
 

 با نام و یاد خدا

 آموزش دانشکده کشاورزیاداره 

   1399-400سال تحصیلی:         مودنیمسال:    1399 ورودی:     کارشناسی مقطع:     مهندسی مکانیک بیوسیستم برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته:
شماره  نام استاد روز و ساعت تشکیل کالس برنامه امتحان

 کالس

کد  تعداد واحد

رش

 ته

رد عنوان درس کد درس

ی

 ف

عم شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاریخ ساعت

 لی

تئور

 ی

16-14 10/4/1400    
 

  (ع) 12-10 

 )ت(10-8

نویسی برنامه 1929058 29 2 1 10 کامران ملکی

 رایانه

1 

10-8 7/4/1400 *  12-10     

 

 2 استاتیک 1929065 29 3 - 11 احمد امیدی )ت(  16-14

 3 (2ریاضیات ) 1929051 29 3 - 11 توحیدی محمد   5/15-5/13 *17:30-15:30  5/4/1400 12-10

 )ت(10-8    30/3/1400 10-8

 )ع( 12-10

کالس  زادهاحمد کوچک 

 رسم

نقشه کشی  1929077 29 1 1

 (2صنعتی )

4 

)ت(  16-14    12/4/1400 16-14

 )ع( 18-16

باغبانی  1929061 29 2 1 10 نظریمجید بگ 

 عمومی

5 

 6 (1آز فیزیک ) 1929054 29 - 1 - رضا عباسی      8-10 ع 29/3/1400 12-10

 7 (2فیزیک ) 1929055 29 2 - 9 قاسمیان  18-16     3/4/1400 12-10

حقوق   29 2 -          

اجتماعی و 

سیاسی در 

 اسالم

8 

 هر گرایش از دروس عمومی صورت گیرد)نحوه انتخاب دروس عمومی در تابلو اعالنات گروه وجود دارد(.اخذ دروس عمومی با رعایت قوانین آموزش برای 

 .دروس با عالمت ستاره به صورت چرخشی)یک هفته در میان( برگذار می شوند 

 



 با نام و یاد خدا

 اداره آموزش دانشکده کشاورزی

 1399-400سال تحصیلی:          چهارمنیمسال:       1398ورودی:      کارشناسیدوره:     مهندسی مکانیک بیوسیستم   برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته:  

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

 کبری  )ت(12-10     5/4/1400 12-10

 حیدربیگی

مقاومت مصالح  1929069 29 2 - 2

(2) 

1 

 )ت( 16-14 3/4/1400 16-14

 * )ت(18-16

    
 

 2 علم مواد 1929073 29 3 - 10 کامران ملکی

)ت(  16-14    9/4/1400 12-10

 * )ت( 18-16

 3 دینامیک 1929064 29 3 - 11 احمد امیدی 

 )ت(10-8  13/4/1400 16-14

 * )ت(12-10

 

ریاضیات  1929063 29 3 - 8 کامران ملکی    

 مهندسی

4 

 )ت(10-8   17/4/1400 12-10

 )ت(18-16

مکانیک  1929066 29 3 - 11 جواد سروریان  

 سیاالت

5 

 )ت(10-8    15/4/1400 12-10

 )ع(12-10

 

های ماشین 1929074 29 2 1 4 امیر عزیزپناه 

کشاورزی 

 عمومی

6 

 (1)گ10-8 30/3/1400 16-14

 (2)گ12-10

 

آز مقاومت  1929070 29 - 1 - فرشاد نصری    

 (2مصالح )

7 

 8 یاخالق اسالم 9010035 29 2          

 اعالنات گروه وجود دارد(.اخذ دروس عمومی با رعایت قوانین آموزش برای هر گرایش از دروس عمومی صورت گیرد)نحوه انتخاب دروس عمومی در تابلو 

 شوند. ی( برگذار مانیهفته در م کی)چرخشی صورت به ستاره عالمت با دروس •

 

 



   1399-400سال تحصیلی:      ششمنیمسال:     1397ورودی:     کارشناسیدوره:  مهندسی مکانیک بیوسیستم    برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته:  

