
 بسمه تعالی

 گیاهان دارویی و باغبانی واحدهای درسی و برنامه هفتگی گروه آموزشی 

 1401-1402تحصیلی سال دومنیمسال  - مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب

 

1140-2140 ( سال2گیاهان دارویی  )ترم  -بانیعلوم و مهندسی باغکارشناسی ارشد  رشته ارائه شده برایدروس   

امتحانزمان   مدرس تاریخ  امتحان 
 

واحد 

 عملی

واحد 

 نظری

کد 

 درس
 ردیف نام درس

14 23/03/1402  1 تغذیه و متابولیسم گیاهی  2  دکتر محمدخانی 

14 30/04/1402  
  2 1 دکتر مهدوی کیا

 سلول و بافت کشت

 گیاهی
2 

14 29/03/1402  
  2 - دکتر فتحی

 گیاهان معرفی و شناسایی

 ایران بومی دارویی
3 

14 70/04/1402  4 گیاهی بیوتکنولوژی  2 - دکتر نجف زاده 

14 12/04/1402  
  - 2 دکتر فتحی

 شناسایی و استخراج روش

 دارویی گیاهان موثره مواد
5 

 جمع واحد  11   

 

 برنامه هفتگی

15:45-17:15  14-15:30  10:15-11:45  8:30-10   

 شنبه گیاهان دارویی بومی ایران معرفی و شناسایی بافت کشت بافت کشت هیگیا بیوتکنولوژی

- 
 شناسایی و استخراج روش

 دارویی گیاهان موثره مواد

 شناسایی مواد و استخراج روش

 شنبه 1 تغذیه و متابولیسم گیاهی دارویی گیاهان موثره

 شنبه 2  ساعت فرهنگی  

 شنبه 3    

 شنبه 4    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

1402-1401کارشناسی ارشد فیتوشیمی در نیمسال دوم دروس ارائه شده برای رشته   

ساعت 

 امتحان
 استاد تاریخ امتحان

تعداد 

 واحد
 ردیف نام درس

 1 شیمی ترکیبات طبیعی 3 دکتر شیخ محسنی 23/03/1402 11

 2 شناخت گیاهان دارویی و معطر 2 خانم دکتر فتحی 29/03/1402 11

 3 و ترکیبات طبیعی سنتز مواد آلی 3 دکتر نیکو 12/04/1402 11

  جداسازی و خالص سازی ترکیبات طبیعی 2 دکتر شیخ محسنی 06/04/1402 11

 جمع 10 

 

 برنامه هفتگی

15:45-17:15  14-15:30  10:15-11:45  8:30-10   

 شنبه    

شنبه1      

 شیمی ترکیبات طبیعی
سازی جداسازی و خالص

 ترکیبات طبیعی
 ساعت فرهنگی

دارویی شناخت گیاهان 

 و معطر
شنبه2  

سنتز مواد آلی و ترکیبات  -

 طبیعی
سنتز مواد آلی و ترکیبات 

٭طبیعی  

شیمی ترکیبات 

٭طبیعی  
شنبه 3  

 یک هفته در میان ٭

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1402-1401( در نیمسال دوم 2دروس ارائه شده برای کارشناسی ناپیوسته گیاهان دارویی و معطر  )ترم   

ساعت 

 امتحان
امتحانتاریخ   استاد 

تعداد 

واحد 

 عملی

تعداد 

واحد 

 نظری

 ردیف نام درس

 1 تفسیر موضوعی قرآن 2 - دکتر فرجی 23/03/1402 11

 2 جنگل و مرتع یاز محصوالت فرع برداریشناخت و بهره 2  دکتر علیزاده 30/03/1402 11

 3 جنگل و مرتع یاز محصوالت فرع برداریشناخت و بهرهعملی   1 دکتر علیزاده 30/03/1402 14

 4 (2کشت و پرورش گیاهان دارویی و معطر ) 2  دکتر جابریان 12/04/1402 11

 5 (2عملی کشت و پرورش گیاهان دارویی و معطر )  1 دکتر جابریان 12/04/1402 14

 6 های آماری در گیاهان دارویی و معطرطرح 2  دکتر فتحی 05/04/1402 11

41  7 های آماری در گیاهان دارویی و معطرعملی طرح  1 دکتر فتحی 05/04/1402 

 8 ژنتیک عمومی 2  دکتر محمدخانی 27/03/1402 11

 9 عملی ژنتیک عمومی  1 دکتر محمدخانی 27/03/1402 14

 10 های هرز و کنترل آنعلف 2  دکتر تقی زاده 07/04/1402 11

 11 های هرز و کنترل آنعملی علف  1 دکتر تقی زاده 07/04/1402 14

 12 و معطر ییدارو یاهانگ یجآفات را 2  دکتر تقی زاده 10/04/1402 11

 13 و معطر ییدارو یاهانگ یجآفات راعملی   1 دکتر تقی زاده 10/04/1402 14

 جمع 18 

 
 

