
 

 با نام و یاد خدا

 آموزش دانشکده کشاورزیاداره 

                                                مودنیمسال:               1396 ورودی:              کارشناسی مقطع:             مهندسی مکانیک بیوسیستم برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته:

   1396-7سال تحصیلی:
ه امتحانبرنام شماره  نام استاد روز و ساعت تشکیل کالس 

 کالس

کد  تعداد واحد

 رشته

 ردیف عنوان درس کد درس

 تئوری عملی شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاریخ ساعت

  (ع) 18-16  9/4/97 16-14

 (ت) 16-14

 (ع) 18-16

 نویسیبرنامه 22226009 226 2 1 1کالس  فرشاد نصری  

 یانهرا

1 

 (ت) 10-8    2/4/97 10-8

 

 2 استاتیک 22226016 226 3 - 1کالس  کبری حیدربیگی )ت( 10-8

 ریاضیات 22226002 226 3 - 1کالس رجبی نژاد )ت( 10-12  )ت(12-10   4/4/97 12-10

(2) 

3 

نقشه کشی  22226028 226 1 1 کالس رسم زادهاحمد کوچک   (ت) 8-10 (ع) 12-10  - -

 (2)صنعتی 

4 

 (ع) 16-14    7/4/97 16-14

 )ت(12-10

باغبانی  22226012 226 2 1 1کالس  قنبریفردین  

 عمومی

5 

 (ع) 8-10 (ع) 10-8 - -

 

 آز فیزیک 22226005 226 - 1  گروه فیزیک   

(1) 

6 

 7 (2فیزیک ) 22226006 226 2 - 1کالس  صیدی (ت) 16-14     31/3/97 12-10

گروه مبانی    2 -        28/3/97 

نظری 

 *اسالم

8 

 انتخاب گردد. عی و سیاسی در اسالم در کل دوره ، انسان در اسالم و حقوق اجتما2می، اندیشه اسال1شامل اندیشه اسالمیاز دروس گروه مبانی نظری اسالم  تنها یک عنوان درسی* 

  



 

 

 با نام و یاد خدا

 اداره آموزش دانشکده کشاورزی

                             دومنیمسال:           1395ورودی:             کارشناسیدوره:        مهندسی مکانیک بیوسیستم   انی دانشجویان رشته:  برنامه درسی و امتح

    1396-7سال تحصیلی:  

شماره  نام استاد روز و ساعت تشکیل کالس برنامه امتحان

 کالس

کد  تعداد واحد

 رشته

 ردیف عنوان درس کد درس

 تئوری عملی شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاریخ ساعت

 کبری  (ت)12-10     30/3/97 10-8

 حیدربیگی

مقاومت مصالح  22226020 226 2 - 14کالس

(2) 

1 

 کبری   )ت(10-12 (ت)12-10  8/4/97 12-10

 حیدربیگی

 2 علم مواد 22226024 226 3 - 14کالس 

 (ت)10-8 10/4/97 10-8

 (ت)12-10

 3 دینامیک 22226015 226 3 - 14کالس  امیدی احمد    

 4 (3) ریاضیات 22226014 226 3 - 14کالس کریمیان   (ت) 14-16  (ت) 16-14  4/4/97 12-10

 (ت)10-8   2/4/97 12-10

 (ت) 18-16

 5 مکانیک سیاالت 22226017 226 3 - 14کالس جواد سروریان  

 (ع) 12-10    5/4/97 12-10

 

 (ت)10-8

 (ع) 18-16

های ماشین 22226025 226 2 1 14کالس امیر عزیزپناه

 کشاورزی عمومی

6 

 )ع( 16-14 - -

 )ع( 18-16

آز مقاومت مصالح  22226021 226 - 1 - فرشاد نصری    

(2) 

7 

گروه اخالق    2         28/3/97 

 *اسالمی

8 

 انتخاب گردد. شامل فلسفه اخالق، اخالق اسالمی، آیین زندگی، عرفان عملی در اسالم و اخالق خانواده در کل دوره  اسالمیاخالق از دروس گروه  تنها یک عنوان درسی*

 



 با نام و یاد خدا

 اداره آموزش دانشکده کشاورزی

      1396-7سال تحصیلی:              مودنیمسال:       1394ورودی:    کارشناسیدوره:    مهندسی مکانیک بیوسیستم   برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته:   