ساعت تشکیل کالسروز و  برنامه امتحان شماره  نام استاد 

 کالس

کد  تعداد واحد

 رشته

رد عنوان درس کد درس

ی

 ف

عمل شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاریخ ساعت

 ی

 تئوری

 )ت( 16-14  16/4/1400 16-14

 11ک

 

)ت(  10-8

* 

 8ک

 

 1 موتورهای درونسوز 1929084 29 3 - 11و  8 رضا یگانه  

 )ع( 16-14     30/3/1400 16-14

 )ع( 18-16

کارگاه  رضا یگانه

 موتور

کارگاه موتورهای  1929085 29 - 1

 درونسوز

2 

گیری و ابزار اندازه 1929080 29 2 1 1 بهرام قمری   )ت(10-12   )ع( 19-16 13/4/1400 12-10

 کنترل

3 

آز مبانی مهندسی برق  1929072 29 - 1 کارگاه برق احمد قیطاسی  )ت( 8-10 )ع( 18-16   1/3/1400 16-14

(1) 

4 

   )ت(10-12 * )ت(12-10 7/4/1400 16-14
 

کبری   

 حیدربیگی

طراحی اجزاء ماشین  1929093 29 3 - 10

(2) 

5 

 )ت(  16-14    3/4/1400 12-10

 )ع( 18-16

 
 

 بهرام قمری

 
 

شناخت و کاربرد  1929092 29 2 1 11

های هیدرولیک سامانه

 و پنوماتیک

6 

 )ت( * 10-8 5/4/1400 12-10

 

 16-14 

 )ت( 

 

کامران    

 پورخیرعلی

 7 ارتعاشات مکانیکی 1929090 29 3 - 10

 )ع( 16-14 29/3/1400 12-10

 )ع( 18-16

کامران     

 رپو¬یرعلیخ

 9 (1کارورزی ) 1929082 29 2 - 

 صورت گیرد)نحوه انتخاب دروس عمومی در تابلو اعالنات گروه وجود دارد(.اخذ دروس عمومی با رعایت قوانین آموزش برای هر گرایش از دروس عمومی 

 شوند. ی( برگذار مانیهفته در م کی)چرخشی صورت به ستاره عالمت با دروس •

 



 ا نام و یاد خداب

 اداره آموزش دانشکده کشاورزی

   1399-400سال تحصیلی:     هشتمنیمسال:    1396ورودی:     کارشناسیدوره:     مهندسی مکانیک بیوسیستم   برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته: 

شماره  نام استاد روز و ساعت تشکیل کالس برنامه امتحان

 کالس

کد  تعداد واحد

 رشته

 ردیف عنوان درس کد درس

دوش سه شنبه چهارشنبه تاریخ ساعت

 نبه

 تئوری عملی شنبه یکشنبه

 )ع( 16-14 13/3/98 12-10

 )ع( 18-16

 1 (1کارورزی ) 1929082 210 - 2  پورکامران خیرعلی    

 3 (2کارورزی ) 1929107   2  بهرام قمری      11/3/98 16-14

 1 (3کارورزی ) 1929108 210 - 2  بهرام قمری      12/3/98 10-8

 درس کارورزی )1( در نیمسال دوم سال چهارم  توسط گروه ارئه میشود.

درس کارورزی  )2( در تابستان سال سوم در یکی از ادارات فنی و حرفه ای کشور و متناسب با رشته پس از ثبت نام دانشجو در سایت کارآموزی و با 

 هماهنگی دفتر ارتباط با صنعت انتخاب می شود و پس از پایان دوره گواهی مربوطه به دفتر گروه باید ارائه شود.

درس کارورزی )3( در تابستان سال چهارم در یکی از ادارات  دولتی مرتبط مانند ایران خودرو، جهاد کشاورزی ، شرکت گاز و ....   پس از ثبت نام در سایت 

شود.کارآموزی و با هماهنگی دفتر ارتباط با صنعت توسط دانشجو انتخاب و پس از پایان دوره گواهی مربوطه به دفتر گروه باید ارائه می  

 


