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 اداره کل آموزش

97-98: سال تحصيلي     دوم نيمسال:     97: مهر ورودي    و شبانه دوره: روزانه   باغباني    مقطع: کارشناسي رشته :برنامه درسي و امتحاني دانشجويان  

 ساعات تشکيل کالس در ايام هفته برنامه امتحاني

 نام استاد
شماره 

 کالس

 تعداد واحد
 عنوان درس کد درس

ف
دي

 ر

اريخت ساعت  شنبه يکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه 
 جمع ت ع

12-10  02/04/98     
 12-10 ت

ع 4-2  

دکتر جواد عرفانی 

 مقدم
4 1 2 3 1923096 

های اصول  و روش

 گیاهانازدیاد 
1 

18-16 *ت  6-4   22/03/98  ت4 -6    2 زبان فارسی 9010002 3 3 - - گروه ادبیات 

16-14 ت 4-2 29/03/98  ع 8 -10   1923087 3 2 1 2 دکتر زینب روئین    

مورفولوژی و 

سیستماتیک 

 گیاهی

3 

16-14 ت 12-10  05/04/98   
 

ع 6-2   
 

زادهولیدکتر فاطمه    2 1 2 3 1923047 
خاکشناسی 

 عمومی
4 

16-14 ت 4-2   27/03/98  ت 10-8   5 آمار و احتماالت 1923039 3 2 1 19 دکتر یحیی محمدی  

دانشجو پس از انتخاب درس باید بر اساس برنامه هفتگی خود در یکی از گروه های ارائه شده 

 شرکت کند.
 6 تربیت بدنی  1624002 1 - 1 - گروه تربیت بدنی

12-10  21/0/98  

حقوق  -4انسان در اسالم و  -3، 2اندیشه اسالمی  -2، 1اندیشه اسالمی  -1گرایش مبانی نظری اسالم در برگیرنده تعدادی دروس شامل  توضيحات:

را باید با توجه  واحد( 4درس ) 2، فقط در کل دوره تحصیلباشد و دانشجو باید از بین دروس مربوط به این گرایش، اجتماعی و سیاسی در اسالم می

 می باشد. 2پیش نیاز درس اندیشه  1برنامه ارائه شده از گروه معارف اخذ کند. الزم به ذکر است اندیشه به 

-درس عمومی

گرایش مبانی 

 نظری اسالم

7 

 18جمع واحد: 

 باشد. يمجاز م يليتحص مساليدرس در هر ن کياز گروه معارف فقط  ي: انتخاب واحد دروس عمومرتذک

 متغير )بصورت يک هفته در ميان برگزار مي شود( ٭
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 اداره کل آموزش

97-98: يليسال تحص    دوم مسال:ين      96: مهر يورود    و شبانه دوره: روزانه   يمقطع: کارشناس   يباغبان رشته :انيدانشجو يو امتحان يبرنامه درس  

 ساعات تشکيل کالس در ايام هفته برنامه امتحاني
 نام استاد

شماره 

 کالس

 تعداد واحد
 عنوان درس کد درس

ف
دي

 ر

 جمع ت ع شنبه يکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاريخ ساعت

16-14  01/04/98     
 4-2 ت

ع 6-4  

مهندس ستاره 

 حیدری
 1 آبیاری عمومی 1923043 3 2 1 12

12-10 ع 6-4  03/04/98  ت 4-2     
دکتر آرش 

 فاضلی
9 1 2 3 1923042 

طرح و آزمایش های 

 1کشاورزی 
2 

16-14  28/03/98 
 10-8 ت

ع 12-10  
    

دکتر مهدی 

 صیدی
3 1 2 3 1923097 

مبانی اصالح گیاهان 

 باغبانی
3 

16-14 ع 4-2    30/03/98    
دکتر فردین 

 قنبری
 4 1مهارت های سبزی کاری  1923105 1 - 1 گلخانه

16-14  *ت 8-10 ت 12-10    05/04/98 
دکتر مجید 

 بگ نظری

و  12*

11 
 5 بیوشیمی عمومی 1923038 3 3 -

در یکی از مراکز تولیدی دانشجو پس از انتخاب این درس، باید با هماهنگی گروه  توضيحات:

های کسب شده و مهارت نتایجساعت فعالیت نماید. در پایان دوره  96دولتی یا خصوصی به مدت 

 گیرد.را ارائه و مورد ارزیابی قرار می

دکتر زینب 

 ئینرو
 6 کارورزی 1923113 3 - 3 -

16-14  20/03/98  

تاریخ امامت می باشد و  -3تاریخ تحلیلی صدر اسالم و  -2تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی،  -1: گرایش تاریخ در برگیرنده تعدادی دروس شامل توضيحات

را باید با توجه به برنامه ارائه شده از گروه معارف اخذ کند. دانشجو پس  واحد 2، فقط در کل دوره تحصيلدانشجو باید از بین دروس مربوط به این گرایش، 

ظر و کد مورد ن از انتخاب درس ارائه شده در این گرایش بر اساس جنسیت با توجه به برنامه کالسی و عدم تداخل با سایر دروس ارائه شده، باید عنوان درس

 درس مربوطه را در برگه انتخاب واحد ثبت کند.