شماره  نام استاد روز و ساعت تشکیل کالس برنامه امتحان

 کالس

کد  تعداد واحد

 رشته

 ردیف عنوان درس کد درس

 تئوری عملی شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاریخ ساعت

 (ت) 16-14     7/4/97 12-10

 )ت(18-16

های موتور 22226036 226 3 - 14کالس یگانهرضا 

 درونسوز

1 

 (ع) 18-16  - -

 )ع( 16-14

 

کارگاه  رضا یگانه   

 موتور

کارگاه  22226037 226 - 1

موتورهای 

 درونسوز

2 

 (ت) 16-14    5/4/97 10-8

 )ع( 19-16

-ابزار اندازه 22226031 226 2 1 24کالس بهرام قمری  

 گیری و کنترل

3 

 )ع(10-8     - -

 )ع(12-10

آز مبانی  22226023 226 - 1 کارگاه برق احمد قیطاسی

مهندسی برق 

(1) 

4 

 10-11 )ت(10-8 10/4/97 10-8

 (ت)

    
 

طراحی اجزاء  22226045 226 3 - 1کالس پورکامران خیرعلی 

 (2ماشین )

5 

 )ت(  16-14   3/4/97 16-14

 )ع( 19-16

ناخت و ش 22226045 226 2 1 24 بهرام قمری  

-کاربرد سامانه

های هیدرولیک 

 و پنوماتیک

6 

12-10 30/3/97 16-14 

 )ت(

 

ارتعاشات  22226042 226 3 - 1کالس پورکامران خیرعلی     )ت(12-11

 مکانیکی

7 

گروه انقالب    2 -        28/3/97 18-16

 اسالمی*

8 

 انتخاب گردد.  ری اسالمی ایران،انقالب اسالمی ایران و اندیشه سیاسی امام خمینی )ره( در کل دوره با قانون اسالمی جمهو شامل آشنایی از دروس گروه انقالب اسالمیتنها یک عنوان درسی  *

 



 ا نام و یاد خداب

 اداره آموزش دانشکده کشاورزی

                              مودنیمسال:              1393دی: ورو          کارشناسیدوره:       مهندسی مکانیک بیوسیستم   برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته: 

        1396-7سال تحصیلی: 

شماره  نام استاد روز و ساعت تشکیل کالس برنامه امتحان

 کالس

کد  تعداد واحد

 رشته

 ردیف عنوان درس کد درس

 تئوری عملی شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاریخ ساعت

 1 (1) کارورزی 22226033 210 - 2  کامران خیرعلی پور      - -

 1 (3کارورزی ) 22226060 210 - 2  کامران خیرعلی پور      - -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 با نام و یاد خدا

 اداره آموزش دانشکده کشاورزی

     1395ورودی:   گرایش: طراحی و ساخت        مقطع: کارشناسی ارشد            برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته: مهندسی مکانیک بیوسیستم          

  1396-7سال تحصیلی:            چهارمنیمسال:  
شماره  نام استاد روز و ساعت تشکیل کالس برنامه امتحان

 کالس

 ردیف عنوان درس کد درس کد رشته تعداد واحد

 تئوری عملی شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاریخ ساعت

 225روزانه:  6 - - گروه      - -

 911شبانه: 

 1 نامهپایان 22225012

 

 با نام و یاد خدا

 اداره آموزش دانشکده کشاورزی

     1395ورودی:   های تجدید پذیر        گرایش: انرژی مقطع: کارشناسی ارشد            برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته: مهندسی مکانیک بیوسیستم          

  1396-7سال تحصیلی:   نیمسال: چهارم          
شماره  نام استاد روز و ساعت تشکیل کالس برنامه امتحان

 کالس

 ردیف عنوان درس کد درس کد رشته تعداد واحد

 تئوری عملی شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاریخ ساعت

 257روزانه:  6 - - گروه      - -

 938شبانه: 

 1 نامهپایان 22225012

 

 

 

 

 

 



 با نام و یاد خدا

 اداره آموزش دانشکده کشاورزی

     1395ورودی:   گرایش: فناوری پس از برداشت        مقطع: کارشناسی ارشد            برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته: مهندسی مکانیک بیوسیستم          

  1396-7سال تحصیلی:   نیمسال: چهارم          
شماره  نام استاد روز و ساعت تشکیل کالس برنامه امتحان

 کالس

 ردیف عنوان درس کد درس کد رشته تعداد واحد

 تئوری عملی شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاریخ ساعت

 )ت(8-10    )ت(16-14 27/3/97 12-10

 

