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 اداره کل آموزش

 1401-1402سال تحصیلی    دومنیمسال   -1401 ورودی مهر -برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته: مهندسی مکانیک بیوسیستم     مقطع: کارشناسی

 ساعات تشکیل کالس در ایام هفته برنامه امتحانی

 کد استاد

 

 کالس نام استاد
 تعداد واحد

 عنوان درس کد درس

 شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاریخ ساعت
 کل ت ع

12-10 1/4/1402  10-8 

 

 دکتر اقبال احسان زاده 380683    16-14
 تیسا

 نویسی رایانهبرنامه 1929058 3 2 1

12-10 30/3/1402 

 

 10-8 

12-10  

 امیر عزیزپناه 380778  
11 

- 3 3 1929065 
 استاتیک

12-10 27/3/1402 

 

16-14  

18-16  
 

 کامران ملکی مجد 399047  

11 
- 3 3 1929051 

 (2ریاضیات )

10-8 4/4/1402 

   

10-8 

12-10 

 زادهاحمد کوچک 380772 
کارگاه 

 رسم

1 1 2 1929077 
 (2نقشه کشی صنعتی )

16-14 3/4/1402 

   

16-14  

 18-16 

 میثم محمدی 380747 

11 
1 2 3 1929061 

 باغبانی عمومی

- - 8-10 
 (1آز فیزیک ) 1929054 1 - 1 - مینا عالی پور گروه فیزیک    

12-10 25/3/1402  

  

 12-10 

 

 رضا عباسی گروه فیزیک
3 

- 2 2 1929055 
 (2فیزیک )

- - 
حقوق اجتماعي و سياسي در  -4اسالم و  انسان در -3، 2انديشه اسالمي  -2، 1انديشه اسالمي  -1توضيحات: گرايش مباني نظري اسالم در برگيرنده تعدادي دروس شامل 

را بايد با توجه به برنامه ارائه شده از گروه معارف اخذ کند. الزم  واحد( 4درس ) 2، فقط در کل دوره تحصيلباشد و دانشجو بايد از بين دروس مربوط به اين گرايش، اسالم مي
  حقوق اجتماعی و سیاسی در اسالمادی گروه درس پیشنهمي باشد. 2پيش نياز درس انديشه  1به ذکر است انديشه 

-درس عمومي
گرايش مباني 
 نظري اسالم

 انتخاب کند. واحد  24رت عدم تداخل درس تا سقف . در صورت انتخاب، درس حذف و تایید نخواهد شد. در موارد خاص دانشجوی ممتاز می تواند با سایر ورودیها در صوامکان پذیر نیست: انتخاب واحد دروس علوم پایه، اصلی و تخصصی با سایر ورودیها 1تذکر 
 *: درس در این ساعت به صورت یک هفته در میان برگزار می شود. : انتخاب واحد دروس عمومی از گروه معارف فقط یک درس در هر نیمسال تحصیلی مجاز می باشد.2تذکر 

 



2 

 

 1401-1402نیمسال  دوم  سال تحصیلی   -0140ورودی مهر  -مقطع: کارشناسی   برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته: مهندسی مکانیک بیوسیستم  

 ساعات تشکیل کالس در ایام هفته برنامه امتحانی

 کد استاد

 

 کالس نام استاد
 تعداد واحد

 عنوان درس کد درس

 شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاریخ ساعت
 کل ت ع

12-10 30/3/1402 
    

10-8 

 

380788 
 کبری حیدربیگی

11 - 2 2 

 (2مقاومت مصالح ) 1929069

16-14 1/4/1402 16-14 

12-10 

 

  

 

399047 

 کامران ملکی

11,12 - 3 3 

1929073 

 علم مواد

12-10 3/4/1402  

   

16-14 

18-16 

380780 
 احمد امیدی

12 - 3 3 

1929064 

 دینامیک

16-14 28/3/1402  

  

16-14  

 18-16  
 380796 

 فرشاد نصری

12 - 3 3 

1929063 

 ریاضیات مهندسی

12-10 25/3/1402  

 

10-8 

12-10 
  

399023 

 احمد جهانبخشی

11,12 - 3 3 

1929066 
 مکانیک سیاالت

16-14 4/4/1402  

 

