
 اداره کل آموزش

 1400-1399 اولنیمسال  - 1396ورودی  - گیاهپزشکیبرنامه درسی و امتحانی دانشجویان کارشناسی 
  

 

 

  

  

 

          

14-16 21/10/99     
 

 1 مجید میراب بالو
 کنه شناسي گیاهي 1925082 

8-10 23/10/99      
محمدرضا عالی 

 منش
10  

درختان مهمبیماريهاي 1925068

 میوه

 

 9 مجید میراب بالو      25/10/99 10-12
 6192506  آفات مهم درختان میوه 

 11 مجید میراب بالو      27/10/99 14-16
آفات گیاهان جنگلي و  1925096 

 مرتعي 

 8 سیامک بیگی      29/10/99 8-10
اصول مديريت  1925075 

 گیاهي بیماريهاي

 گاهآزمایش احمد صیدی نژاد     20/10/99 8-10
عملیات بیماريهاي مهم  1925065 

 گیاهان زراعي

 آزمایشگاه بهزاد میری     22/10/99 8-10
عملیات آفات مهم  1925063 

 گیاهان زراعي

- 

30/10/99 

1/11/99 

2/11/99 

 اخالق -4 اخالق، فلسفه  -3زندگی، آيين  -2ی،اسالم اخالق  -1شامل دروس تعدادي برگيرنده در اسالمی اخالق گرايش توضیحات:

 با را واحد 2 فقط تحصيل، دوره کل در گرايش، اين به مربوط دروس بين از بايد دانشجو و باشد می اسالم در عملی عرفان  -5  خانواده

 به توجه با جنسيت اساس بر ايشگر اين در شده ارائه درس انتخاب از پس دانشجو .کند اخذ معارف گروه از شده ارائه برنامه به توجه

 .نمايد ثبت واحد انتخاب برگه در را مربوطه درس نظر مورد کد و درس عنوان بايد شده، ارائه دروس ساير با تداخل عدم و کالسی برنامه

2 
37-

9010034 
گرايش  -درس عمومي

 اخالق اسالمي

 

13جمع واحد:   

 

 

 



 اداره کل آموزش

 1400-1399 اولنیمسال  - 1397ورودی  - گیاهپزشکيشجويان کارشناسي برنامه درسي و امتحاني دان
  

  

 

 
  

           

 قارچ شناسي مقدماتي 1925058 2 2 - 223 14 خشنود نوراللهی    20/10/99 10-12

8-10 22/10/99   
محمدرضا عالی 

 منش
13 

223 - 1 
1 

ويروس شناسي گیاهي  1925088

 مقدماتي

14-16 23/10/99   
محمدرضا عالی 

 منش
7 

223 - 1 
1 

باکتري شناسي گیاهي  1925086

 مقدماتي

8-10 25/10/99   
سمیره صی 

 محمدی
9-5 

223 - 3 
3 

0501925 اقتصاد کشاورزي  

 عمومي

14-16 27/10/99   

 محمدرضا عالی

 منش

 احمد صیدی نژاد

10 
223 1 1 

2 
مديريت آفات و  1925092

 بیماريهاي گلخانه اي

 (2حشره شناسي ) 1925060 2 2 - 223 4 مجید میراب بالو   29/10/99 10-12

 12-9 یاسر علیزاده   3/11/99 8-10
322  - 3 

3 
 اکولوژي 1925005

 - 1 223 آزمایشگاه بهزاد میری   3/11/99 14-16
عملیات حشره شناسي  1925061 1

(2) 

- 
30/10/99 

1/11/99 

2/11/99 

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

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

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

 برگه در را مربوطه درس نظر مورد کد و درس عنوان بايد شده، ارائه دروس ايرس با تداخل عدم و کالسی برنامه به توجه با جنسيت

 .نمايد ثبت واحد انتخاب

2 

42-

9010040 

  -درس عمومي

 اسالمي انقالبگرايش 

 

 17جمع واحد: 



 اداره کل آموزش

 0014-1399 اولنیمسال  - 1398ورودی  - گیاهپزشکيبرنامه درسي و امتحاني دانشجويان کارشناسي 
  

  

 

   

           

  کشاورزيآزمايشهايطرح 1925047 3 2 1 223 5-4 جبار جمالی    ت 10-8 ت 8-10 20/10/99 10-12

14-16 23/10/99    
 ت5/1-5/3

 ع5/3-5/5
 - جواد سروریان 

223 
1 2 3 

 هوا و اقلیم شناسي 1925049

8-10 25/10/99    
 ت8-10

 ع10-12
 11 امیر عزیزپناه 

223 
1 2 3 

 ماشینهاي کشاورزي 1925054

8-10 27/10/99   
 ت 8-10

 ت 10-12
  

کیانوش زرین 

 کاویانی

18-

17 

223 
- 3 3 

 بیوشیمي عمومي 1925007

 (1حشره شناسي ) 1925055 2 2 - 223 13 مجید میراب بالو   5/3 – 5/1   29/10/99 14-16

 مباني بیماري شناسي گیاهي 1925057 2 2 - 223 12 خدیجه عباسی    10-12  3/11/99 10-12

- - 
دانشجو می تواند ساعت درس را در صورتی که با دروس فوق تداخلی نداشته توضیحات: 

