
1 

 

  اداره کل آموزش

 1401-1402: سال تحصيلي  دوم نيمسال:     1401: مهر ورودي    شبانهو  دوره: روزانه   باغباني    مقطع: کارشناسي رشته :برنامه درسي و امتحاني دانشجويان

  ساعات تشکيل کالس در ايام هفته برنامه امتحاني

 نام استاد کد استاد
شماره 

 کالس

 تعداد واحد
 عنوان درس کد درس

 شنبه يکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاريخ ساعت
 کل ت ع

8-10  27/3/1402     
 8-10 ت

ع 10-12  
380744 

 1923096 3 2 1 3 میثم محمدی
های اصول  و روش

 ازدیاد گیاهان

4-6  فارسیزبان  9010002 3 3 -  گروه ادبیات  6- 4ت  6-4 ت *   7/4/1402 

10-12  29/3/1402    
 10-12ت

 10-8 ع
 

 

380733 
  زینب روئین

 
3 1 2 3 1923087 

مورفولوژی و 

سیستماتیک 

 گیاهی

8-10  31/3/1402   

 10-8 ت

ع 12-10  

 
  

380779 

380809 
ت نیامحمود رستمی  

ع مهندس چابک  
 خاکشناسی عمومی 1923047 3 2 1 3

8-10  3/4/1402     
 4-2 ت

ع 6-4  
 

380651 
 آمار و احتماالت 1923039 3 2 1 3 جبار جمالی

از انتخاب درس باید بر اساس برنامه هفتگی خود در یکی از گروه های ارائه شده  دانشجو پس

 شرکت کند.

 
  1تربیت بدنی  1624002 1 - 1 - گروه تربیت بدنی

- - 

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

را باید  واحد( 4درس ) 2، فقط در کل دوره تحصیلباشد و دانشجو باید از بین دروس مربوط به این گرایش، حقوق اجتماعی و سیاسی در اسالم می

 می باشد. 2پیش نیاز درس اندیشه  1با توجه به برنامه ارائه شده از گروه معارف اخذ کند. الزم به ذکر است اندیشه 

-درس عمومی

مبانی نظری گرایش 

 اسالم

 18جمع واحد: 

 باشد. يمجاز م يليتحص مساليدرس در هر ن کياز گروه معارف فقط  ي: انتخاب واحد دروس عمومرتذک

 متغير )بصورت يک هفته در ميان برگزار مي شود( ٭
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 اداره کل آموزش

 1401-1402: سال تحصيلي  دوم مسال:ين   1400: مهر يورود    و شبانه دوره: روزانه   يمقطع: کارشناس   يباغبان رشته :انيدانشجو يو امتحان يبرنامه درس

  ساعات تشکيل کالس در ايام هفته برنامه امتحاني

 نام استاد کد استاد
شماره 

 کالس

 تعداد واحد
 عنوان درس کد درس

 کل ت ع شنبه يکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاريخ ساعت

8-10  25/3/1402  
 10-8 ت

ع 4-2  
   

 آبیاری عمومی 1923043 3 2 1 3 حمزه علیزاده 380803

2-4  31/3/1402  
 10-12 ت

ع 4-6  
   

380744 
 1923042 3 2 1 3 میثم محمدی

طرح و آزمایش های 

 1کشاورزی 

10-12  28/3/1402   
 8-10 ت

ع 10-12  
  

380694 
 1923097 3 2 1 4 مهدی صیدی

مبانی اصالح گیاهان 

 باغبانی

10-12 ع 4-2   20/3/1402     
380694 

 1کاری های سبزیمهارت 1923105 1 - 1 گلخانه مهدی صیدی

2-4  30/3/1402    
 10-8 ت

 2-4 ت*
 

مجید بگ  380749

 نظری
 بیوشیمی عمومی 1923174 3 3 - 5و  3

ی در یکی از مراکز تولید استاددانشجو پس از انتخاب این درس، باید با هماهنگی  توضيحات:

های کسب و مهارت نتایجساعت فعالیت نماید. در پایان دوره  96دولتی یا خصوصی به مدت 

-3-20در صورت برگزاری امتحان، تاریخ امتحان  گیرد.شده را ارائه و مورد ارزیابی قرار می

 بر گزار می شود. 12-10در ساعت  1402

380744 

 1کارورزی  1923113 3 - 3 - میثم محمدی

- - 

تاريخ امامت مي باشد و  -3تاريخ تحليلي صدر اسالم و  -2تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي،  -1توضيحات: گرايش تاريخ در برگيرنده تعدادي دروس شامل 

اخذ کند. دانشجو پس را بايد با توجه به برنامه ارائه شده از گروه معارف  واحد 2، فقط در کل دوره تحصيلدانشجو بايد از بين دروس مربوط به اين گرايش، 

د و کد مور از انتخاب درس ارائه شده در اين گرايش بر اساس جنسيت با توجه به برنامه کالسي و عدم تداخل با ساير دروس ارائه شده، بايد عنوان درس

 نظر درس مربوطه را در برگه انتخاب واحد ثبت کند.

