
 49دروس ارائه شده برای رشته کاردانی گیاهان دارویی و معطر ورودی 

 

 

 49برنامه کالسی کاردانی گیاهان دارویی و معطر ورودی 

 
شماره  01/8 -01 ایام هفته 

 کالس

شماره   04/01 -54/00

 کالس 

شماره    01/00 -04

 کالس 

شماره  04/04 -54/01

 کالس 

  فارسي عمومي  فارسي عمومي  هوا و اقليم شناسي   شنبه 

 مباني اکولوژي  یکشنبه 

 

اصول زراعت   

  گيااهن دارویي 

هوا و اقليم  

 شناسي

   

 شيمي عمومي  دوشنبه 

 

مباني گياه   0اندیشه اسالمي   

 شناسي 

اصول زراعت  

 گياهان دارویي 

 

 شيمي عمومي   سه شنبه 

 

مباني گياه    

 شناسي 

   

         چهارشنبه 

 

 

 

 
 

کد  کد درس نام مدرس واحد نام درس

 گروه 
ساعت امتحان وتاریخ   

 01/8ساعت  91/91/19 5 90021 آقاي فرجي  2  0اندیشه اسالمي 

 01/8ساعت  19/91/19 2 90005 آقاي پور محمد  0 فارسي عمومي 

 01/8ساعت  12/91/19 0 9 44200110 دکتر شيخ محسني  0 شيمي عمومي 

 01/8ساعت  10/91/19 0 9 44200110 خانم مهندس فتحي  0 مباني گياه شناسي 

 01/8ساعت  18/91/19 0 944200101   دکتر رستمي 0 هوا و اقليم شناسي 

خانم دکتر نژاد  2 مباني اکولوژي 

 حبيب وش 

 01/8ساعت  0/99/19 0 9 44200129

خانم مهندس  0 اصول زراعت گياهان دارویي و معطر 

  مولودي 

 01/8ساعت  01/91/19 0 944200128 

     91 جمع



 49رودی وییدروس ارائه شده برای رشته کاردانی گیاهان دارو

 

 49رشته کاردانی گیاهان دارویی  ورودی  برنامه کالسی 

 

شماره  01/8 -01 ایام هفته 

 کالس 

شماره   04/01 -54/00

 کالس 

شماره    01/00 -04

 کالس 

54/01- 

04/04  

شماره 

 کالس 

هاي و  روش   ----  وگرافي گياهيکارت شنبه 

تکثير پرورش 

گياهان دارویي و 

 معطر

حفاظت و   

از  حمایت 

 گياهان دارویي

 

شناخت گياهان  یکشنبه 

 دارویي و معطر 

هاي و  روش  

تکثير پرورش 

گياهان دارویي و 

 معطر

اکولوژي گياهان  

 دارویي و معطر

رابطه آب و  

 خاک و گياه

 

اکولوژي گياهان  دوشنبه 

 دارویي و معطر

شناخت گياهان   --- 2

 دارویي و معطر

رابطه آب و  

 خاک و گياه

 

ت بدني عمومي  يترب سه شنبه 

 )خواهران (

حفاظت و  2

از  حمایت 

 گياهان دارویي

آشنایي با ماشين  

آالت و تجهيزات و 

 استحصال موادموثر

ت بدني يترب 

عمومي  

 ()برادران

 

  چهارشنبه 
 

 
 

     

 

کد  کد درس نام مدرس واحد  نام درس 

 گروه 

 امتحان  و ساعت  تاریخ

 00ساعت  09/01/95 0 90015 خانم رحيمي  0 ت بدني عمومي  )خواهران ( يترب

 00ساعت  09/01/95 2 90015 آقاي  فرج زاده  0 تربيت بدني عمومي    )براداران ( 

 00ساعت  21/01/95 0 944200122  دکتر رستمي  2 کارتوگرافي گياهي 

 00ساعت  20/01/95 0 9 44200125 دکتر ثروتي  0 رابطه آب و خاک و گياه 

 00ساعت  21/01/95 0 9 44200124 دکتر احمد پور 0 گياهان دارویي از  حفاظت و حمایت 

 00ساعت  28/01/95 0 944200100  دکتر مرندي    2 آشنایي با ماشين آالت و تجهيزات و استحصال موادموثر 

 00ساعت  01/01/95 0 944200125  دکتر نژاد حبيب وش   0  2شناخت گياهان دارویي و معطر 

 00ساعت  20/01/95 0 944200102  دکتر مهدوي کيا   0 تکثير گياهان دارویي و معطرهاي و پرورش  روش 

 00ساعت  0/00/95 0 9 44200108 دکتر محمد خاني   0 اکولوژي گياهان دارویي و معطر 

     21 جمع 


