
 

 با نام و یاد خدا

 آموزش دانشکده کشاورزیاداره 

                                                اولنیمسال:              1398 ورودی:              کارشناسی مقطع:             مهندسی مکانیک بیوسیستم برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته:

   1398-9سال تحصیلی: 
شماره  نام استاد روز و ساعت تشکیل کالس برنامه امتحان

 کالس

کد  تعداد واحد

 رشته

عنوان  کد درس

 درس

 ردیف

عمل شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاریخ ساعت

 ی

 تئوری

12-10 21/10/98  5/5-5/3 

 )ت(

 1 1فیزیک 1929053 29 2 - 8 فریبا تیموری   

12-10 23/10/98    5/5-5/3  *

 )ت(

 2 1ریاضیات  1929050 29 3 - 10 سارابیگی )ت( 5/3-5/1

12-10 1/11/98  5/3-5/1 * 

 )ت(

گروه ادبیات و علوم   )ت( 5/3-5/1 

 انسانی

 3 زبان خارجی 9010003 29 3 - -

 ت 10-8     14/10/98 16-14

 ع  12-10

کشی نقشه 1929076 29 1 1 کارگاه رسم زادهاحمد کوچک

 1 صنعتی

4 

16-14 25/10/98   5/3-5/1  *

 )ت(

شیمی  1929057 29 3 - 10 گروه شیمی )ت( 5/5-5/3 

 عمومی

5 

 )ع( 5/3-5/1 28/10/98 16-14
 

12-10 

 )ت(     

زراعت  1929060 29 2 1 11 نصرت اله عباسی   

 عمومی

6 

 7 تربیت بدنی  1624002 29  1 - گروه تربیت بدنی  بر اساس برنامه تربیت بدنی بدون تداخل انتخاب شود.  

اندیشه  9010028 29 2 - - گروه معارف   )ت( 10-8    

 1اسالمی 
8 

 انتخاب گردد.  در ترم فوق  مبانی نظری اسالماز دروس  تنها یک عنوان درسی -

 در هفته بصورت چرخشی )یک در میان( بر گزار می شود. درس این  *

 

 

 



 

 با نام و یاد خدا

 دانشکده کشاورزیاداره آموزش 

                             سومنیمسال:             1397ورودی:             کارشناسیدوره:        مهندسی مکانیک بیوسیستم   برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته:  

    1398-9سال 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

 )ت(12-10     25/10/98 16-14

 6ک

 )ت(*5/3-5/1

 4ک

 6 کبری حیدر بیگی 

4 

 1 1مقاومت مصالح  1929068 29 3 -

 1گ 2)ع( گ12-10   14/10/98 16-14

 )ع( 5/5-5/3

کارگاه جوشکاری و  1929078 29 - 1  قیطاسیاحمد  

 ورق کاری

2 

 3 آمار مهندسی 1929062 29 3 - 10 سجاد منصوری   )ت( 8-10  )ت(* 10-8 21/10/98 10-8

 )ت(*5/3-5/1   23/10/98 12-10

 

 4 3ریاضیات  1929052  29 3 - 11 زهره رجبی نژاد )ت(5/3-5/1 

گروه ادبیات و علوم  )ت( 5/3-5/5  )ت( 5/5-5/3   3/11/98 18-16

 انسانی

 5 فارسی عمومی 9010002 29 3 - -

 (1)گ10-8  15/10/98 16-14

 (2)گ12-10

 6 2آز فیزیک  1929056 29 - 1 - گروه فیزیک   

 هنداشت تداخلی فوق دروس با صورتیکه در را درس این ساعت باید دانشجو: توضیحات  

 .نماید انتخاب بدنی تربیت گروه برنامه اساس بر باشد

 7 2تربیت بدنی  1624001 19 - 1 - گروه تربیت بدنی

 هنداشت تداخلی فوق دروس با صورتیکه در را درس این ساعت باید دانشجو: توضیحات  

 .نماید انتخاب معارف گروه برنامه اساس بر باشد

دانش خانواده و  9010032 19 2 - - گروه معارف

 جمعیت
8 

 1) اسالمی اندیشه -1 دروس برگیرنده در اسالم نظری مبانی گرایش: توضیحات  

 و باشدمی اسالم در اجتماعی و سیاسی حقوق -3 و اسالم در انسان -2 ،(2 و

 2 فقط تحصیل، دوره کل در گرایش، این به مربوط دروس بین از باید دانشجو

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

 به توجه با جنسیت اساس بر گرایش این در شده ارائه درس انتخاب از پس

 کد و درس عنوان باید شده، ارائه دروس سایر با تداخل عدم و کالسی برنامه

 .نماید ثبت واحد انتخاب برگه در را مربوطه درس نظر مورد

 9 مبانی نظری اسالم* - 19 2 - - گروه معارف

  انتخاب گردد.  در این ترماسالم   مبانی نظریتنها یک عنوان درسی از دروس -



 