16-14 

 18-16  
  399023 

 احمد جهانبخشی

24 1 2 3 

1929074 
های کشاورزی ماشین

 عمومی

- - 18-16 
    

مهندسی گروه 
 عمران

 سعید ملکشاهی
- 1 - 1 

 (2آز مقاومت مصالح ) 1929070

- - 

اخالق خانواده مي  -5عرفان عملي در اسالم و  -4آيين زندگي،  -3اخالق اسالمي،  -2فلسفه اخالق،  -1گرايش اخالق اسالمي در برگيرنده تعدادي دروس شامل  توضيحات:
درس واحد( را بايد با توجه به برنامه ارائه شده از گروه معارف اخذ کند.   2اين گرايش، در کل دوره تحصيل، فقط يک درس ) باشد و دانشجو بايد از بين دروس مربوط به

 اخالق اسالمیپیشنهادی گروه 

-درس عمومي
گرايش اخالق 

 اسالمي

 انتخاب کند. واحد  24صورت انتخاب، درس حذف و تایید نخواهد شد. در موارد خاص دانشجوی ممتاز می تواند با سایر ورودیها در صورت عدم تداخل درس تا سقف . در امکان پذیر نیست: انتخاب واحد دروس علوم پایه، اصلی و تخصصی با سایر ورودیها 1تذکر 
 رت یک هفته در میان برگزار می شود.*: درس در این ساعت به صو: انتخاب واحد دروس عمومی از گروه معارف فقط یک درس در هر نیمسال تحصیلی مجاز می باشد. 2تذکر 

 



3 

 

 1401-1402نیمسال  دوم  سال تحصیلی   -3991ورودی مهر  -برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته: مهندسی مکانیک بیوسیستم     مقطع: کارشناسی

 ساعات تشکیل کالس در ایام هفته برنامه امتحانی

 کد استاد

 

 کالس نام استاد
 تعداد واحد

نوان درسع کد درس  

 شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاریخ ساعت
 کل ت ع

16-14 27/4/1402 

  

10-8 

12-10  
  380773 

 رضا یگانه

 
24 - 3 3 

 موتورهای درونسوز 1929084

- -  16-14     
 کارگاه موتورهای درونسوز 1929085 1 - 1 - رضا یگانه 380773

12-10 4/4/1402 

 

  10-8 

12-10  
 

380766 
 بهرام قمری 

24 1 2 3 

 گیری و کنترلابزار اندازه 1929080

- - 18-16    
 (1آز مبانی مهندسی برق ) 1929072 1 - 1 24 احمد قیطاسی 380806  

16-14 25/3/1402 

 
 16-14   

18-16  
  

380659 

 پورکامران خیرعلی 

12 - 3 3 

 (2طراحی اجزاء ماشین ) 1929093

12-10 1/4/1402 

  

 16-14   

18-16   380766 

 بهرام قمری

 

 

24 1 2 3 
های شناخت و کاربرد سامانه 1929092

 هیدرولیک و پنوماتیک

12-10 30/4/1402 

 
   

10-8 

12-10 

 پورکامران خیرعلی  380659

12,8 - 3 3 

 ارتعاشات مکانیکی 1929090

- - 16-14  
 (1کارورزی ) 1929082 2 - 2 24 امیر عزیزپناه 380778    

  

انديشه سياسي امام  -3انقالب اسالمي ايران و  -2آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران،  -1توضيحات: گرايش انقالب اسالمي در برگيرنده تعدادي دروس شامل 
واحد( را بايد با توجه به برنامه ارائه شده از گروه معارف  2، فقط يک درس )خميني )ره( مي باشد و دانشجو بايد از بين دروس مربوط به اين گرايش، در کل دوره تحصيل

 انقالب اسالمی ایراندرس پیشنهادی گروه اخذ کند

-درس عمومي
گرايش انقالب 

 اسالمي

 انتخاب کند. واحد  24تایید نخواهد شد. در موارد خاص دانشجوی ممتاز می تواند با سایر ورودیها در صورت عدم تداخل درس تا سقف . در صورت انتخاب، درس حذف و امکان پذیر نیست: انتخاب واحد دروس علوم پایه، اصلی و تخصصی با سایر ورودیها 1تذکر 
 ار می شود.*: درس در این ساعت به صورت یک هفته در میان برگز: انتخاب واحد دروس عمومی از گروه معارف فقط یک درس در هر نیمسال تحصیلی مجاز می باشد. 2تذکر 

 
 



4 

 

 
 1401-1402نیمسال  دوم  سال تحصیلی   -3981ورودی مهر  -برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته: مهندسی مکانیک بیوسیستم     مقطع: کارشناسی

