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12-10 14/10/98   
 )ع( 10-8

 
 1 0 1 223 - دکتر خدیجه عباسی 

  تكنولوژي مبارزه شيميايي 1925031

16-14 23/10/98    

 )ت) 10-8

 (ع)5/3-5/1

 

 2 1 1 223 11 دکتر مجید میراب 
 آفات گياهان جنگلي 1925044

  اصول کنترل بيماريهاي گياهي 1925033 2 2 0 223 1 یدکتر خدیجه عباس  )ت( 12-10   25/10/98 10-8

12-10 28/10/98   

 )ت( 12-10

 )ع( )5/3-5/1

 

 8 دکتر مجید میراب  
223 

1 2 3 
 آفات  مهم درختان ميوه 1925036

18-16 30/10/98   
 (ت )5/5-5/3

 
 اصول کنترل آفات گياهي 1925032 2 2 0 223 11 دکتر عسکر جوزیان  

12-10 21/10/98    
 )ت(5/3-5/1

 ع()5/5-5/3
 

 منش دکتر محمدرضا عالی

 مهندس احمد صیدی نژاد

 
11 

223 
1 2 3 

 بيماريهاي مهم درختان ميوه 1925037

16-14 1/11/98  
 (مرد) 10-8

 (زن) 12-10
     

 
   

9010034-

9010038 

گرايش اخالق  -درس عمومي

 اسالمي

  

فلسفه اخالق،  -3آيين زندگی،  -2اخالق اسالمی،  -1در برگيرنده تعدادي دروس شامل : گرايش اخالق اسالمی توضیحات

در کل دوره عرفان عملی در اسالم می باشد و دانشجو بايد از بين دروس مربوط به اين گرايش،  -5اخالق خانواده و  -4

دانشجو پس از انتخاب درس ارائه شده در اين را با توجه به برنامه ارائه شده از گروه معارف اخذ کند.  واحد 2، فقط تحصیل

گرايش بر اساس جنسيت با توجه به برنامه کالسی و عدم تداخل با ساير دروس ارائه شده، بايد عنوان درس و کد مورد نظر 

 درس مربوطه را در برگه انتخاب واحد ثبت نمايد.

2 

9010034-

9010038 

گرايش اخالق  -درس عمومي

 اسالمي

 

15جمع واحد:   
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12-10 30/10/98   
 )ت( 10-8

 )ع( 12-10
 3 2 1 223 1 دکتر آرش فاضلی

  ژنتيك 1925010

16-14 23/10/98   
 (ت) 10-8

 
  

دکتر خشنود 

 نوراللهی
1 223 - 2 2 

 قارچ شناسي مقدماتي 1925058

)ت( 9-8   24/10/98 10-8  
محمدرضا عالی دکتر 

 منش
  ويروس شناسي گياهي  1925088 1 1 - 223 10

  )ت(10-9    25/10/98 12-10
-محمدرضا عالیدکتر 

 منش
 باکتري شناسي گياهي  1925086 1 1 - 223 10

18-16 26/10/98  
 )ت(5/3-5/1

 
  

 )ت(5/3-5/1

 
 7-12 دکتر سمیره صی محمدی

223 
- 3 3 

 اقتصاد کشاورزي  1925050

12-10 21/10/98 
 (ع)5/3-5/1

 )ع(5/5-5/3

 منش دکتر محمدرضا عالی )ت(5/5-5/3

 مهندس احمد صیدی نژاد

 
11 

223 
1 1 2 

مديريت آفات و بيماريهاي  1925092

 گلخانه اي

 1 - 1 223 - مهندس بهزاد میری )ع( 12-10  14/10/98 16-14
 (2عمليات حشره شناسي ) 1925061

18-16 28/10/98  
 (ت) 12-10

19ک   
 )ت(5/3-5/1

 19-12 دکتر یاسر علیزاده
223 

- 3 3 
 اکولوژي 1925005

   
د، شروع کالس درترم اول است و تا پایان ترم دوم گرددر دو ترم  ارائه می ، انتخاب این واحد در ترم دوم انجام می گیرد توضیحات:

 .روز چهارشنبه برای این درس خالی شده استری هست( این دو ترم اجباکالس در طول ادامه دارد )حضور دانشجو در 
1کارورزي   3  *

12-10 3/11/98  
  (زن) 10-8

 
   مرد()5/5-5/3

 
  2 

9010040 

9010041 

9010042 

 

 گرايش   -درس عمومي

 انقالب اسالمي ايران

 

  

آشنايی با قانون اساسی جمهوري اسالمی  -2، انقالب اسالمی ايران -1: گرايش انقالب اسالمی ايران در برگيرنده دروس توضیحات

در کل دوره انديشه سياسی و اجتماعی امام خمينی )ره( می باشد و دانشجو بايد از بين دروس مربوط به اين گرايش،  -3ايران و 

ه شده در اين گرايش را با توجه به برنامه ارائه شده از گروه معارف اخذ کند. دانشجو پس از انتخاب درس ارائ واحد 2، فقط تحصیل

بر اساس جنسيت با توجه به برنامه کالسی و عدم تداخل با ساير دروس ارائه شده، بايد عنوان درس و کد مورد نظر درس مربوطه را 

 در برگه انتخاب واحد ثبت نمايد.