 باشد بر اساس برنامه گروه تربيت بدنی انتخاب نمايد.
1تربیت بدني  9010004 1 - 1 -  

- 

30/10/99 

1/11/99 

2/11/99 

 -2(، 2و  1) اسالمی انديشه -1 دروس برگيرنده در اسالم نظري مبانی گرايشتوضیحات: 

 بين از بايد دانشجو و باشدمی اسالم در اجتماعی و سياسی- حقوق -3انسان در اسالم و 

 به توجه با را (واحد  4) درس 2 فقط تحصيل، دوره کل در گرايش، اين به مربوط دروس

اين  در شده ارائه درس انتخاب از پس دانشجو .کند اخذ معارف گروه از شده ارائه برنامه

 شده، ارائه دروس ساير با تداخل عدم و کالسی برنامه به توجه با جنسيت اساس بر گرايش

 .نمايد ثبت واحد انتخاب برگه در را مربوطه درس مورد نظر کد و درس عنوان بايد

 

- 

- 2 2 

31-

9010028 

 مباني نظري اسالم

 19جمع واحد: 

 

 

 



 اداره کل آموزش

 1400-1399 اولنیمسال  - 1399ورودی  - گیاهپزشکيبرنامه درسي و امتحاني دانشجويان کارشناسي 
  

  

 

 
  

           

8-10 24/10/99     
 ت 8-10

 ع 10-12
 3 2 1 223 12 احسان زیدعلی

آناتومي و فیزيولوژي  1925003

 گیاهي

1 

14-16 29/10/99 
 ع 5/1-5/3

 ع 5/3-5/5
  

5/5-5/3 

 ت
 3 2 1 223 18 گروه شیمی 

 2 شیمي عمومي 1925098

 3 *رياضي عمومي 1925097 3 3 0 223 17 گروه ریاضی  10-12  10-12  22/10/99 10-12

10-12 27/10/99  
 ت 8-10

 ع 10-12
 3 2 1 223 18 مجید میراب بالو   

 4 جانورشناسي 1925046

 5 *زبان فارسي 9010002 3 3 0 223 - گروه ادبیات 5/1-5/3  5/1-5/3   2/11/99 16-18

 6 *زبان انگلیسي 9010003 3 3 0 223 - گروه ادبیات  5/1-5/3  5/1-5/3  30/10/99 10-12

- 

30/10/99 

1/11/99 

2/11/99 

انديشه  -2، 1انديشه اسالمی  -1گرايش مبانی نظري اسالم در برگيرنده تعدادي دروس شامل  توضیحات:

حقوق اجتماعی و سياسی در اسالم می باشد و دانشجو بايد از بين  -4انسان در اسالم و  -3، 2اسالمی 

ه ارائه را با توجه به برنام واحد( 4درس ) 2فقط ، کل دوره تحصيلدروس مربوط به اين گرايش، در 

 می باشد. 2پيش نياز درس انديشه  1شده از گروه معارف اخذ کند.       * الزم به ذکر است انديشه 

2 

31-

9010028 

  -درس عمومي

گرايش مباني نظري 

 اسالم

7 

 20جمع واحد: 

 ي آن به صورت يک هفته در میان برگزار خواهد شد.شده است، يک جلسه ها دو ساعت جداگانه در برنامه تعريف* دروس رياضي عمومي، زبان فارسي و زبان انگلیسي، که براي آن



 اداره کل آموزش

 1399ورودي  -( 219)کد بیماري شناسي گیاهي برنامه درسي و امتحاني دانشجويان کارشناسي ارشد 

 کد درس عنوان درس ردیف
شماره  تعداد واحد

 کالس
 نام استاد

 ه امتحانیبرنام ساعات تشکیل کالس در ایام هفته

 ساعت تاریخ چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه عملی تئوری

 و نماتدشناسي اصول 1

 گیاهي انگل نماتدهاي
1914006 2 1 

10 
 خدیجه عباسی

 ع 8-10

 ت 10-12
    20/10/99 10-12 

 در تحقیق وسايل و هاروش 2

 *گیاهي شناسي بیماري
1914007 1 2 

11 
 16-14 25/10/99   5/3 – 5/1  5/3 – 5/1 محمدرضا عالی منش

 عوامل بیواکولوژي 3

 گیاهان خاکزاد بیماريزاي
1914011 2 1 

17 
  خدیجه عباسی

 ع 8-10

 ت 10-12
   29/10/99 8-10 

 در مولکولي هايروش 4

 *گیاهي شناسي بیماري
1914023 2 1 

 خشنود نوراللهی)ت( 2

 سیامک بیگی )ع(
 

 ع 5/3 – 5/1

 بيگی

5/3 – 5/5  

 نوراللهی
  2/11/99 10-12 

 خواهد شد. برگزارتوسط دکتر نوراللهی )مجازی(  ی مولکولی* دو واحد تئوری بیمار

 توسط دکتر بیگی برگزار خواهد شد. جهاد کشاورزی استان ** عملی بیماری شناسی مولکولی به صورت کامل در آزمایشگاه واحد حفظ نباتات

 

 

 اداره کل آموزش

 1398ورودي  -( 219)کد  يبیماري شناسي گیاهبرنامه درسي و امتحاني دانشجويان کارشناسي ارشد 

 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 تئوری

 - - - - - - - اعضای گروه - 6 - 1914022 پايان نامه 1

 - - - - - - - اعضای گروه - - 1 1925002 سمینار 2
 