 ساعات تشکیل کالس در ایام هفته برنامه امتحانی

 کد استاد

 

کال نام استاد
 س

 تعداد واحد
 عنوان درس کد درس

 شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاریخ ساعت
 کل ت ع

 (2کارورزی ) 1929107 2  2  بهرام قمری 380766      - -

- -      
 (3کارورزی ) 1929108 2  2  زادهاحمد کوچک 380772

 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 کارآموزی و با هماهنگی دفتر ارتباط با صنعت توسط دانشجو انتخاب و 

شود.پس از پایان دوره گواهی مربوطه به دفتر گروه باید ارائه می  

 



5 

 

 
 1401-1402سال تحصیلی    دومنیمسال  -1401مهر  ورودی -مهندسی مکانیک بیوسیستم رشتهکارشناسی ارشد، شجویان برنامه درسی و امتحانی دان

  ساعات تشکیل کالس در ایام هفته برنامه امتحان

 نام استاد کد استاد

 تعداد واحد

 ساعت عنوان درس کد درس گرایش

 

 لک ت ع شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاریخ

 روش تحقیق 1929003 هاهمه گرایش 2 2 - بهرام قمری 380766    4-2   5/4/1402 12-10

12-10 28/3/1402    4-2 

 6-4 

 8 

380772 

 3 - کوچک زاده

3 
 فناوریهای پس از برداشت،

 انرژی های تجدیدپذیر

 انتقال  حرارت پیشرفته 1929018

12-10 25/3/1402  4-2 

  6-4 

   12 

380659 

 2 1 یرعلی پورخ

3 
 طراحی و ساخت،

 فناوریهای پس از برداشت

 پردازش تصویر 1929021

12-10 31/4/1402 4-2 

  6-4 

    12 

380659 
 3 - خیرعلی پور

3 
 طراحی و ساخت،

 فناوریهای پس از برداشت

 خواص مواد بیولوژیکی 1929011

- --   12-10   - 

380659 
 - 1 خیرعلی پور

1 
 طراحی و ساخت،

 وریهای پس از برداشتفنا

 آز خواص مواد بیولوژیکی 1929013

12-10 25/3/1402   10-8 

 

 3 - کبری حیدربیگی 380788 11  12-10
 انرژی های تجدیدپذیر 3

 ترمودینامیک پیشرفته 1929017

تیسا   12-10   7/4/1402 16-14  بیوانرژی و کاربرد فناوری تولید 1929022 انرژی های تجدیدپذیر 2 2 - بهرام قمری 380766 

16-14 3/4/1402     10-8 

12-10 

 3 - رضا یگانه 380773 15,18

3  
 طراحی و ساخت،

 انرژی های تجدیدپذیر

 های فتوولتائیک در کشاورزیسامانه 1929040

 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

 
 
 

 1401-1402نیمسال دوم  سال تحصیلی   -1401مهر ورودی  -مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی برنامه درسی و امتحانی دانشجویان کارشناسی ارشد، رشته 
  ساعات تشکیل کالس در ایام هفته برنامه امتحان

 

 نام استاد کد استاد کالس

 تعداد واحد

 ساعت عنوان درس کد درس گرایش

 

 کل ت ع شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاریخ

 تیسا  4-2    29/3/1402 16-14
380773 

 - رضا یگانه
 هاهمه گرایش 2 2

مدیریت فناوری در واحدهای  1920022

 کشاورزی

12-10 5/4/1402  4-2 

6-4 

   20 

380778 

  عزیزپناه 
 هاهمه گرایش 3 3

 اقتصاد مهندسی پیشرفته 1920034

12-10 27/3/1402    8-10  10 
380788 

 - حیدربیگی 
2 

 هاهمه گرایش 2
 مهندسی پایداری 1920031

16-14 31/3/1402    12-10  12 
380778 

  عزیزپناه
 هاهمه گرایش 2 2

 انتخاب و کاربرد فناوری و ماشین 1920024

 های انرژیسازی سامانهمدل 1920030 هاهمه گرایش 2 2  خیرعلی پور 380659 11     12-10 3/4/1402 12-10

 مکانیزاسیون واحدهای دامپروری 1920010 حلیل سامانه هامدیریت و ت 2 2 - زادهاحمد کوچک 380772 11   4-2   7/4/1402 16-14

تیسا   12-10   7/4/1402 16-14  بیوانرژی فناوری تولید و کاربرد 1929022 انرژی 2 2  قمری 380766 

 
 
 
 
 
 

 