 7 گرایش تاریخ -عمومی درس

 18جمع واحد: 

 باشد. يمجاز م يليتحص مساليدرس در هر ن کياز گروه معارف فقط  ي: انتخاب واحد دروس عمومرتذک

 شود( ي)بصورت يک هفته در ميان برگزار م متغير ٭
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 اداره کل آموزش

97-98: يليسال تحص    دوم مسال:ين      95: مهر يورود و شبانه دوره: روزانه   يمقطع: کارشناس    يباغبان رشته :انيدانشجو يو امتحان يبرنامه درس  

 ساعات تشکيل کالس در ايام هفته برنامه امتحاني

 نام استاد

س
ال

ه ک
ار

شم
 

 تعداد واحد

 عنوان درس کد درس

ف
دي

ر
 جمع ت ع شنبه يکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاريخ ساعت 

12-10  29/03/98   
 ت 12-10

 ع 10-8
  ت *4-2

دکتر جواد عرفانی 

 مقدم

*12 

 9و 
1 3 4 1923059 

های مناطق میوه

 معتدله
1 

16-14  ت 2-4   ع 12-10  27/03/98 
 میرابمجید دکتر 

 و مهندس بهزاد میری
19 1 2 3 1923048 

حشره شناسی و 

 دفع آفات
2 

16-14  1923058 4 3 1 9 دکتر فردین قنبری   ع 2-4 ت 2-4 ت*  4-2 05/04/98 
سبزیکاری 

 خصوصی
3 

10-8  4 گیاهان دارویی 1923068 3 2 1 11 دکتر مجید بگ نظری ت 10-12 ع 10-8    02/04/98 

 5 کارآموزی  1923067 2 - 2 - نیروئ نبیدکتر ز تابستان برگزار می شود - -

10-8 22/03/98 

: با توجه به برنامه ارائه شده دروس عمومی دانشجو می تواند در یکی از گروه های توضيحات

برای این درس با ذکر شده برای این درس انتخاب واحد کند. باید دقت شود که ساعت انتخابی 

 سایر دروس تداخل نداشته باشد.

- - 2 2 9010032 
دانش خانواده و 

 جمعیت
6 

 18جمع واحد:    

 باشد. يمجاز م يليتحص مساليدرس در هر ن کياز گروه معارف فقط  ي: انتخاب واحد دروس عمومرتذک

 شود( مي برگزار ميان در هفته يک بصورت) متغير ٭
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 اداره کل آموزش

97-98: يليسال تحص    دوم مسال:ين      94: مهر يورود   و شبانه دوره: روزانه   يمقطع: کارشناس    يباغبان رشته :انيدانشجو يو امتحان يبرنامه درس  

 ساعات تشکيل کالس در ايام هفته برنامه امتحاني

 نام استاد

شماره 

 کالس

 کد درس تعداد واحد
 عنوان درس

ف
دي

ر
  جمع ت ع شنبه يکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاريخ ساعت 

12-10  27/03/98   
 ت 12-10

 ع 6-4
  

اله دکتر احسان

 زیدعلی
 علف های هرز و کنترل آنها 1923053 3 2 1 19

1 

16-14   ت* 6-4    28/03/98 
دکتر همایون 

 مرادنژادی
8 - 1 1 1923052 

 و یخوداشتغال نیبا قوان ییآشنا

 ینیکارآفر

2 

12-10  3 چمن و گیاهان پوششی 1923069 2 1 1 سایت دکتر زینب روئین *عت 4-2     05/04/98 

12-10  4 ماشین های کشاورزی عمومی 1923050 3 2 1 7 دکتر امیر عزیزپناه ع 10-12   ت 4-2  01/04/98 

16-14  03/04/98    
 ع 4-2

 ت 12-10
 خیزی خاک و کودحاصل 1923082 3 2 1 7 دکتر مسعود بازگیر 

5 

: دانشجو پس از انتخاب این درس، باید با هماهنگی مدیر گروه و راهنمایی یکی از اساتید توضيحات

گروه )توسط شورای گروه تعیین می شود( در یکی از موضوعات باغبانی تحقیق عملی انجام داده و نتایج 

