
 اداره کل آموزش

 99-1400  سال تحصیلی اول   مسالین  -99مهر  یورود -دوره روزانه و شبانه -یمقطع کارشناس -یرشته باغبان انیدانشجو یو امتحان یبرنامه درس

 ساعات تشکیل کالس در ایام هفته برنامه امتحانی

 نام استاد
شماره 

 کالس

 تعداد واحد
 عنوان درس کد درس

ف
دی

 ر

 شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاریخ ساعت
 جمع ت ع

10-12 یزبان خارج 9010003 3 3 -  گروه زبان  5/3-5/1  5/3-5/1*  30/10/99   1 

10-12  20/10/99    
ت10-12  

2آز 4-6  
1آز  4-6 یعموم کیزیف 1923088 3 2 1 18 احسان سهیلی   2 

14-16  ت 5/5-5/3  29/10/99 
 1ز آ 10-8

 2آز  12-10
یشیم گروه   یعموم یمیش 1923085 3 2 1 3   3 

10-12  22/10/99   
*5/5-3/5 ک 

11 
 

ک  5/3-5/1

10 

دکتر محمد 

یدیتوح  
10-11 یعموم اتیاضیر 1923133 3 3 -   4 

10-12  27/10/99    
 ت 10-12

 
 ع 10-8

 دکتر روئین

یعل دیدکتر ز  
13 1 2 3 1923086 

 یو فیزیولوژ یآناتوم

یگیاه  
5 

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

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

 می باشد. 2پیش نیاز درس اندیشه  1معارف اخذ کند. الزم به ذکر است اندیشه 

گرایش -درس عمومی

 مبانی نظری اسالم
6 

 17جمع کل تعداد واحدهای نیمسال: 

  .شد نخواهد تایید و حذف درس انتخاب، صورت در. نیست پذیر امکان ورودیها سایر با تخصصی و اصلی پایه، علوم دروس واحد انتخاب: 1 تذکر

 . باشد می مجاز تحصیلی نیمسال هر در درس یک فقط معارف گروه از عمومی دروس واحد انتخاب: 2 تذکر

 .شود می برگزار میان در هفته یک صورت به در این ساعت ستاره دار درس*: 

 

 

 

 



 

 اداره کل آموزش

 99-1400  سال تحصیلی اول   مسالین  -98 مهر یورود -دوره روزانه و شبانه   -یمقطع کارشناس -یرشته باغبان انیجودانش یو امتحان یبرنامه درس

 ساعات تشکیل کالس در ایام هفته برنامه امتحانی

 نام استاد
شماره 

 کالس

 تعداد واحد
 عنوان درس کد درس

ف
دی

 ر

 شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاریخ ساعت
 جمع ت ع

10-12 23/10/99   
 ت  10-8

ع 12-10  1 کیژنت 1923040 3 2 1 15 یدکتر بگ نظر   

8-10 21/10/99     
 ع  10-8

 ت 5/5-5/3
 2 زیدانه ر هایوهیم 1923116 3 2 1 15 مقدم یعرفان دکتر

10-12 24/10/99    
 ت  10-8

 ع 12-10
 1923095 3 2 1 15 دکتر قنبری 

 هیتغذ یمبان

 یباغ اهانیگ
3 

 4 گلخانه تیریمد 1923094 2 2 - 3 یدیص دکتر   ت5/3-5/1   4/11/99 10-12

8-10 29/10/99     
 ت 12-10

 ع 5/3-5/1
 5 شناسیمیو اقل هوا 1923044 3 2 1 5 یاحمد دکتر

 6 کارییسبز یمبان 1923103 2 2 - 17 دکتر میثم محمدی  ت5/3-5/1    27/10/99 10-12

-دانشجو پس از انتخاب درس باید بر اساس برنامه هفتگی خود در یکی از گروه - -

 های ارائه شده شرکت کند.
 - 1تربیت بدنی  1624001 1 - 1  -

- - 

اخالق  -5اسالم و  در یعرفان عمل -4 ،یزندگ نییآ -3 ،یاخالق اسالم -2فلسفه اخالق،  -1دروس شامل  یتعداد رندهیدر برگ یاخالق اسالم شیگرا توضیحات:

شده از گروه معارف  ارائهبا توجه به برنامه  دیواحد( را با 2درس ) کیفقط  ل،یدر کل دوره تحص ش،یگرا نیدروس مربوط به ا نیاز ب دیباشد و دانشجو با یخانواده م

 اخذ کند.  