گرایش -درس عمومی

 تاریخ

 18جمع واحد: 

 باشد. يمجاز م يليتحص مساليدرس در هر ن کياز گروه معارف فقط  يدروس عموم : انتخاب واحدرتذک

 شود( ي)بصورت يک هفته در ميان برگزار م متغير ٭
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 اداره کل آموزش

 1401-1402: تحصيليسال  دوم مسال:ين   99: مهر يورود شبانهو  دوره: روزانه   يمقطع: کارشناس    يباغبان رشته :انيدانشجو يو امتحان يبرنامه درس

  ساعات تشکيل کالس در ايام هفته برنامه امتحاني

 کد استاد
 نام استاد

شماره 

 کالس

 تعداد واحد
 عنوان درس کد درس

 کل ت ع شنبه يکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاريخ ساعت

8-10  27/3/1402    
 ت 8-10

 ت* 2-4
 

جواد عرفانی  380719

 مقدم
 1923100 3 3 - 4و  4

های میوه

 معتدله

10-12   ع 4-6    27/3/1402 
جواد عرفانی  380719

 مقدم
 1923101 1 - 1 گلخانه

 یهامهارت

 1ی کاروهیم

10-12     ت 12-10  29/3/1402 
380733 

 1923108 2 2 -  4 نیروئ نبیز
ی نتیز اهانیگ

2 

8-10  31/3/1402  
 ت 8-10

 ت* 4-2
   

380694 
 1923104 3 3 - 19و  4 مهدی صیدی

و پرورش  دیتول

 یسبز

8-10  25/3/1402   
 ت10-12

 ع 8-10
  

380754 
امیرعلی 

 شایان
3 1 2 3 1923092 

طرح و 

 یهاشیآزما

 2ی کشاورز

10-12  4/4/1402   
 ت 2-4

 
  

مجید بگ  380749

 نظری
8 - 2 2 1923111 

گیاهان مبانی 

 یداروی

در یکی از مراکز تولیدی دولتی یا استاد دانشجو پس از انتخاب این درس، باید با هماهنگی  توضيحات:

را ارائه و مورد ارزیابی های کسب شده و مهارت نتایجساعت فعالیت نماید. در پایان دوره  96خصوصی به مدت 

 بر گزار می شود. 12-10در ساعت  1402-3-20در صورت برگزاری امتحان، تاریخ امتحان  گیرد.قرار می

380719 
جواد عرفانی 

 مقدم
  2کارورزی  1923114 3 - 3 -

- - 

 ذکر شده برایهای تواند در یکی از گروهتوضیحات: با توجه به برنامه ارائه شده دروس عمومی دانشجو می

این درس انتخاب واحد کند. باید دقت شود که ساعت انتخابی برای این درس با سایر دروس تداخل نداشته 

 باشد.

- - 2 2 9010033 
تاریخ فرهنگ و 

تمدن اسالم و 

 ایران

 19جمع واحد: 

 باشد. يمجاز م يليتحص مساليدرس در هر ن کياز گروه معارف فقط  ي: انتخاب واحد دروس عمومرتذک

 شود( مي برگزار ميان در هفته يک بصورت) متغير ٭
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 اداره کل آموزش

 1401-1402: سال تحصيلي  دوم :مسالين   98: مهر يورود   و شبانه دوره: روزانه   يمقطع: کارشناس    يباغبان رشته :انيدانشجو يو امتحان يبرنامه درس

  ساعات تشکيل کالس در ايام هفته برنامه امتحاني

 نام استاد کد استاد

شماره 

 کالس

 تعداد واحد

 عنوان درس کد درس

 کل ت ع شنبه يکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاريخ ساعت

8-10  25/3/1401   
 ت 2-4

 ع 4-6
  

380728 

397012 

مجید میراب 

 ت بالو

بهزاد میری 

 ع

20 1 2 3 

آفات مهم  1923091

 گیاهان باغبانی

2-4  27/3/1402  
 ت 10-12

 ع 6-4
   

380848 
احسان اهلل 

 زیدعلی
12 1 2 3 

شناسایی و  1923093

-مدیریت علف

 های هرز

10-12  29/3/1402   
 ت 12-10

 ع 8-10
  

380733 

 3 2 1 4 زینب روئین
درختان و  1923075

های درختچه

 زینتی

10-12     ع 4-2  20/3/1402 
380733 

 1   گلخانه زینب روئین
های مهارت 1923110

   2گلکاری 

8-10  3/4/1402  
 ت 10-8

 
 ع 4-2  

380778 

 1923173 3 2 1 7 امیر عزیزپناه
 هایماشین

کشاورزی 

 عمومی

: دانشجو پس از انتخاب این درس در یکی از موضوعات باغبانی تحقیق عملی انجام داده و نتایج به دست توضيحات