مکانیک سیاالت  22225029 258 3 - 14کالس حمد کوچک زادها

کاربردی در صنایع 

 غذایی

1 

 

 با نام و یاد خدا

 اداره آموزش دانشکده کشاورزی

     1395ورودی:      گرایش: فناوری پس از برداشت     مقطع: کارشناسی ارشد            برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته: مهندسی مکانیک بیوسیستم          

  1396-7سال تحصیلی:   نیمسال: چهارم          
شماره  نام استاد روز و ساعت تشکیل کالس برنامه امتحان

 کالس

 ردیف عنوان درس کد درس کد رشته تعداد واحد

 تئوری عملی شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاریخ ساعت

 258نه: روزا 6 - - گروه      - -

 

 1 نامهپایان 22225012

 

 

 

 

 



 

 خدا یاد و نام با

 کشاورزی دانشکده آموزش اداره

     1395:  ورودی   ها-سامانه وتحلیل مدیریت: گرایش            ارشد کارشناسی: مقطع کشاورزی مکانیزاسیون مهندسی: رشته دانشجویان امتحانی و درسی برنامه

  1396-7:  حصیلیت سال          دوم: نیمسال 
شماره  نام استاد روز و ساعت تشکیل کالس برنامه امتحان

 کالس

 ردیف عنوان درس کد درس کد رشته تعداد واحد

 تئوری عملی شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاریخ ساعت

 244روزانه:  6 - - گروه      - -

 887شبانه: 

 1 نامهپایان 22244020

 

 زش دانشکده کشاورزیاداره آمو

     1396ورودی:   های تجدیدپذیر  گرایش: انرژی مقطع: کارشناسی ارشد            برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته: مهندسی مکانیک بیوسیستم          

  1396-7سال تحصیلی:            مودنیمسال:  
دنام استا روز و ساعت تشکیل کالس برنامه امتحان  ردیف عنوان درس کد درس کد رشته تعداد واحد شماره کالس 

چهار تاریخ ساعت

 شنبه

 تئوری عملی شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه

 )ت(10-8   28/3/97 12-10

 1ک

 )ت(12-10

 20ک

کبری   

 حیدربیگی 

 257روزانه:  3 - 20و  1 کالس

 938شبانه: 

ترمودینامیک  22225017

 پیشرفته

1 

 )ت( 16-14   30/3/97 16-14

 )ت( 18-16

 257روزانه:  3 - 14 و 1 کالس رضا یگانه  

 938شبانه: 

های سامانه 22225040

در  فتوولتائیک

 کشاورزی

2 

 )ت( 16-14  6/4/97 10-8

 )ت( 16 -18

کامران     

 پورخیرعلی

 257روزانه:  3 - 1کالس 

 938شبانه: 

روش اجزاء  22225041

 تکمیلی محدود

3 

 )ت( 10-8    10/4/97 12-10

 
 

 257روزانه:  2 - 14کالس امیر عزیزپناه  

 938شبانه: 

و  سنجیپتانسیل 22225023

-بازدهی انرژی

 پذیرهای تجدید

4 



 

 با نام و یاد خدا

 اداره آموزش دانشکده کشاورزی

برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته: مهندسی مکانیزاسیون 

 کشاورزی

     1396ورودی:   ها  گرایش: مدیریت وتحلیل سامانه    مقطع: کارشناسی ارشد        

  1395-6سال تحصیلی:   نیمسال: اول          
 ردیف عنوان درس کد درس کد رشته تعداد واحد شماره کالس نام استاد روز و ساعت تشکیل کالس برنامه امتحان

یتئور عملی شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاریخ ساعت  

 244روزانه:  2 - 24کالس بهرام قمری   )ت(12-10    28/3/97 12-10

 887شبانه: 

 1 روش تحقیق 22244008

احمد   )ت( 12-10    2/4/97 10-8

 زادهکوچک

 244روزانه:  2 - 14کالس

 887شبانه: 

مکانیزاسیون  22244010

 دامپروریواحدهای 

2 

 244روزانه:  2 - 1الس ک رضا یگانه  )ت( 18-16    8/4/97 12-10

 887شبانه: 

انتخاب و کاربرد  22244002

 های کشاورزیماشین

3 

 244روزانه:  3 - 14و  1کالس  امیر عزیزپناه  )ت(14-16 )ت( 18-16   10/4/97 12-10

 887شبانه: 

سازی انرژی در بهینه 22244029

 های کشاورزیسامانه

4 

 

 

 

 

 

 

 