 

 با نام و یاد خدا

 اداره آموزش دانشکده کشاورزی

                                  پنجمنیمسال:           1396ورودی:           کارشناسیدوره:        مهندسی مکانیک بیوسیستم    برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته:   

      1398-9سال تحصیلی: 

شماره  نام استاد روز و ساعت تشکیل کالس برنامه امتحان

 کالس

کد  تعداد واحد

رش

 ته

 ردیف عنوان درس کد درس

 تئوری عملی شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاریخ ساعت

 1 محاسبات عددی 1929059 29 2 - 12 حیدربیگیکبری     )ت(12-10  21/10/98 12-10

16-14 23/10/98 12-10* 

 (ت) 5/5-5/3

 2 ترمودینامیک 1929067 29 3 - 8 احمد امیدی    

 )ت( 5/3-5/1   25/10/98 16-14

 

  29 2 - 3 فرشاد نصری  
1929071 

مبانی مهندسی 

 1برق 

3 

 )ت( 12-10 28/10/98 16-14

 )ت( 5/3-5/1

طراحی اجزای  1929075 29 3 - 10 کبری حیدر بیگی     

 1ماشین

4 

مدیریت و  1929081 29 2 - 1 امیر عزیزپناه  (ت) 5/3-5/1     30/10/98 12-10

 کنترل پروژه

5 

 (ع) 5/3-5/1    26/10/98 16-14

 ()ت 5/5-5/3

 )ع( 7-5/5

مهندسی تعمیر  1929083 29 2 1 18 بهرام قمری  

 و نگهداری

6 

فرهنگ و تمدن  9010033 29 2 - - گروه معارف   (ت) 5/5-5/3    

 اسالم و ایران

7 

آشنایی با منابع  - 29 2 - - گروه معارف   

 اسالمی*

8 

 انتخاب گردد. در این  ترم  آشنایی با منابع اسالمی از دروس تنها یک عنوان درسی  *

 

 

 



 

 

 ا نام و یاد خداب

 اداره آموزش دانشکده کشاورزی

                              هفتمنیمسال:              1395ورودی:           کارشناسیدوره:       مهندسی مکانیک بیوسیستم   برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته: 

        1398-9سال تحصیلی: 

شماره  نام استاد روز و ساعت تشکیل کالس برنامه امتحان

 کالس

کد  تعداد واحد

رش

 ته

 ردیف عنوان درس کد درس

 تئوری عملی شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاریخ ساعت

10-8 
 

 )ع( 5/3-5/1  21/10/97

 )ع( 5/5-5/3

5/3-5/1 

 )ت(

 1 مکانیک تراکتور 1929101 29 2 1 1 رضا یگانه  

18-16 22/10/97 5/3-5/1 

 )ت(

-طراحی ماشین 1929102 29 2 - 1 پورکامران خیرعلی    

 ورزیهای خاک

2 

10-8 
 

-طراحی ماشین 1929103 29 2 - 11 بهرام قمری   )ت( 12-10    24/10/97

های کاشت و 

 داشت

3 

10-8 26/10/97 5/5-5/3 

 )ت(

-طراحی ماشین 1929104 29 2 - 1 پورکامران خیرعلی     

 های برداشت

4 

 )ت( 10-8 30/10/97 18-16

 *)ت(12-10

 5 دینامیک ماشین 1929105 29 3 - 11 احمد امیدی    

16-14 29/10/97   5/5-5/3 

 )ع(

 (ع) 5/3-5/1

 (ت) 5/5-5/3

 6 فرآیند تولید 1929109 29 2 1 11 رضا یگانه 

 )ت(    12-10     27/10/97 18-16

 )ع( 5/3-5/1

 )ع( 5/5-5/3

مبانی فیزیک و  1929091 29 2 1 10 زادهفاطمه ولی

 خاکمکانیک 

7 

)ع(  10-8   15/10/98 18-16

 2گ

ماشین ابزار و  1929079 29 - 1 کارگاه احمد قیطاسی      1)ع(  گ 10-8

 ابزارسازی

8 

 
 