 برنامه هفتگی

15:45-17:15  14-15:30  10:15-11:45  8:30-10   

دارویی و کشت و پرورش گیاهان 

 (2معطر )

عملی کشت و پرورش 

 (2گیاهان دارویی و معطر )

های آماری در گیاهان عملی طرح

 دارویی و معطر

 ژنتیک عمومی

 شنبه

 و معطر ییدارو یاهانگ یجآفات را
های هر و عملی علف

 کنترل آن

و  ییدارو یاهانگ یجآفات راعملی 

 معطر

های آماری در گیاهان طرح

 یکشنبه دارویی و معطر

شنبه2 ژنتیک عمومی ساعت فرهنگی  های هرز و کنترل آنعلف  

از  برداریشناخت و بهرهعملی  تفسیر موضوعی قرآن -

 جنگل و مرتع یمحصوالت فرع

از  برداریشناخت و بهره

جنگل و  یمحصوالت فرع

 مرتع

شنبه3  

شنبه4 - - - -  

 

 

 

 



 

1140 -2140( در نیمسال دوم 2دارویی  )ترم دروس ارائه شده برای رشته کاردانی گیاهان   

ساعت 

 امتحان
 استاد تاریخ امتحان

 تعداد واحد
 ردیف نام درس

 نظری عملی

(1شناخت گیاهان دارویی و معطر) 2  دکتر شامه 23/03/1402 11  1 

(1شناخت گیاهان دارویی و معطر)  1 دکتر شامه 23/03/1402 14  2 

محسنیدکتر شیخ  11/04/1402 11  3 شیمی آلی 2  

 4  شیمی آلی آزمایشگاه  1 خانم مودتیان 11/04/1402 14

 5 اصول زراعت گیاهان دارویی و معطر 2  دکتر هدایتی 05/04/1402 11

 6 اصول زراعت گیاهان دارویی و معطر  1 دکتر هدایتی 05/04/1402 14

 7 مبانی اکولوژی 2 - دکتر ثروتی 07/04/1402 11

 8 مبانی فیزیولوژی گیاهی 2  دکتر محمدخانی 03/04/1402 11

 9 مبانی فیزیولوژی گیاهی  1 دکتر محمدخانی 03/04/1402 14

 10 خاکشناسی عمومی 2  دکتر ثروتی 27/03/1402 11

 11 خاکشناسی عمومی  1 دکتر ثروتی 27/03/1402 14

 12 اقتصاد گیاهان دارویی 2 - آقای مشاری 29/03/1402 11

 جمع 19 

 
 
 

 برنامه هفتگی
 

17:15 - 15:45  15:30 - 14  11:45-10:15  10-8:30   

عملی شناخت گیاهان دارویی 

(1و معطر)  

شناخت گیاهان دارویی و 

(1معطر)  
 شنبه خاکشناسی عمومی مبانی فیزیولوژی گیاهی

- - 
خاکشناسی آزمایشگاه 

 عمومی
شنبه1 اقتصاد گیاهان دارویی  

 مبانی اکولوژی
آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی 

 گیاهی
شنبه2  شیمی آلی ساعت فرهنگی  

شیمی آلی آزمایشگاه  
اصول زراعت گیاهان دارویی 

 و معطر

اصول زراعت عملی 

شنبه3 - گیاهان دارویی و معطر  

- 
- 

شنبه4 - -  

 

 

 

 



