
  اداره کل آموزش
  )تمفترم ه( 98-97 اولنیمسال  -  1394ورودي  -  گیاهپزشکیبرنامه درسی و امتحانی دانشجویان کارشناسی 

  
 ساعات تشکيل کالس در ايام هفته برنامه امتحاني

 نام استاد
شماره 
 کالس

مشخصه
 

 کد درس تعداد واحد
 عنوان درس

ف
ردي

  جمع ت ع شنبه هيکشنب دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاريخ ساعت 

  -   مجید محمودي    ع ١٢-١٠   18/10/97  12- 10
223 

1  0 1  
تکنولوژي مبارزه  1925031

  شیمیایی
١ 

10 -12 19/10/97      
  ت ٥/٣-٥/١
 ع ٥/٥-٥/٣

  ٢  آفات گیاهان جنگلی 1925044  2  1  1 223 10  مجید میراب بالو

  20  خدیجه عباسی  ت ٥/٣-٥/١      22/10/97  8-10
223 

0  2  2  
اصول کنترل بیماریهاي  1925033

  گیاهی
٣ 

10 -12 24/10/97    
  ت ١٢-١٠
 ع ١٠-٨

  9  مجید میراب بالو 
223 

1  2  3  
آفات  مهم درختان  1925036

  میوه
٤  

 10  مجید محمودي    ت ١٠-٨  26/10/97 12- 10
223 

0  2  2  
اصول کنترل آفات  1925032

  گیاهی
٥  

    ع ٥/٣-٥/١ ت ١٠-٨ 27/10/97 12- 10
  یجه عباسیخد

  )ع(نژاد صیدي
5  

223 
1  2  3  

بیماریهاي مهم درختان  1925037
  میوه

٦  

5/1-5/3  16/10/97  

 - 3آیین زندگی،  - 2اخالق اسالمی،  -1گرایش اخالق اسالمی در برگیرنده تعدادي دروس شامل : توضیحات
مربوط به این  عرفان عملی در اسالم می باشد و دانشجو باید از بین دروس - 5اخالق خانواده و  - 4فلسفه اخالق، 

دانشجو پس . را با توجه به برنامه ارائه شده از گروه معارف اخذ کند واحد 2، فقط در کل دوره تحصیلگرایش، 
از انتخاب درس ارائه شده در این گرایش بر اساس جنسیت با توجه به برنامه کالسی و عدم تداخل با سایر دروس 

 .س مربوطه را در برگه انتخاب واحد ثبت نمایدارائه شده، باید عنوان درس و کد مورد نظر در

2  

9010034 -
9010038  

 -درس عمومی
  گرایش اخالق اسالمی

٧ 

15: جمع واحد  



  اداره کل آموزش
  )پنجمترم ( 98-97 اولنیمسال  - 1395ورودي  - گیاهپزشکیبرنامه درسی و امتحانی دانشجویان کارشناسی 

  
 ام هفتهساعات تشکيل کالس در اي برنامه امتحاني

 نام استاد
شماره 
 کالس

مشخصه
 

 کد درس تعداد واحد
 عنوان درس

ف
ردي

  جمع ت ع شنبه يکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاريخ ساعت 

 ٥/٣-٥/١    ت ١٠-٨    18/10/97 8-10
 ع

  خدیجه عباسی
  )ع(نژاد صیدي

10  
223 

1  1  2  
 ١  نماتدشناسی 1925082

10 -12 20/10/97   
  ت ٥/٣-٥/١
 ع ٥/٥-٥/٣

  ٢  ویروسها و  پروکاریوتها 1925027  3  2  1 223 10  بیگی سیامک   

 ٣  حشره شناسی 1925025  3 2  1 223  10  مجید میراب بالو ت ١٠-٨     ع ١٢-١٠   23/10/97 12- 10

