
 اداره کل آموزش 

 1402-1401 دومنیمسال  - 1398ورودی  - گیاهپزشکیبرنامه درسی و امتحانی دانشجویان کارشناسی 

  ساعات تشکيل کالس در ايام هفته برنامه امتحاني

 نام استاد

شماره 

 کالس

 تعداد واحد

 عنوان درس کد درس

ف
دي

ر
 

    کد استاد شنبه هيکشنب دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاريخ ساعت

12-10 25/3/1402      
مجید  380728

 بالو میراب
8 

 1 آفات انباری 1925080

16-14 25/3/1402      
 2 عملیات آفات انباری 1925081 آزمایشگاه بهزاد میری 397012

16-14 27/3/1402    
 

جعفر  399095

 شکری
5 

بیماری های فیزیولوژیک  1925094

 گیاهان

3 

12-10 29/3/1402      
سیامک  380750

 بیگی
 آزمایشگاه

 4 فناوری کاربرد آفتکش ها 1925078

12-10 31/3/1402     
مجید  380728

 میراب بالو
8 

 5 اصول مدیریت آفات گیاهی  1925074

12-10 2/4/1402   
 

 
احسان اله  380848

 زیدعلی
15 

 6 علف های هرز و کنترل 1925079

12-10 4/4/1402   
 

 
سمیره صی  380736

 محمدی
7 

 7 اقتصاد کشاورزی عمومی 1925050

  

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

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

ايد ب کند. دانشجو پس از انتخاب درس ارائه شده در اين گرايش بر اساس جنسيت با توجه به برنامه کالسي و عدم تداخل با ساير دروس ارائه شده،

 پيشنهادي گروه: تاريخ فرهنگ و تمدن اسالميدرس  عنوان درس و کد مورد نظر درس مربوطه را در برگه انتخاب واحد ثبت کند.

گرایش -درس عمومی

 تاریخ

8 

     
 جمع واحد  15   

 



 اداره کل آموزش

 1401-1402 دومنیمسال  - 1399ورودی  - گیاهپزشکیبرنامه درسی و امتحانی دانشجویان کارشناسی 
  ساعات تشکيل کالس در ايام هفته برنامه امتحاني

 نام استاد

 تعداد واحد شماره کالس

 عنوان درس درسکد 

ف
دي

ر
 

 کد استاد شنبه يکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاريخ ساعت
  

 

10-8 25/3/1402    
380849 

 7 یاسر علیزاده
- 3 

 1 اکولوژی 1925005 3

12-10 27/3/1402  
محمدرضا  380748

 عالی منش
7 

1 1 
2 

بیماری های گیاهان جنگلی و  1925095

 مرتعی

2 

12-10 31/3/1402     
میراب مجید  380728

 بالو
5 

- 2 
2 

 3 آفات مهم گیاهان زراعی 1925062

12-10 31/3/1402     
397012 

 آزمایشگاه بهزاد میری
1 - 

1 
عملیات آفات مهم گیاهان  1925063

 زراعی

4 

10-8 2/4/1402    
380750 

 5 سیامک بیگی
- 2 

 5 بیماری های مهم گیاهان زراعی  1925064 2

12-10 2/4/1402     
380750 

 آزمایشگاه سیامک بیگی
1 - 

1 
عملیات بیماری های مهم  1925065

 گیاهان زراعی

6 

12-10 4/4/1402   
خدیجه  380752

 عباسی
8 

- 1 
1 

 7 نماتودشناسی گیاهی مقدماتی 1925084

16-14 4/4/1402   
خدیجه  380752

 عباسی
 آزمایشگاه

1 - 
1 

عملیات نماتودشناسی گیاهی  1925085

 مقدماتی

8 

   

 

 

معرفی به 

 ادارات

3 - 

3 

 2کارورزی  1925091

صدور معرفی نامه دانشجو و 

ثبت نمره این درس بر عهده 

مدیر گروه بوده ولی در ابالغیه 

ایشان در هیچ درصدی برای 

 نظر گرفته نمی شود.

9 

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

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

گرایش آشنایی -درس عمومی

 با منابع اسالمی

10 

   
 

  
  

 جمع واحد 18 



 اداره کل آموزش

 1401-1402 دومنیمسال  - 1400ورودی  - گیاهپزشکیبرنامه درسی و امتحانی دانشجویان کارشناسی 
  ساعات تشکيل کالس در ايام هفته برنامه امتحاني

 نام استاد

 تعداد واحد شماره کالس

 عنوان درس کد درس

ف
دي

ر
 

 کد استاد شنبه هيکشنب دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاريخ ساعت
  

 

 1 باغبانی عمومی 1925053 3 2 1 5 فردین قنبری 380722 ت10-12    ع5/5-5/3 25/3/1402 12-10

