودی رشته  دروس ارائه شده  برای  

  1ترم  40توليدات گياهي ورودی  برنامه کالسي مهندسي 

 شماره کالس   04/04 -94/01 شماره کالس    01/00 -04 شماره کالس   04/01 -94/00 شماره کالس  01/8 -01 ایام هفته 

روش هاي اهلي کردن   شنبه 

 گیاهان دارویي و معطر

 

کشاورزي ارگانیک گیاهان  

 دارویي

رابطه آب و خاک و   زبان تخصصي   

 گیاه

 

روش هاي اهلي کردن  یکشنبه 

 گیاهان دارویي و معطر

 

درختان و درختچه هاي  

 معطر دارویي

    علف هاي هرزو کنترل آن 

درختان و درختچه هاي  دوشنبه 

 دارویي معطر

 

رابطه آب و خاک و   علف هاي هرزو کنترل آن  --- 

 گیاه

 

آشنایي با ماشین آالت و  سه شنبه 

تجهیزات و استحصال مواد 

 موثر

 

کشاورزي ارگانیک گیاهان  

 دارویي

     

  چهارشنبه 

 

       

  

 

       

 

 

 

 

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

 11ساعت  29/19/09 1 03329 دکتر فرجي  2 اخالق اسالمي

 11ساعت  22/19/09 1 020839921 خانم دکتر نژاد حبیب وش  3 رابطه آب و خاک و گیاه 

آشنایي با ماشین آالت و تجهیزات و استحصال 

 مواد موثر 

 11ساعت  10/19/09 1 020839930 دکتر مرندي  2

 11ساعت  20/19/09 1 020839928 دکتر مهدوي کیا  2 درختان و درختچه هاي دارویي معطر 

 11ساعت  20/19/09 1 020839933 مهندس مدني  2 روش هاي اهلي کردن گیاهان دارویي و معطر 

 11ساعت  39/19/09 1 020839912 خانم مهندس  مولودي  3 علف هاي هرزو کنترل آن 

 11ساعت  3/11/09 1 020839929 دکتر رضائي 3 کشاورزي ارگانیک گیاهان دارویي

 11ساعت  22/19/09 1 020839992 خانم  دکتر محمد خاني   2 زبان تخصصي   

    29 جمع



 

 7)  نيمسال دوم ( ترم 40دروس ارائه شده  برای مهندسي توليدات گياهي ورودی 

 

  7ترم  40برنامه کالسي مهندسي توليدات گياهي ورودی  

 شماره کالس   04/04 -94/01 شماره کالس    01/00 -04 شماره کالس   04/01 -94/00 شماره کالس  01/8 -01 ایام هفته 

  زبان تخصصي شنبه 

 

آماده سازي و عمل و بسته  

 بندي گیاهان دارویي

آشنایي با ارزشهاي دفا ع  

 مقدس

   

رابطه اقلیم گیاهان دارویي  یکشنبه 

 و معطر   

 

رابطه اقلیم گیاهان دارویي  

 و معطر   

  ایران  انقالب اسالمي   

ماشین هاي کاشت داشت  دوشنبه 

 برداشت  

ماشین هاي کاشت داشت  

 برداشت  

اقتصاد بازار یابي گیاهان  

 دارویي

   

  سه شنبه 

 

       

  چهارشنبه 

 

       

  

 

       

 

 

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

 11ساعت  29/19/09 1 01223 آقاي خدمتي    2 آشنایي با ارزشهاي دفا ع مقدس  

 11ساعت  23/19/09 1 020839932 مهندس رضائي  3 ماشین هاي کاشت داشت برداشت  

 11ساعت  28/19/09 1 020839939 آقاي مشاري  2 اقتصاد بازار یابي گیاهان دارویي

 11ساعت  3/11/09 1 020839938 مهندس مدني  3 آماده سازي و عمل و بسته بندي گیاهان دارویي 

 11ساعت  22/19/09 1 020839930 خانم دکتر محمد خاني  2 زبان تخصصي 

 ------------ 1 020839991 --------------- 3 پروژه

 -------------- 1 020839999 ------------- 1 سمینار  

 11ساعت  10/19/09   آقاي دهقاني  2 انقالب اسالمي ایران 

 11ساعت  39/19/09 1 020839993 دکتر رستمي  3 رابطه اقلیم گیاهان دارویي و معطر    

    18 جمع