-درس عمومی

گرایش اخالق 

 اسالمی

8 

 19جمع کل تعداد واحدهای نیمسال:   

واحد  24 . در صورت انتخاب، درس حذف و تایید نخواهد شد. در موارد خاص دانشجوی ممتاز می تواند با سایر ورودیها در صورت عدم تداخل درس تا سقفامکان پذیر نیستتخاب واحد دروس علوم پایه، اصلی و تخصصی با سایر ورودیها : ان1تذکر 

 خی دروس کسب نکردند می توانند با ورودیهای سال بعدی آن درس را دوباره بصورت شبانه )با پرداخت شهریه( انتخاب کنند. انتخاب کند. همچنین دانشجویانی که نمره قبولی را در بر

 : انتخاب واحد دروس عمومی از گروه معارف فقط یک درس در هر نیمسال تحصیلی مجاز می باشد.2تذکر 

 .شود می گزاربر میان در هفته یک صورت به ستاره دار در این ساعت درس*: 



 اداره کل آموزش

 99-1400  سال تحصیلی اول   مسالین  -97مهر  یورود -دوره روزانه و شبانه   -یمقطع کارشناس -یرشته باغبان انیدانشجو یو امتحان یبرنامه درس

 ساعات تشکیل کالس در ایام هفته برنامه امتحانی

 نام استاد
شماره 

 کالس

 تعداد واحد
رد عنوان درس کد درس

ف
ی

 

 تاریخ ساعت
چهارشن

 به
 شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه

 جمع ت ع

2-4  27/10/99   
 ت 12-10

 ع 5/3-5/1
 1923090 3 2 1 19 دکتر عباسی  

 اهانیمهم گ یهایماریب

 یباغبان
1 

10-12  2 1ی نتیز اهانیگ 1923107 2 2 - 5 دکتر روئین  ت 10-8    24/10/99 

2-4  3 1ی گلکار یهامهارت 1923109 1 - 1 گلخانه دکتر روئین   ع 8-10   24/10/99 

10-12  21/10/99  
 ت8-10

 ع 10-12
 1923098 3 2 1 5 دکتر روئین   

پس  یو فناور یولوژیزیف

 از برداشت
4 

10-12  29/10/99  
 ت 5/1-5/3

 ع 5/3-5/5
 1923118 3 2 1 3 دکتر قنبری   

 کیارگان یکاریسبز

 ی(صنعت)
5 

8-10  4/11/99    
 ت 10-12

 ت*5/1-5/3
 6 یاکولوژ 1923036 3 3 - 15 دکتر  ناجی 

- - 

 -3انقالب اسالمی ایران و  -2آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران،  -1توضیحات: گرایش انقالب اسالمی در برگیرنده تعدادی دروس شامل 

واحد( را باید با توجه  2و باید از بین دروس مربوط به این گرایش، در کل دوره تحصیل، فقط یک درس )اندیشه سیاسی امام خمینی )ره( می باشد و دانشج

 به برنامه ارائه شده از گروه معارف اخذ کند

گرایش -درس عمومی

 انقالب اسالمی
7 

 واحد 17جمع کل تعداد واحدهای نیمسال: 

 
 تداخل عدم صورت در ورودیها سایر با تواند می ممتاز دانشجوی خاص موارد در. شد نخواهد تایید و حذف درس انتخاب، صورت در. نیست پذیر امکان ورودیها سایر با تخصصی و اصلی پایه، علوم دروس واحد انتخاب: 1 تذکر

  .کنند انتخاب دوباره را درس آن بعدی سال ورودیهای با توانند می نکردند کسب دروس برخی در را قبولی نمره که دانشجویانی همچنین. کند انتخاب واحد 24 سقف تا درس

