
۹۶-۷۹سال تحصیلی  دوم( در نیمسال 4گیاهان دارویی و معطر )ترم  -دروس ارائه شده برای رشته مهندسی تولیدات گیاهی  

 استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان

تعداد 

واحد 

 عملی

تعداد واحد 

 نظری
 ردیف نام درس کد درس

۸:۳۰ ۲۸/۳/۹۷  ۱ اخالق اسالمی  ۲  دکتر فرجی 

۸:۳۰ ۰۶/۴/۹۷  
زاده آقای فرج  

 خانم گلباز
۲تربیت بدنی    ۱  ۲ 

۸:۳۰ ۳۰/۳/۹۷  ۳ شیمی گیاهی  ۲  دکتر شیخ محسنی 

۱۴ ۳۰/۳/۹۷  ۴ آزمایشگاه شیمی گیاهی   ۱ دکتر شیخ محسنی 

۸:۳۰ ۰۶/۴/۹۷  ۵ کشاورزی ارگانیک  ۲  دکتر احمدپور 

۱۴ ۰۶/۴/۹۷  ۶ عملی کشاورزی ارگانیک   ۱ دکتر احمدپور 

۸:۳۰ ۰۲/۴/۹۷ مهدوی کیادکتر   ۲تولید گیاهان دارویی و معطر   ۲    ۷ 

۱۴ ۰۲/۴/۹۷ ۲عملی تولید گیاهان دارویی و معطر    ۱ دکتر مهدوی کیا   ۸ 

۱۱ ۰۴/۴/۹۷  ۹ اصول باغبانی  ۲  خانم دکتر فتحی 

۱۴ ۰۴/۴/۹۷  ۱۰ عملی اصول باغبانی   ۱ خانم دکتر فتحی 

۱۱ ۱۲/۴/۹۷ های رایج گیاهان داروییبیماریآفات و   ۲  خانم دکتر تقی زاده   ۱۱ 

۱۴ ۱۲/۴/۹۷ های رایج گیاهان دارویی عملی آفات و بیماری   ۱ خانم دکتر تقی زاده   ۱۲ 

۸:۳۰ ۱۰/۴/۹۷  ۱۳ پراکنش جوامع گیاهان دارویی و معطر  ۱  خانم دکتر شریفی 

۱۴ ۱۰/۴/۹۷  ۱۴ عملی پراکنش جوامع گیاهان دارویی و معطر   ۱ خانم دکتر شریفی 

 جمع  ۲۰   

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

۱۷-۳۰/۱۵  ۳۰/۱۵-۱۴  ۴۵/۱۱-۱۵/۱۰  ۱۰-۳۰/۸   

۲عملی تولید گیاهان دارویی و معطر    شنبه اصول باغبانی شیمی گیاهی 

عملی پراکنش جوامع گیاهان 

 دارویی و معطر
 اخالق اسالمی

پراکنش جوامع گیاهان دارویی و 

 معطر

های رایج بیماری آفات و

 گیاهان دارویی
شنبه ۱  

۲تولید گیاهان دارویی و معطر   عملی اصول باغبانی عملی کشاورزی ارگانیک شنبه ۲   

۲تربیت بدنی   آزمایشگاه شیمی گیاهی 
های رایج عملی آفات و بیماری

 گیاهان دارویی 
شنبه ۳ کشاورزی ارگانیک  

شنبه ۴      

 

 

 

 

 



۹۶-۹۷سال تحصیلی  دوم( در نیمسال ۶دارویی و معطر )ترم  گیاهان -رشته مهندسی تولیدات گیاهیدروس ارائه شده برای   

 استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان

تعداد 

واحد 

 عملی

تعداد 

واحد 

 نظری

کد 

در

 س

 ردیف نام درس

۱۱ ۰۲/۴/۹۷ های دارویی و معطردرختان و درختچه  ۱  مهندس مدنی   ۱ 

۱۴ ۰۲/۴/۹۷ های دارویی و معطرعملی درختان و درختچه   ۱ مهندس مدنی   ۲ 

۱۱ ۲۹/۳/۹۷ کتر محمدخانیخانم د   ۳ زبان تخصصی  ۲  

۱۱ ۰۴/۴/۹۷ زادهخانم دکتر تقی  های هرز و کنترل آنعلف  ۲    ۴ 

۱۴ ۰۴/۴/۹۷ زادهخانم دکتر تقی  های هرز و کنترل آنآزمایشگاه علف   ۱   ۵ 

۱۱ ۰۹/۴/۹۷ آالت و تجهیزات استحصال مواد موثرهبا ماشینآشنایی   ۱  دکتر نیکو   ۶ 

۱۴ ۰۹/۴/۹۷    ۱ دکتر نیکو 
آالت و تجهیزات استحصال آزمایشگاه آشنایی با ماشین

 مواد موثره
۷ 

۸:۳۰ ۱۲/۴/۹۷  ۸ رابطه آب و خاک و گیاه  ۲  دکتر ثروتی 

۱۴ ۱۲/۴/۹۷  ۹ آزمایشگاه رابطه آب و خاک و گیاه   ۱ دکتر ثروتی 

۱۱ ۰۶/۴/۹۷ های اهلی کردن گیاهان دارویی و معطرروش  ۱  خانم دکتر نجف زاده   ۱۰ 

۱۴ ۰۶/۴/۹۷ های اهلی کردن گیاهان دارویی و معطرعملی روش   ۱ خانم دکتر نجف زاده   ۱۱ 

  

نفر( ۳شیخ محسنی )  

نفر( ۳حبیب وش )  

نفر( ۳نجف زاده )  

نفر( ۴مهدوی کیا )  

نفر( ۴محمدخانی )  

نفر( ۴فتحی )  

 ۱۲ کارآموزی   ۳

  

نفر( ۳شیخ محسنی )  

نفر( ۳حبیب وش )  

نفر( ۳نجف زاده )  

نفر( ۴مهدوی کیا )  

نفر( ۴محمدخانی )  

نفر( ۴فتحی )  

 ۱۳ پروژه   ۳

 جمع  ۲۰   

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

۱۷-۳۰/۱۵  ۳۰/۱۵-۱۴  ۴۵/۱۱-۱۵/۱۰  ۱۰-۳۰/۸   

 شنبه    

هرز و کنترل آنهای آزمایشگاه علف   
آزمایشگاه رابطه آب و خاک و 

 گیاه

های اهلی کردن گیاهان دارویی روش

 و معطر
شنبه ۱  

ماشین  با آشنایی آزمایشگاه

 استحصال تجهیزات و آالت

موثره مواد  

های اهلی کردن گیاهان عملی روش

 دارویی و معطر
شنبه ۲ رابطه آب و خاک و گیاه -  

 
 تجهیزات و آالت ماشین با آشنایی

موثره مواد استحصال  
های هرز و کنترل آنعلف زبان تخصصی شنبه ۳   

های عملی درختان و درختچه

 دارویی و معطر
های دارویی و معطردرختان و درختچه شنبه ۴     



 

 

 