  ت ٥/٣-٥/١    25/10/97 5/1-5/3
٥/٥-٥/٣ 

 شناور
  ٤   *اکولوژي عمومی 1925005  3  3  0 223  3  حمیدرضا ناجی

  ت ١٢-١٠ ع ١٢-١٠   27/10/97 8-10
  سیامک بیگی

  )ع(نژاد صیدي
11 

223 
1  2  3  

  ٥  قارچ شناسی 1925026

-  -  ١٢-٨  
٥/٥-٥/١ 

  ٦  **عملیات کشاورزي 1925024  3  0  3  223  -  -       

5/3-5/5  16/10/97  

آشنایی با قانون  - 2انقالب اسالمی ایران،  - 1گرایش انقالب اسالمی ایران در برگیرنده دروس : توضیحات
می باشد و دانشجو باید از ) ره(اندیشه سیاسی و اجتماعی امام خمینی  - 3و  اساسی جمهوري اسالمی ایران

را با توجه به برنامه ارائه شده از گروه  واحد 2، فقط در کل دوره تحصیلبین دروس مربوط به این گرایش، 
نامه دانشجو پس از انتخاب درس ارائه شده در این گرایش بر اساس جنسیت با توجه به بر. معارف اخذ کند

کالسی و عدم تداخل با سایر دروس ارائه شده، باید عنوان درس و کد مورد نظر درس مربوطه را در برگه 
 .انتخاب واحد ثبت نماید

2  

9010040 

9010041 

9010042 

 

  -درس عمومی
گرایش انقالب اسالمی 

  ایران

٧ 

  19: جمع واحد
  .شودهفته درمیان تشکیل مییک  )5/5-5/3در روزهاي شنبه ساعت (درس اکولوژي عمومی * 

  . انتخاب نشوداین روز هرگونه تداخل، دروس دیگري در جلوگیري از جهت در روز چهارشنبه،  عملیات کشاورزيبه دلیل ارائه درس ** 



  اداره کل آموزش
  )سومترم ( 98-97 اولنیمسال  - 1396ورودي  - گیاهپزشکیبرنامه درسی و امتحانی دانشجویان کارشناسی 

  
 ساعات تشکيل کالس در ايام هفته نامه امتحانيبر

 نام استاد
شماره 
 کالس

مشخصه
 

 کد درس تعداد واحد
 عنوان درس

ف
ردي

  جمع ت ع شنبه يکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاريخ ساعت 

5/1-5/3 18/10/97     
  ت 10- 8
 ت 5/3- 5/1

  علی آرمینیان 
11 -
11 

 ١  شاورزيکآزمایشهايطرح 1925047  3 2  1 223

  ٢  هوا و اقلیم شناسی 1925049  3 2  1 223  5  ناصر ملکی ت 10- 8  ع 12- 10      20/10/97  12- 10

 ٣  ماشینهاي کشاورزي 1925054  3 2  1 223 14  امیر عزیزپناه   ع 5/3- 5/1 ت 5/3- 5/1   22/10/97  8-10

 ت 5/3- 5/1    ت 12- 10  24/10/97  8-10
کیانوش زرین 

  کاویانی
14  

223 
  ٤  *بیوشیمی عمومی  1925007  3 3  0

  ٥  )1(حشره شناسی  1925055  2 2  0 223  9  مجید محمودي     ت 12- 10  26/10/97 12- 10

مبانی بیماري شناسی  1925057  2 2  0 223  9  خدیجه عباسی    ت 12- 10    27/10/97 5/1-5/3
  گیاهی

٦  

ق تداخلی دانشجو می تواند ساعت این درس را در صورتیکه با دروس فو: توضیحات  - -
   .نداشته باشد بر اساس برنامه گروه تربیت بدنی انتخاب نماید

  ٧  1تربیت بدنی   9010004  1 -  1 223  -

8-10  
10 -12  

16/10/97  

انسان در اسالم و  -2، )2و  1(اندیشه اسالمی  -1گرایش مبانی نظري اسالم در برگیرنده دروس : توضیحات
در کل شد و دانشجو باید از بین دروس مربوط به این گرایش، باحقوق سیاسی و اجتماعی در اسالم می - 3

دانشجو پس از . را با توجه به برنامه ارائه شده از گروه معارف اخذ کند )واحد 4(درس  2، فقط دوره تحصیل
انتخاب درس ارائه شده در این گرایش بر اساس جنسیت با توجه به برنامه کالسی و عدم تداخل با سایر 

 .شده، باید عنوان درس و کد مورد نظر درس مربوطه را در برگه انتخاب واحد ثبت نمایددروس ارائه 