10-8 28/3/1402     10-8 
380728 

 1 1 - 8 میراب بالومجبد 
آفات گیاهان زینتی، جالیز و  1925070

 سبزی

2 

16-14 28/3/1402      
 بهزاد میری 397012

 1 - 1 آزمایشگاه
عملیات آفات گیاهان زینتی،  1925071

 جالیز و سبزی

3 

10-8 31/3/1402    10-9  
380752 

 1 1 - 8 خدیجه عباسی
بیماری های گیاهان زینتی،  1925072

 جالیز و سبزی

4 

12-10 31/3/1402    16-15  
380752 

 1 - 1 آزمایشگاه خدیجه عباسی
عملیات بیماری های گیاهان  1925073

 زینتی، جالیز و سبزی

5 

12-10 2/4/1402     5/3-5/1 
محمدرضا عالی  380748

 منش
5 - 1 1 

ویروس شناسی گیاهی  1925088

 مقدماتی

6 

16-14 2/4/1402      
محمدرضا عالی  380748

 منش
 1 - 1 آزمایشگاه

عملیات ویروس شناسی گیاهی  1925089

 مقدماتی

7 

    ع5/1-5/3 ت 12-10 4/4/1402 12-10
کیانوش زرین  380650

 کاویانی
18 1 1 2 

زنبور عسل و آفات و بیماری  1925093

 های آن

8 

      عملی 

380658 
 3 - 3 - نصرت اله عباسی

 9 1کارورزی  1925090

       

 
  1 - 1 

 10 2تربیت بدنی  9010005

  

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

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

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

گرایش مبانی -درس عمومی

 نظری اسالم

11 

       
  جمع واحد  17      



 

 اداره کل آموزش

 1401-1402 دومنیمسال  - 1401 ورودی – گیاهپزشکیبرنامه درسی و امتحانی دانشجویان کارشناسی 
  ساعات تشکيل کالس در ايام هفته برنامه امتحاني

 نام استاد

شماره 

 کالس

 تعداد واحد

 عنوان درس کد درس

ف
دي

ر
 

کد  شنبه هيکشنب دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاريخ ساعت

 استاد
   

 ت8-10   ع5/3-5/1  25/3/1402 12-10
احسان اله  380848

 زیدعلی
7 1 2 3 

مورفولوژی و  1925004

 سیستماتیک گیاهی

1 

12-10 28/3/1402     12-10 
مجید  380728

 میراب بالو
7 - 2 2 

 2 (1حشره شناسی ) 1925055

16-14 28/3/1402   10-8   
397012 

 1 - 1 آزمایشگاه بهزاد میری
عملیات حشره  1925056

 (1شناسی )

3 

 12-14  ت12-10   29/3/1402 16-14
زهرا  

 حیدرنژاد
 1 2 3 

 4 شیمی آلی 1925006

12-10 31/4/1402     
 ت5/3-5/1

 ع5/5-5/3

نصرت اله  380658

 عباسی
7 1 2 3 

 5 زراعت عمومی 1925052

12-10 2/4/1401      
یحیی  380744

 محمدی
7 1 2 3 

 6 آمار و احتماالت 1925008

16-14 4/4/1401  
 ع 10-8

 ت12-10
   

مسعود  380690

  بازگیر
7 1 2 3 

 7 خاکشناسی عمومی 1925051

       
 8 1تربیت بدنی  9010004 1 - 1   

       
  جمع واحد 19      

 

 

 

 



 اداره کل آموزش

 1401-1402نیمسال دوم  -1401ورودی  -بیماری شناسی گیاهی برنامه درسی و امتحانی دانشجویان کارشناسی ارشد 

 کد درس عنوان درس ردیف
شماره  تعداد واحد

 کالس
 نام استاد

 برنامه امتحانی در ایام هفتهساعات تشکیل کالس  

 ساعت تاریخ چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه کد استاد عملی تئوری

روش های مولکولی در  1

 بیماری شناسی گیاهی
1925108 2 1 

 محمدرضا 5

 منش عالی

380748 
 

 ت10-8

 ع12-10
   25/3/1401 

12-10  

بیواکولوژی عوامل بیماری  2

 زای خاکزاد
1925110 2 1 

5 
 عباسی خدیجه

380752 
   

 ت10-8

 ع5/3-5/1
 28/4/1401 

12-10  

3 
 1 2 1925106 گیاهی ویروس شناسی

محمدرضا  1

 عالی منش

 ت10-8 380748

 ع12-10
    1/4/1401 

12-10  

4 
 8 - 3 1925109 مدیریت بیماری های گیاهی

 خدیجه عباسی
380752 

  
 ت10-8

 ت12-10
  4/4/1401 

12-10  

5 
 اعضا گروه - 1 - 1925001 مسئله مخصوص

 
       

 

 اداره کل آموزش

 1400ورودی  - بیماری شناسی گیاهیبرنامه درسی و امتحانی دانشجویان کارشناسی 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

 - - - - - - - اعضا گروه - 6 - 1925111 پایان نامه 1

 99، 98، 97هایورودی  - بیماری شناسی گیاهیبرنامه درسی و امتحانی دانشجویان کارشناسی 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

 - - - - - - - گروه اعضا - 6 - 1914022 پایان نامه 1
 