 

     1398ورودی:   های تجدیدپذیر  گرایش: انرژی مقطع: کارشناسی ارشد            برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته: مهندسی مکانیک بیوسیستم          

  1398-99سال تحصیلی:   نیمسال: اول          
شماره  نام استاد روز و ساعت تشکیل کالس برنامه امتحان

 کالس

کد  تعداد واحد

 رشته

رد عنوان درس کد درس

ی

 ف

 تئوری عملی شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاریخ ساعت

4-2 2/11/98    12-10 

 

ریاضیات مهندسی  1929001 29 2 - 16 کبری حیدربیگی 

 تکمیلی

1 

اندازه گیری  1929005 29 2 1 1 بهرام قمری   10-12 ع 12-10  30/10/98 4-2

 پیشرفته

2 

کامران       ت 12-10 25/10/98 4-2

 پورخیرعلی

 طرح و تحلیل 1929002 29 2 - 1

های آزمایش

 مهندسی

3 

 )ت( 5/3 -5/5  28/10/98 4-2

 قدیم 24ک

 )ت(5/3-5/1

 

بهینه سازی انرژی  1929024 29 3 - 4 امیر عزیزپناه   

در سامانه های 

 کشاورزی

4 

4-2 23/10/98   5/5- 5/3 

 )ت(

فناوری تولید و  1929022 29 2 - 1 بهرام قمری  

 کاربرد بیوانرژی

5 

 

     1397ورودی:   های تجدیدپذیر  گرایش: انرژی مقطع: کارشناسی ارشد            برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته: مهندسی مکانیک بیوسیستم          

  1398-99سال تحصیلی:   نیمسال: سوم          
شماره  نام استاد روز و ساعت تشکیل کالس برنامه امتحان

 کالس

 ردیف عنوان درس کد درس کد رشته تعداد واحد

چهارشن تاریخ ساعت

 به

سه 

 شنبه

 تئوری عملی شنبه یکشنبه دوشنبه

 1 سمینار 1929009 29 1 - - -      - -

 2 پایان نامه 1929012 29 6 - - -      - -

 با نام و یاد خدا                                                                                         



 اداره آموزش دانشکده کشاورزی

برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته: مهندسی مکانیزاسیون 

 کشاورزی

     1398ورودی:   ا  هگرایش: مدیریت وتحلیل سامانه مقطع: کارشناسی ارشد           

  1398-99سال تحصیلی:   نیمسال: اول          
شماره  نام استاد روز و ساعت تشکیل کالس برنامه امتحان

 کالس

 ردیف عنوان درس کد درس کد رشته تعداد واحد

ی دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاریخ ساعت

ک

ش

 نبه

 تئوری عملی شنبه

 4ت ک12-10 30/10/97 10-8

 11* ک 5/3-5/1

 4 احمد کوچک زاده    

11 

- 3 19 
 

  3ریاضیات  1920021

 )معادالت دیفرانسیل(

1 

آزمون و ارزیابی  1920004 19 2 - 1 رضا یگانه      ت 10-8 2/11/98 10-8

 هاماشین

2 

 1ک 5/3-5/1  26/10/98 10-8

5/5-5/3 

 10ک 

 1 پورکامران خیرعلی   

10 

 ریزیتحلیل و برنامه 1920025 19 2 1

 های مکانیزهسامانه

3 

انتخاب و کاربرد  1920022 19 2 - 1 امیر عزیزپناه    ت 12-10  28/10/98 10-8

 فناوری ماشین

4 

 5 روش تحقیق 1920008 19 2 - 12 بهرام قمری   5/3-5/1   23/10/98 10-8

 

 

 

 

 

    



برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته: مهندسی مکانیزاسیون  

 کشاورزی

     1397ورودی:   ا  هگرایش: مدیریت وتحلیل سامانه مقطع: کارشناسی ارشد               

  1398-99سال تحصیلی:   نیمسال: سوم          
شماره  نام استاد روز و ساعت تشکیل کالس برنامه امتحان

 کالس

 ردیف عنوان درس کد درس کد رشته تعداد واحد

چهارش تاریخ ساعت

 نبه

سه 

 شنبه

 تئوری عملی شنبه یکشنبه دوشنبه

 244روزانه:  1 -  گروه      - -

 887شبانه: 

 1 سمینار 1929009

 244روزانه:  6 -  گروه      - -

 887شبانه: 

 2 پایان نامه 1929012

 

 