1402 -1401( در نیمسال دوم 4دروس ارائه شده برای رشته کاردانی گیاهان دارویی  )ترم   

ساعت 

 امتحان
 استاد تاریخ امتحان

تعداد 

واحد 

 عملی

تعداد واحد 

 نظری
 ردیف نام درس

 1 اخالق اسالمی 2 - حاج آقا قهرمانی 23/03/1402 11

2شناخت گیاهان دارویی و معطر 2  دکتر شامه 12/04/1402 11  2 

2شناخت گیاهان دارویی و معطر  1 دکتر شامه 12/04/1402 14  3 

 4 درختان و درختچه های دارویی و معطر 1  دکتر هدایتی 07/04/1402 11

 5 درختان و درختچه های دارویی و معطر  1 دکتر هدایتی 07/04/1402 14

 6 آماده سازی و عمل آوری گیاهان دارویی و معطر 2  دکتر شامه 30/03/1402 11

گیاهان دارویی و معطرآماده سازی و عمل آوری   1 دکتر شامه 30/03/1402 14  7 

 8 اکولوژی گیاهان دارویی و معطر 2  دکتر نصرتی 03/04/1402 11

 9 اکولوژی گیاهان دارویی و معطر  1 دکتر نصرتی 03/04/1402 14

علیزاده دکتر 05/04/1402 11  10 روشهای بهره برداری ازگیاهان دارویی ومعطرجنگلی 1  

 11 روشهای بهره برداری ازگیاهان دارویی ومعطرجنگلی  1 دکتر علیزاده 05/04/1402 14

 12 روشهای بهره برداری ازگیاهان دارویی ومعطرمرتعی 1  دکتر علیزاده 27/03/1402 11

 13 روشهای بهره برداری ازگیاهان دارویی ومعطرمرتعی  1 دکتر علیزاده 27/03/1402 14

 
هر یک از اساتید 

 محترم سه ظرفیت
 - 2 اساتید گروه

 کارآموزی
14 

 جمع 19 

 

 برنامه هفتگی

17:15 - 15:45  15:30 - 14  11:45-10:15  10-8:30   

- - 
اکولوژی گیاهان دارویی و 

 معطر

اکولوژی گیاهان دارویی و 

 شنبه معطر

شناخت گیاهان عملی 

2دارویی و معطر  
2شناخت گیاهان دارویی و معطر  

آماده سازی و عمل عملی 

 آوری گیاهان دارویی و

 معطر

آماده سازی و عمل آوری 

 گیاهان دارویی و معطر
شنبه1  

روشهای بهره برداری از 

گیاهان دارویی و معطر 

 جنگلی

دروس روشهای بهره برداری از گیاهان 

 دارویی و معطر مرتعی
شنبه2   ساعت فرهنگی  

درختان و درختچه های 

 دارویی و معطر

دروس روشهای بهره برداری از گیاهان 

مرتعی و معطر دارویی و  

 درس جنگلی *

 اخالق اسالمی
درختان و درختچه عملی 

 های دارویی و معطر*
شنبه3  

شنبه4 - -  -  

 
برای هر درس *یک هفته در میان  

 
 
 



1402 -1401( در نیمسال دوم سال تحصیلی 2دروس ارائه شده برای کارشناسی رشته علوم و مهندسی باغبانی  )ترم   

 استاد تاریخ امتحان ساعت

تعداد 

واحد 

 عملی

تعداد 

واحد 

 نظری

 ردیف نام درس

 1 اخالق اسالمی 2  حاج آقا قهرمانی 23/03/1402 11

 2 اکولوژی 2  دکتر نصرتی 12/04/1402 11

 3 عملی اکولوژی  1 دکتر نصرتی 12/04/1402 14

 4 اصول وروش های ازدیاد گیاهان 2  دکتر مهدوی کیا 30/03/1402 11

 5 عملی اصول وروش های ازدیاد گیاهان  1 دکتر مهدوی کیا 30/03/1402 14

 6 میوه های ریز 3 - دکتر نجف زاده 10/04/1402 11

 7 هوا و اقلیم شناسی 2  دکتر ثروتی 03/04/1402 11

 8 عملی هوا و اقلیم شناسی  1 دکتر ثروتی 03/04/1402 14

وسیستماتیک گیاهی مورفولوژی 2  دکتر محمدخانی 07/04/1402 11  9 

 10 عملی مورفولوژی وسیستماتیک گیاهی  1 دکتر محمدخانی 07/04/1402 14

 11 ژنتیک عمومی 2  دکتر محمدخانی 27/03/1402 11

 12 عملی ژنتیک عمومی  1 دکتر محمدخانی 27/03/1402 14

 جمع 20 

 

 برنامه هفتگی
 

15:45-17:15  14-15:30  10:15-11:45  8:30-10   

 شنبه ژنتیک عمومی هوا و اقلیم شناسی اکولوژی اکولوژی

مورفولوژی و  میوه های ریز -

 سیستماتیک گیاهی
شنبه1 میوه های ریز  

 مورفولوژی وعملی 

 سیستماتیک گیاهی

هوا و اقلیم عملی 

 شناسی
شنبه2 ژنتیک عمومی ساعت فرهنگی  

- 
اصول و روش های عملی 

 ازدیاد گیاهان
اسالمی اخالق  

و روش های اصول 

 ازدیاد گیاهان
شنبه3  

شنبه4 - - - -  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



1402 -1401( در نیمسال دوم سال تحصیلی 4دروس ارائه شده برای کارشناسی رشته علوم و مهندسی باغبانی  )ترم   