2 

9010040 

9010041 

9010042 

 

گرايش انقالب   -درس عمومي

 اسالمي ايران

 

 19جمع واحد: 
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12-10 21/10/98 
 (ت) 10-8

 11ک 

 (ت) 10-8

 12ک 
   

دکتر یحیی 

  کشاورزيآزمايشهايطرح 1925047 3 2 1 223 11-12 محمدی

18-16 23/10/98    
 (ع)5/3-5/1

  ت()5/5-5/3
دکتر ناصر 

 ملکی
12 

223 
1 2 3 

 هوا و اقليم شناسي 1925049

10-8 25/10/98    
 (ت) 10-8

 (ع) 12-10
 

دکتر امیر 

 عزیزپناه
1 

  ماشينهاي کشاورزي 1925054 3 2 1 223

12-10 26/10/98   

 (ت) 12-10

 )ت(5/3-5/1

 

  
دکتر کیانوش 

 کاویانیزرین
14-11 

223 
0 3 3 

 *بيوشيمي عمومي 1925007

16-14 28/10/98   
 (ت) 10-8

 
 (1حشره شناسي ) 1925055 2 2 0 223 11 دکتر مجید میراب   

18-16 30/10/98  
 )ت(5/5-5/3

    
دکتر سیامک 

 بیگی
11 

223 
0 2 2 

مباني بيماري شناسي  1925057

 گياهي

12-10 2/11/98    
 (زن)5/5-5/3

 
 (مرد)5/5-5/3

 
  

 
   

 مباني نظري اسالم 31-9010028

- - 
دانشجو می تواند ساعت اين درس را در صورتيکه با دروس فوق تداخلی توضیحات: 

  ته باشد بر اساس برنامه گروه تربيت بدنی انتخاب نمايد.نداش
- 

223 
1 - 1 

 1تربيت بدني  9010004

  

حقوق  -3انسان در اسالم و  -2(، 2و  1انديشه اسالمی ) -1: گرايش مبانی نظري اسالم در برگيرنده دروس توضیحات

 2، فقط در کل دوره تحصیلبوط به اين گرايش، باشد و دانشجو بايد از بين دروس مرسياسی و اجتماعی در اسالم می

را با توجه به برنامه ارائه شده از گروه معارف اخذ کند. دانشجو پس از انتخاب درس ارائه شده در اين  واحد( 4درس )

گرايش بر اساس جنسيت با توجه به برنامه کالسی و عدم تداخل با ساير دروس ارائه شده، بايد عنوان درس و کد مورد 

 ظر درس مربوطه را در برگه انتخاب واحد ثبت نمايد.ن

2 

گرايش   -درس عمومي 31-9010028

 مباني نظري اسالم

 19جمع واحد: 
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 (اول)ترم  99-89 اولنيمسال  - 8139ورودي  - گياهپزشكيبرنامه درسي و امتحاني دانشجويان کارشناسي 

 
  

  

 

  
 

            

 1 *زبان انگليسي 9010003 3 3 - 223  گروه ادبیات  4-2  4-2  1/11/98 12-10

 2 *زبان فارسي 9010002 3 3 - 223  گروه ادبیات 4-2  4-2   3/11/98 18-16

16-14 21/10/98 
5/3-5/1 

5/5-5/3 

 )ع(
  5/5-5/3 

 13 گروه شیمی  )ت(
223 

1 2 3 
 3 *شيمي عمومي 1925098

12-10 23/10/98  
12-10 

 5ک 
 

12-10 

 13ک 
 5-13 کریمیان 

223 
- 3 3 

 4 *رياضي عمومي 1925097

16-14 25/10/98  

 (ت) 10-8

 )ع(12-10

 

 1 اب بالودکنر مجید میر   
223 

1 2 3 
 5 جانورشناسي 1925046

16-14 29/10/98     
 (ت) 10-8

 (ع) 12-10
 6 آناتومي و فيزيولوژي گياهي 1925003 3 2 1 223 12 دکتر احسان زیدعلی

 18جمع واحد: 

روزهایی که به  تعریف شده است، هفتهداگانه در ، ریاضی عمومی، زبان فارسی و زبان انگلیسی، که برای آنها دو ساعت جس شیمی عمومیودرساعات شناور: * 

 .دنشویک هفته درمیان تشکیل میبصورت صورت شناور هستند 



 اداره کل آموزش

 )ترم اول( 99-89نيمسال اول  - 8139ورودي  -( 219)کد بيماري شناسي گياهي برنامه درسي و امتحاني دانشجويان کارشناسي ارشد 

 کد درس عنوان درس ردیف
شماره  واحد تعداد

 کالس
 نام استاد

 برنامه امتحانی ساعات تشکیل کالس در ایام هفته

 ساعت تاریخ چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه عملی تئوری

اصول نماتد شناسي و  1

 نماتدهاي انگل گياهي
1914006 2 1 

1 
 دکتر خدیجه عباسی

 )ع( 10-8

 )ت( 12-10
    28/10/98 12-10 

و وسايل تحقيق در روشها  2

 بيماري شناسي گياهي
1914007 1 2 

13 
 محمدرضا عالی منشدکتر 

 )ت(5/3-5/1

 ع()5/5-5/3
    30/11/98 12-10 

بيواکولوژي عوامل  3

 بيماريزاي خاکزاد گياهان
1914011 2 1 

12 
  دکترخشنود نوراللهی

 (ت) 10-8

 )ع( 5/5-5/3
   21/10/98 12-10 

روشهاي مولكولي در  4

 اري شناسي گياهي بيم
1914023 2 1 

7 
  دکتر خشنود نوراللهی

  (ت) 12-10

 )ع( 5/3-5/1
   24/10/98 12-10 

 

 

 اداره کل آموزش

 )ترم سوم( 99-89نيمسال اول  - 7139ورودي  -( 219)کد بيماري شناسي گياهي برنامه درسي و امتحاني دانشجويان کارشناسي ارشد 

 کد درس عنوان درس ردیف
شماره  احدتعداد و

 کالس
 نام استاد

 ساعات تشکیل کالس در ایام هفته

 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه عملی تئوری

      اعضای گروه - - 1 1925002 سمينار  1

      - - 6 - 1914022 پايان نامه 2

 