 تا آخر خرداد ارائه دهد. درسآمده را با هماهنگی استاد 

380733 
 1 - 1 - زینب روئین

 سمینار 1923123

- - 
عمومی از گروه معارف دانشجو می تواند در یکی از گروه های ذکر شده  توضیحات: با توجه به برنامه ارائه شده دروس

 برای این درس انتخاب واحد کند. باید دقت شود که ساعت انتخابی برای این درس با سایر دروس تداخل نداشته باشد.
- 2 2 

دانش خانواده  9010032

 و جمعیت 

 16جمع واحد: 

تذکر 1: دانشجویان سال آخر در صورتی که در ترم جاری فارغ التحصیل می شوند، حتی در صورتی که در ترم قبلی مشروط شده باشند می توانند تا سقف حداکثر 24 واحد را با سایر ورودی ها در 

انتخاب کنند. و عدم تداخل برنامه صورت ارائه درس  
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 (شود مي برگزار ميان در هفته يک بصورت) متغير ٭

 

 اداره کل آموزش

 1401-1402: سال تحصيلي     دوم :مسالين     1401: مهر يورود   و شبانهروزانه دوره:      يارشد باغبان يکارشناس ان رشته:يدانشجو يو امتحان يبرنامه درس

 ساعات تشکيل کالس در ايام هفته برنامه امتحان
 
 

 نام استاد کد استاد
شماره 
 کالس

 تعداد واحد

 ساعت عنوان درس کد درس گرايش
 

 کل ت ع دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاريخ

10-12  بیوتکنولوژی گیاهی 1923136 هاهمه گرایش 2 2 - 3 مجید بگ نظری 380749   ت 10-8 29/3/1401 

10-12  1923137 هاهمه گرایش 2 2 - 8 فردین قنبری 380722  ت 10-12  31/3/1401 
فیزیولوژی پس از 
 برداشت تکمیلی

8-10  1923001 هاهمه گرایش 3 2 1 18 جواد عرفانی مقدم  380719  ت 10-8 ع 4-2 27/3/1401 
مواد تنظیم کننده رشد 

 گیاهی

 سمینار* 1923004 هاهمه گرایش 1 1 - - اساتید گروه - - - - - -

10-12 هاسبزیعلوم  2 2 - 3 مهدی صیدی 380694   ت 10-12 3/4/1401   هااصالح سبزی 1923144 

10-12 هاسبزیعلوم  2 2 - 3 فردین قنبری 380722  ت 4-2  5/4/1401  های ویژه پرورش روش 1923145 
 سبزی

10-12  اصالح درختان میوه 1923140 درختان میوه 2 2 - 4 جواد عرفانی مقدم 380719   ت 10-12 3/4/1401 

10-12  میوه کاری تکمیلی 1923141 درختان میوه 2 2 - 4 جواد عرفانی مقدم 380719  ت 4-2  5/4/1401 

10-12  اصالح گیاهان دارویی 1923152 گیاهان دارویی 2 2 - 16 مجید بگ نظری 380749   ت 10-12 3/4/1401 

10-12   ع 4-2  5/4/1401 
380754 

 1923154 گیاهان دارویی 2 - 2 آز امیرعلی شایان
های استخراج و روش

شناسایی مواد موثره 
 گیاهان دارویی

 12واحد براي هر گرايش: جمع 

 اي با حضور اساتيد و دانشجويان ارائه دهد.  يکي از مسائل علمي و مشکالت موجود در بخش علوم باغباني را مورد بررسي قرار داده و نتايج را در جلسه با هماهنگي استاد راهنما، براي درس سمينار، دانشجو بايد*
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 اداره کل آموزش

 1401-1402 :يليسال تحص   دوم :مسالين    1400-99-98 و بهمن : مهريورود    و شبانه دوره: روزانه   يارشد باغبان يکارشناس ان رشته:يدانشجو يو امتحان يبرنامه درس

  ساعات تشکيل کالس در ايام هفته برنامه امتحاني

 نام استاد کد استاد
شماره 

 کالس

 تعداد

 واحد
 عنوان درس کد درس

 شنبه يکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاريخ ساعت

 پایان نامه 1923016 6 - اساتید گروه -      - -

 