2  

31-
9010028  

گرایش   -درس عمومی
  مبانی نظري اسالم

٨  

  19: جمع واحد

  .شودیک هفته درمیان تشکیل می) 12- 10روزهاي چهارشنبه ساعت در (بیوشیمی درس  *



  اداره کل آموزش
  )اولترم ( 98- 97 اولنیمسال  - 1397ورودي  - گیاهپزشکیدانشجویان کارشناسی  برنامه درسی و امتحانی

  
 ساعات تشکيل کالس در ايام هفته برنامه امتحاني

 نام استاد
شماره 
 کالس

مشخصه
 

 کد درس تعداد واحد
 عنوان درس

ف
ردي

  جمع ت ع شنبه يکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاريخ ساعت 

10 -12 15/10/97   
5/1 -5/3 

 شناور
 1  *زبان انگلیسی  9010003  3 3  - 223    گروه ادبیات  5/3- 5/1 

5/3-5/5 17/10/97     
5/1 -5/3  

 شناور
  2  *زبان فارسی  9010002  3 3  - 223    گروه ادبیات 5/3- 5/1  

  ع5/3- 5/1  19/10/97  8-10
 ع5/5- 5/3

   
5/3 -5/5 

 3  *شیمی عمومی 1913014  3  3  - 223  11  گروه شیمی   ت

10 -12 22/10/97  
10 -12  

 شناور
 13  کریمیان  12- 10 

  4  *ریاضی عمومی 1913012  3  3  - 223

10 -12 25/10/97     
ع  10- 8
 ت 12- 10

  5  جانورشناسی 1925046  3  2  1 223  9  بالومجید میراب

  ع 10- 8  27/10/97 8-10
 ت 12- 10

    
احسان اله 

  زیدعلی
2 223 1  2  3  

آناتومی و فیزیولوژي  1925003
  گیاهی

6  

  18: جمع واحد
روزهایی که به  تعریف شده است، هفته، ریاضی عمومی، زبان فارسی و زبان انگلیسی، که براي آنها دو ساعت جداگانه در س شیمی عمومیودر: ساعات شناور* 

  .دنشویک هفته درمیان تشکیل میبصورت صورت شناور هستند 



  اداره کل آموزش
  )ترم اول( 97-96نیمسال اول  - 1397ورودي  -) 219کد (بیماري شناسی گیاهی کارشناسی ارشد  برنامه درسی و امتحانی دانشجویان

  کد درس  عنوان درس  ردیف
شماره   تعداد واحد

  کالس
  نام استاد

  برنامه امتحانی  ساعات تشکیل کالس در ایام هفته
  ساعت  تاریخ  چهارشنبه  سه شنبه  دوشنبه  یکشنبه  شنبه  عملی  تئوري

نماتد شناسی و اصول   1
  نماتدهاي انگل گیاهی

  خدیجه عباسی  9  1 2  1914006
  ت 8-10

  ع 12- 10
        16/10/97  5/1-5/3  

روشها و وسایل تحقیق در   2
  بیماري شناسی گیاهی

    مجید محمودي  13  2  1  1914007
  ت  8-10

  ع 12- 10
      18/10/97  5/1-5/3  

3  
بیواکولوژي عوامل 

  بیماریزاي خاکزاد گیاهان
1914011  2  1  

11  
  مجید میراب بالو

  سیامک بیگی
    

  ت 8-10
  )میراب(
5/1-5/3 
  )بیگی(

    

22/10/97 

10 -12  

روشهاي مولکولی در   4
  بیماري شناسی گیاهی 

        علی اشرف مهرابی  14  1  2  1914023
ت  8-10
  ع 8-10

  
26/10/97 

10 -12  

  
  اداره کل آموزش

  )سومترم ( 97-96 اولنیمسال  - 1396ورودي  -) 219کد (ري شناسی گیاهی بیمابرنامه درسی و امتحانی دانشجویان کارشناسی ارشد 

  کد درس  عنوان درس  ردیف
شماره   تعداد واحد

  کالس
  نام استاد

  ساعات تشکیل کالس در ایام هفته
  چهارشنبه  سه شنبه  دوشنبه  یکشنبه  شنبه  عملی  تئوري

            اعضاي گروه  -  -  1  1925002  سمینار   1
            -  -  6  -  1914022  هپایان نام  2

  


