
 

  آموزش دانشکده کشاورزياداره 

                                                اولنیمسال:             1400 ورودي:              کارشناسی مقطع:             مهندسی مکانیک بیوسیستم برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته:

  1400-1401:  یلیسال تحص

ساعت تشکیل کالسروز و  برنامه امتحان شماره  نام استاد 

 کالس

کد  تعداد واحد

 رشته

عنوان  کد درس

 درس

  ردیف

 تئوري عملی شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاریخ ساعت

12-10  12/11/140

0 

 1 1فیزیک 1929053 29 2 - 8  خدیجه قاسمیان   (ت) 10-8  

12-10  14/11/140

0 

5/5-5/3  *

 (ت)

5/3-5/1 

 (ت)

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

12-10  2/11/1400  5/3-5/1 * 

 (ت)

 5/3-5/1 

 (ت)

گروه ادبیات و علوم  

 انسانی

 3 زبان خارجی 9010003 29 3 - -

12-10  25/10/140

0 

  ت 10-8    

 ع  12-10

کشی نقشه 1929076 29 1 1 کارگاه رسم زادهاحمد کوچک

 1 صنعتی

4 

12-10  10/11/140

0 

 5/1-5/3 ساعت کم2  

 (ت)

شیمی  1929057 29 3 - 10 زهرا عباسی 

 عمومی

5 

12-10  24/10/140

0 

5/3-5/1 

  (ع)

 

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       

  1اسالمی 

8 

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

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

  

  

  

  

  



  

  اداره آموزش دانشکده کشاورزي

                           سومنیمسال:             1399ورودي:             کارشناسیدوره:        مهندسی مکانیک بیوسیستم   برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته:  

 1400-1401:  یلیسال تحص

شمار نام استاد روز و ساعت تشکیل کالس برنامه امتحان

ه 

 کالس

کد  تعداد واحد

رش

 ته

  ردیف عنوان درس کد درس

تئور عملی شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاریخ ساعت

 ي

4-2  18/10/140

0 

  (ت) 12-10    

  (ت)*5/3-5/1

 

  6 کبري حیدر بیگی 
4 

 1  1مقاومت مصالح  1929068 29 3 -

12-10  12/10/140

0 

  )1(گ10-8 

 )2(گ12-10

کارگاه جوشکاري و  1929078 29 - 1  احمد قیطاسی   

 ورق کاري

2 

4-2  28/10/140

0 

10-8 

 (ت)*

 3 آمار مهندسی 1929062 29 3 - 10  یحیی محمدي   (ت) 10-8 

12-10  20/10/140

0 

  5/3-

  (ت)*5/1

 

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

گروه ادبیات و  (ت) 5/1-5/3  (ت) 5/5-5/3   4/11/1400  6-4

 علوم انسانی

 5 فارسی عمومی 9010002 29 3 - -

12-10  14/10/140

0 

  )1(گ 10-8   

 )2(گ12-10

 6 2آز فیزیک  1929056 29 - 1 -  مرین زرگوشی 

 رب باشد نداشته تداخلی فوق دروس با صورتیکه در را درس این ساعت باید دانشجو: توضیحات   

 .نماید انتخاب بدنی تربیت گروه برنامه اساس

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

 رب باشد نداشته تداخلی فوق دروس با صورتیکه در را درس این ساعت باید دانشجو: توضیحات  

 .نماید انتخاب معارف گروه برنامه اساس

دانش خانواده و   9010032 19  2  -  -  گروه معارف

  جمعیت

8 

 ،)2 و 1( اسالمی اندیشه -1 دروس برگیرنده در اسالم نظري مبانی گرایش: توضیحات  

 از باید دانشجو و باشدمی اسالم در اجتماعی و سیاسی حقوق -3 و اسالم در انسان -2

 با را) واحد 4( درس 2 فقط تحصیل، دوره کل در گرایش، این به مربوط دروس بین

 شده ارائه درس انتخاب از پس دانشجو. کند اخذ معارف گروه از شده ارائه برنامه به توجه

 سدرو سایر با تداخل عدم و کالسی برنامه به توجه با جنسیت اساس بر گرایش این در

 ثبت واحد انتخاب برگه در را مربوطه درس نظر مورد کد و درس عنوان باید شده، ارائه

 .نماید

 9  مبانی نظري اسالم  - 19  2  -  -  گروه معارف

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