 اداره کل آموزش

سال    دوم سال:نيم )دروس جبراني( 1400: مهر  ورودي    و شبانه دوره: روزانه :مقطع ارشد که مدرک کارشناسي آنها غير مرتبط با باغباني مي باشد دانشجويان براي جبرانيدروس 

 1401-1402: تحصيلي

  ساعات تشکيل کالس در ايام هفته برنامه امتحاني

 نام استاد کد استاد
شماره 

 کالس

 تعداد

 واحد

 گرايش
 عنوان درس کد درس

 شنبه يکشنبه دوشنبه سه شنبه  تاريخ ساعت

10-12  29/3/1402  
 12-10 ت 

ع 4-2  

کالس با  زینب روئین 380733   

یکارشناس

4 

 گلکاری 1923027 گیاهان زینتی 4

8-10  31/3/1402  
 

 ت 8-10

 4-2ت*

ع 4-2 مهدی  380694   

 صیدی

کالس با 

کارشناسی

19و4  

 سبزیکاری خصوصی 1923029 علوم سبزیها 4

8-10  27/3/1402  
 ت 8-10   

 2-4 ت*

ع 4-6  

جواد عرفانی  380719 

 مقدم

کالس با 

کارشناسی

4و4  

میوه های مناطق  1923030 درختان میوه 4

 معتدله

10-12  4/4/1402  
 ت 2-4  

 

مجید بگ  380749  

 نظری

کالس با 

کارشناسی

8 

گیاهان  3

 دارویی
 گیاهان دارویی 1923033
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ره استادشما  نام استاد شماره استاد نام استاد شماره استاد نام استاد 

 احسان زاده اقبال 380683 زرين كاوياني كيانوش 380650 قمري بهرام 380766

 آرمينيان علي 380842 زيدعلي احسان اله 380848 قنبري فردين 380722

قرائي محمداكبري  380643 سروريان جواد 380802 كرمشاهي عبدالعلي 380812  

 بازگير مسعود 380690 شكري علي نقي 380667 كريمي حاجي 380677

 بگ نظري مجيد 380749 شمس الهي محمد 380647 كوچك زاده قمي احمد 380772

 تاب عليرضا 380692 شيرزادي حسن 380673 مامي زاده جعفر 380793

 توكلي محسن 380816 صيدي مهدي 380694 محمدي يحيي 380644

 جمالي جبار 380651 طاهرپور كامران 380640 مهدوي علي 380827

 حاتمي علي 380678 طهماسبي زهرا 380843 ميراب بالو مجيد 380728

 حسين زاده جعفر 380817 عالي منش محمدرضا 380744 ميرزايي جواد 380825

 حسيني علي رضا 380908 عباسي خديجه 380752 ناجي حميدرضا 380815

 حيدربيگي كبري 380788 عباسي نصرت اله 380658 يگانه رضا 380773

 حيدري مهدي 380704 عرفاني مقدم جواد 380719  

 خطيب جو علي 380641 عزيزپناه امير 380778  

 خيرعلي پور كامران 380659 علي زاده ياسر 380849  

 رستمي نور الدين 380845 عليزاده حمزه علي 380803  

آرشفاضلي  380844    رستمي نيا محمود 380797 

 روئين زينب 380733 فتاح نيا فرشيد 380649  

 زارع محمدجواد 380832 فرامرزي مرزبان 380835  
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 نام استاد شماره استاد دانشكده نام استاد شماره استاد دانشكده

 ابراهيمي حيدر 398081 كشاورزي كرمي اميد 380850 كشاورزي

 اميدي احمد 380780 كشاورزي گراوندي اقبال 380758 كشاورزي

 اميدي پور رضا 380858 كشاورزي محمدي ميثم 380747 كشاورزي

 بيگي سيامك 380750 كشاورزي محمدياري فاطمه 400070 كشاورزي

 جعفري هوشنگ 398028 كشاورزي ملكي مجد كامران 399047 كشاورزي

 چابك علي 380809 كشاورزي منصوري سجاد 380721 كشاورزي

 حاجي نيا سميه 380762 كشاورزي موسوي سيد رضا 380662 كشاورزي

 حيدري ستاره 380757 كشاورزي ميري بهزاد 397012 كشاورزي

 دارابي فرشته 380753 كشاورزي نصري فرشاد 380796 كشاورزي

 درويشي ابراهيم 380800 كشاورزي نوره زهرا 398075 كشاورزي

افروزهواسي  380856 كشاورزي  رحيم نهال سميه 380664 كشاورزي 

 شايان اميرعلي 380754 كشاورزي   

 شكري جعفر 399095 كشاورزي   

 عنبري ساقي 397081 كشاورزي   

 فتحي زاد حسن 380862 كشاورزي   

 قادري نژاد پروين 380663 كشاورزي   

 قيطاسي احمد 380806 كشاورزي   

 