 .باشد می مجاز تحصیلی نیمسال هر در درس یک فقط معارف گروه از عمومی دروس واحد انتخاب: 2 تذکر

 .شود می برگزار میان در هفته یک صورت به ستاره دار در این ساعت درس*: 

 

 



 اداره کل آموزش

 99-1400  سال تحصیلی اول   مسالین  -96مهر  یورود -دوره روزانه و شبانه   -یمقطع کارشناس -یرشته باغبان انیدانشجو یو امتحان یبرنامه درس

 ساعات تشکیل کالس در ایام هفته برنامه امتحانی

 نام استاد
شماره 

 کالس

 تعداد واحد
 عنوان درس کد درس

ف
دی

 ر

 شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاریخ ساعت
 جمع ت ع

2-4 23/10/99 
 3/5-1/5 ت

ع 5/5-5/3  
 1923099 3 2 1 5 دکتر صیدی    

 یاصالح و فناور

 اهانیبذر گ

 یباغبان

1 

8-10 21/10/99 
ت 10-8  

 
 

ت* 10-8  

 
 19232126 3 3 - 12 دکتر عرفانی مقدم  

 هایوهیم

 مهیو ن یریگرمس

 یریگرمس

2 

10-12 25/10/99     

 3/5-1/5 ت

 ع 5/5-5/3

 3 2 1 4 دکتر روئین
چمن و گیاهان  1923120

 پوششی
3 

 1 - 1 گلخانه دکتر قنبری   ع 5/5-5/3   29/10/99 10-12
-های سبزیمهارت 1923106

 2کاری 
4 

ع 5/5-5/3  21/10/99 12-10  1923102 1 - 1 گلخانه دکتر عرفانی مقدم    
-های میوهمهارت

 2کاری 
5 

 ت 12-10  27/10/99 10-12

 ع 5/3-5/1
 

 3 2 1 3 دکتر بگ نظری  

-تولید و بهره 1923112

برداری گیاهان 

 دارویی

6 

- - 

تفسیر موضوعی نهج البالغه می باشد و دانشجو باید از  -2تفسیر موضوعی قران و  -1: گرایش آشنایی با منابع اسالمی در برگیرنده تعدادی دروس شامل توضیحات

 واحد( را باید با توجه به برنامه ارائه شده از گروه معارف اخذ کند.  2در کل دوره تحصیل، فقط یک درس ) بین دروس مربوط به این گرایش، 

-درس عمومی

گرایش آشنایی با 

 منابع اسالمی

7 

 واحد 16جمع کل تعداد واحدهای نیمسال: 

واحد  24 . در صورت انتخاب، درس حذف و تایید نخواهد شد. در موارد خاص دانشجوی ممتاز می تواند با سایر ورودیها در صورت عدم تداخل درس تا سقفیستامکان پذیر ن: انتخاب واحد دروس علوم پایه، اصلی و تخصصی با سایر ورودیها 1تذکر 

 انتخاب کنند. انتخاب کند. همچنین دانشجویانی که نمره قبولی را در برخی دروس کسب نکردند می توانند با ورودیهای سال بعدی آن درس را دوباره 

 : انتخاب واحد دروس عمومی از گروه معارف فقط یک درس در هر نیمسال تحصیلی مجاز می باشد.2تذکر 

 .شود می برگزار میان در هفته یک صورت به ستاره دار در این ساعت درس*: 



 

 اداره کل آموزش

 99-1400  سال تحصیلی اول  نیمسال -99مهر  ورودی -و شبانه انه روز دوره -کارشناسی ارشد باغبانی برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته

 ساعات تشکیل کالس در ایام هفته برنامه امتحان

 نام استاد
شماره 

 کالس

 تعداد واحد

 عنوان درس کد درس گرایش

ف
دی

ر
 

 ساعت

 
 جمع ت ع دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاریخ

 1 تغذیه و متابولیسم گیاهی 1923135 هاهمه گرایش 2 2 - 1 دکتر قنبری   ت 10-8 20/10/99 8-10