ساعت 

 امتحان
 استاد تاریخ امتحان

تعداد 

واحد 

 عملی

تعداد 

واحد 

 نظری

 ردیف نام درس

فرجیدکتر  23/03/1402 11  1 تفسیر موضوعی قرآن 2 - 

 2 مدیریت گلخانه 2 - دکتر جابرین 05/04/1402 11

 3 آبیاری عمومی 2  دکتر ثروتی 27/03/1402 11

 4 عملی آبیاری عمومی  1 دکتر ثروتی 27/03/1402 14

 5 چمن و گیاهان پوششی 2  دکتراشرفی 10/04/1402 11

 6 گیاهان پوششی عملی چمن و  1 دکتراشرفی 10/04/1402 14

 7 شناسایی ومدیریت علف های هرز 2  دکتر تقی زاده 03/04/1402 11

 8 شناسایی ومدیریت علف های هرز  1 دکتر تقی زاده 03/04/1402 14

2گیاهان زینتی 2 - دکتر جابریان 07/04/1402 11  9 

2مهارت های گلکاری - 1 دکتر مهدوی کیا 12/04/1402 11  10 

پیریدکتر  30/03/1402 11 های کشاورزیماشین 2    11 

پیریدکتر  30/03/1402 14  12 های کشاورزیعملی ماشین  1 

       

 جمع 19 

 

 برنامه هفتگی

15:45-17:15  14-15:30  10:15-11:45  8:30-10   

چمن و گیاهان  عملی چمن و گیاهان پوششی

 پوششی

(2گیاهان زینتی ) مدیریت گلخانه  
 شنبه

عملی شناسایی و  

 مدیریت علف های هرز

(2) مهارت های گلکاری  آزمایشگاه آبیاری عمومی 
شنبه1  

شناسایی و مدیریت علف 

 های هرز

 
 ساعت فرهنگی

 آبیاری عمومی
شنبه2  

ماشین های عملی   تفسیر موضوعی قرآن ماشین های کشاورزی

 کشاورزی
شنبه3  

شنبه4 - - - -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1140 -2140( در نیمسال دوم سال تحصیلی 6شده برای کارشناسی رشته علوم و مهندسی باغبانی  )ترم دروس ارائه   

ساعت 

 امتحان
 استاد تاریخ امتحان

تعداد 

واحد 

 عملی

تعداد 

واحد 

 نظری

 ردیف نام درس

 1 تفسیر موضوعی قرآن 2 - دکتر فرجی 23/03/1402 11

گلخانهمدیریت  2 - دکتر جابرین 05/04/1402 11  2 

 3 آبیاری عمومی 2  دکتر ثروتی 27/03/1402 11

 4 آبیاری عمومی عملی  1 دکتر ثروتی 27/03/1402 14

 5 چمن و گیاهان پوششی 2  دکتراشرفی 10/04/1402 11

 6 عملی چمن و گیاهان پوششی  1 دکتراشرفی 10/04/1402 14

های هرز شناسایی ومدیریت علف 2  دکتر تقی زاده 03/04/1402 11  7 

 8 عملی شناسایی ومدیریت علف های هرز  1 دکتر تقی زاده 03/04/1402 14

1گیاهان زینتی  2 - دکتر نجف زاده 07/04/1402 11  9 

1مهارت های  گلکاری - 1 دکتر مهدوی کیا 12/04/1402 11  10 

پیری دکتر 30/03/1402 11  11 ماشین های کشاورزی 2  

پیری دکتر 30/03/1402 14  12 ماشین های کشاورزی  1 

فرج زاده-گلباز - 11 1تربیت بدنی - 1   13 

 جمع 20 

 

 برنامه هفتگی

 
 
 

 

 

 

 

 

15:45-17:15  14-15:30  10:15-11:45  8:30-10   

چمن و گیاهان  عملی چمن و گیاهان پوششی

 پوششی

 - مدیریت گلخانه
 شنبه

عملی شناسایی ومدیریت  

 علف های هرز

(1گیاهان زینتی )  آزمایشگاه آبیاری عمومی 
شنبه1  

شناسایی و مدیریت علف های 

 هرز

(1) مهارت های گلکاری  
 ساعت فرهنگی

 آبیاری عمومی
شنبه2  

(1تربیت بدنی ) تفسیر موضوعی قرآن ماشین های کشاورزی ماشین های عملی  

 کشاورزی
شنبه3  

شنبه4 - - - -  