 اد ارائه دهد.به دست آمده را با هماهنگی استاد راهنما تا آخر خرد

 پروژه 1923063 1 - 1 - اساتید گروه
6 

12-10 22/03/98 

: با توجه به برنامه ارائه شده دروس عمومی از گروه معارف دانشجو می تواند در یکی از گروه توضيحات

های ذکر شده برای این درس انتخاب واحد کند. باید دقت شود که ساعت انتخابی برای این درس با 

 تداخل نداشته باشد.سایر دروس 

- 2 2 9010033 
تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و 

 ایران

7 

 15جمع واحد: 

تذکر 1: دانشجویان سال آخر در صورتی که در ترم جاری فارغ التحصیل می شوند، حتی در صورتی که در ترم قبلی مشروط شده باشند می توانند تا سقف حداکثر 24 واحد را با سایر ورودی ها در 

انتخاب کنند. و عدم تداخل برنامه صورت ارائه درس  

 (شود مي برگزار ميان در هفته يک بصورت) متغير ٭
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 اداره کل آموزش

   97: مهر يورود   و شبانهدوره: روزانه      يارشد باغبان يکارشناس ان رشته:يدانشجو يو امتحان يبرنامه درس

 97-98 :يليسال تحص     دوم مسال:ين  

 ساعات تشکيل کالس در ايام هفته امتحان برنامه

 نام استاد
شماره 
 کالس

 تعداد واحد

 عنوان درس کد درس گرايش

ف
دي

ر
 

 ساعت
 

 جمع ت ع دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاريخ

16-14  1 بیوتکنولوژی گیاهی 1923136 هاهمه گرایش 2 2 - 5 دکتر مجید بگ نظری  ت 10-8  27/03/98 

16-14  1923137 هاهمه گرایش 2 2 - 2 دکتر فردین قنبری   ت 10-8 29/03/98 
فیزیولوژی پس از 
 2 برداشت تکمیلی

16-14  1923001 هاهمه گرایش 3 2 1 11 دکتر جواد عرفانی مقدم  ت 10-12 ع 4-2 01/04/98 
مواد تنظیم کننده رشد 

 3 گیاهی

 4 *سمینار 1923004 هاهمه گرایش 1 1 - - اساتید گروه ت 4-2   - -

16-14 هاسبزی 2 2 - 8 دکتر مهدی صیدی  ت 4-2  03/04/98   5 هااصالح سبزی 1923144 

12-10 هاسبزی 2 2 - 4 دکتر فردین قنبری   ت 10 -12 05/04/98  های ویژه پرورش روش 1923145 
 6 سبزی

16-14  7 اصالح گیاهان زینتی 1923148 گیاهان زینتی 2 2 - 10 دکتر زینب روئین  ت 4-2  03/04/98 

12-10  8 تولید بذر گیاهان زینتی 1923149 گیاهان زینتی 2 2 - 3 دکتر زینب روئین   ت 12-10 05/04/98 

16-14  9 اصالح درختان میوه 1923140 درختان میوه 2 2 - 10 دکتر جواد عرفانی مقدم   ت 12-10 03/04/98 

12-10  10 میوه کاری تکمیلی 1923141 درختان میوه 2 2 - 10 دکتر جواد عرفانی مقدم  ت 6-4  05/04/98 

  12جمع واحد براي هر گرايش: 

 اي با حضور اساتيد و دانشجويان ارائه دهد.  يکي از مسائل علمي و مشکالت موجود در بخش علوم باغباني را مورد بررسي قرار داده و نتايج را در جلسه با هماهنگي استاد راهنما، براي درس سمينار، دانشجو بايد*
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 اداره کل آموزش

 97-98 :يليسال تحص   دوم مسال:ين    96: مهر يورود    و شبانه دوره: روزانه   يارشد باغبان يکارشناس ان رشته:يدانشجو يو امتحان يبرنامه درس

 ساعات تشکيل کالس در ايام هفته برنامه امتحاني

 نام استاد
شماره 

 کالس

 تعداد

 واحد
 عنوان درس کد درس

ف
دي

 ر

 شنبه يکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاريخ ساعت

گروهاساتید          1 پایان نامه 1923016 6 - 

16-14  ع 2-4 ت 2-4 ت 4-2 05/04/98 
دکتر فردین   

 قنبری

کاری خصوصی سبزی 1923029 4 9

*)جبرانی(  

2 

12-10  29/03/98 
 ت 12-10  

 ع 10-8
 ت* 4-2

دکتر جواد  

مقدم یعرفان  

های مناطق میوه 1923030 4 *12 و 9

*معتدله )جبرانی(  

3 

 قبل از اخذ اين دروس با استاد راهنما و مدير گروه هماهنگي شود.کارشناسي غير مرتبط با رشته باغباني بوده است. تحصيلي آنها در مقطع شود که رشته دروس جبراني توسط دانشجوياني اخذ مي*      

 

 