 1923156 هاهمه گرایش 2 1 1 سایت دکتر طهماسبی  ت+ع12-10  1/11/99 10-12
های تجزیه و تحلیل داده

 آماری در علوم باغبانی
2 

 1923138 هاهمه گرایش 2 2 - 9 دکتر  عرفانی  ت 10-8  24/10/99 10-12
اصالح گیاهان باغبانی 

 کمیلیت
3 

 1923157 هاهمه گرایش 2 2 - 3 دکتر قنبری   ت5/3-5/1 27/10/99 10-12
فیزیوژی تنش در گیاهان 

 باغبانی
4 

 2 2 - 5 دکتر عرفانی   ت12-10 22/10/99 10-12
درختان  شیگرا

 میوه
 5 فیزیولوژی درختان میوه 1923139

 2 - 2 باغ دکتر عرفانی  ع5/3-5/1  1/11/99 2-4
ختان در شیگرا

 میوه
 6 ٭عملیات درختان میوه 1923142

 7 هافیزیولوژی سبزی 1923143 هاگرایش سبزی 2 2 - 10 دکتر قنبری   ت12-10 22/10/99 10-12

 8 ٭کاریعملیات سبزی 1923146 هاگرایش سبزی 2 - 2 مزرعه دکتر قنبری   ع5/5-5/3 1/11/99 2-4

 2 2 - 1 دکتر بگ نظری   ت5/5-5/3 29/10/99 8-10
گرایش گیاهان 

 دارویی
شناسایی و معرفی گیاهان  1923153

 دارویی بومی ایران
11 

 2 2 - 9 دکتر بگ نظری   ت12-10 22/10/99 10-12
گرایش گیاهان 

 دارویی
 12 فیزیولوژی گیاهان دارویی 1923151

 واحد 12جمع واحد برای هر گرایش: 

 ایان نیمسال دوم ادامه خواهند داشت.این دروس در نیمسال اول انتخاب شده و تا پ ٭



 

 داره کل آموزشا

 99-1400  سال تحصیلی اول  مسالین -98مهر  یورود -دوره روزانه و شبانه  -یارشد باغبان یرشته کارشناس انیدانشجو یو امتحان یبرنامه درس

 ساعات تشکیل کالس در ایام هفته برنامه امتحانی

 نام استاد
شماره 

 کالس

 تعداد واحد
 عنوان درس کد درس گرایش 

ف
دی

 ر

  شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاریخ ساعت

 جمع ت ع

      
 1 نامه انیپا 1923016 هاهمه گرایش 6 - 6 - اساتید گروه 

10-12 21/10/99  
10-12 

 ع
  

 
 1923168 هاهمه گرایش 2 - 2 آزمایشگاه دکتر قنبری

 هایمهارت

 یشگاهیماآز
2 

  ت 10-8 21/10/99 8-10

 
   *ت 10-8 

دکتر عرفانی 

 مقدم

کالس با 

 کارشناسی
1 3 4 

درختان  شیگرا

 میوه
1923031 

و  یریگرمس هایوهیم

ی ریگرمس مهین

 (ی)جبران

3 

10-12 27/10/99    5/3-5/1 
دکتر میثم  

 محمدی

کالس با 

 کارشناسی
 1923177 گرایش سبزی ها 2 2 -

اری کمبانی سبزی

 )جبرانی(
4 

10-12  ت 10-8    24/10/99 
 

 دکتر روئین
کالس با 

 کارشناسی
- 2 2 

گیاهان  شیگرا

 یزینت
1923176 

 1گیاهان زینتی 

 )جبرانی(
5 

 واحد 8جمع کل تعداد واحدهای نیمسال بدون احتساب دروس جبرانی: 

 قطع کارشناسی غیر مرتبط با رشته باغبانی بوده است. قبل از اخذ این دروس با استاد راهنما و مدیر گروه هماهنگی شود.شود که رشته تحصیلی آنها در مدروس جبرانی توسط دانشجویانی اخذ می ⃰
 

 

 


