
برنامه درسی ارشد نیم سال اول 971

مراقبساعت ات امتحانکالسمکانتاساعتازساعتروز تکالسمکانتاساعتازروز تعملینظرياشتراكکد استادنام استادکد درسنام درسوروديگروهر

زهکشی9710229گروه آب1416ي331792دکتر رضاوردي نژاد55336050آبیاري بارانی1197

زهکشی103012309710259شنبهگروه آب83001030ش3گروه ریاضی55336051ریاضیات مهندسی2197

زهکشی9710299گروه آب10001200دگروه آب14001530ش330343دکتر بهمنش 55336039تبخیر و تعرق و نیاز آبی 3197

زهکشی9711029گروه اب8301030د13962دکتر زینالزاده55336041زهکشی تکمیلی4197

زهکشی9711069گروه آب8301030ي13762دکتر بشارت 55336040آبیاري سطحی5197

زهکشی9710229گروه آب1618ي331792دکتر رضاوردي نژاد 55336036آبیاري قطره اي1196

زهکشیگروه آب-پایان نامه2196

سازه هاي آبی397/10/15900گروه 10301230شنبه 3گروه آب8301030ش1003گروه ریاضی55336004ریاضیات مهندسی1197

سازه هاي آبی397/10/17900گروه 3گروه آب14001600ش334431002همتی55335036هیدرولیک مجاري روباز تکمیلی2197

سازه هاي آبی397/10/19900گروه 3گروه آب10301230دو12781002ایلخانی پور55335035طراحی سازه هاي آبی تکمیلی3197

سازه هاي آبی397/10/22900گروه 14001600ش3گروه آب8301030ش11221003حقدوست55335044سدهاي خاکی پیشرفته4197

سازه هاي آبی397/10/24900گروه 3گروه آب10301230س331291002احمدي55335038سمینار و روش تحقیق5197

سازه هاي آبی3گروه 14001600س3گروه آب14001600دو331291003احمدي55335048مهندسی رودخانه 6196

منابع آب2971016900گروه14001600دو2گروه8301030دو111810030منتصري32443439مهندسی منابع آب تکمیلی1197

منابع آب2971019900گروه8301030س112310020رضائی32443426روشهاي محاسباتی در مهندسی آب2197

منابع آب2971019900گروه10301230س112310001رضائی32443426روشهاي محاسباتی در مهندسی آب3197

منابع آب2971023900گروه14001600ي4گروه10301230ي3300110030خلیلی32443425روشهاي استوکاستیک در منابع آب4197

منابع آب2971026900گروه14001600س112310020رضائی32443424آمار مهندسی تکمیلی5197

منابع آب3971018900گروه14001600ي2گروه14001600ش3390610030حصاري32443427سامانه هاي اطالعات جغرافیایی تکمیلی6196

منابع آب02گروه تخصصی32443423سمینار و روش تحقیق7196

منابع آب60گروه 323036پایان نامه (کلیه گرایش هاي به جز مدیریت منابع)8196

مدیریت منابع آب29710161100گروه10301230س2گروه8301030س111810030منتصريکد جدیدمدیریت سیل و خشکسالی1197

مدیریت منابع آب29710191100گروه14001600ي112310020رضائیکد جدیدآمار و تحلیل داده ها در مدیریت منابع آب2197

مدیریت منابع آب49710231100گروه8301030ي3300110020خلیلیکد جدیدقوانین ملی و بین المللی3197

مدیریت منابع آب29710181100گروه14001600س2گروه14001600دو3390610030حصاريکد جدیدمدلسازي در مدیریت منابع یکپارچه آب6197

میوه کاري9710169مدیرگروهگروه 10301230ش332451002فرخزاد353029013اصالح درختان میوه1296



میوه کاري1001گروه317031سمینار2296

گیاهان دارویی97102211مدیرگروهگروه 10301230ي30581002حسینی353229012کشت بافت و سلول گیاهی3296

گیاهان داروییآزماگروه 1416ي30581001حسینی353229012ع کشت بافت و سلول گیاهی4296

تولید محصوالت گلخانه اي97102414کالس ارشدگروه 10301230ش337241001رضاپور353329009پرورش گیاهان زینتی در گلخانه5296

تولید محصوالت گلخانه ايگلخانهگروه 1416ش337241001رضاپور353329009ع پرورش گیاهان زینتی در گلخانه6296

گیاهان زینتی97101711کالس ارشدگروه 10301230د13921002جبارزاده353129002بیوتکنولوژي گیاهی7296

گیاهان زینتی97102514مدیرگروهگروه 1416د336211002نوروزي353129009طراحی سازه، سامانه هاي کنترل و اتوماسیون در گلخانه8296

گیاهان دارویی97101811سالن کنفرانسگروه 8301030ي30581002 حسینی353229002بیوتکنولوژي گیاهی9297

گیاهان دارویی97101511سالن کنفرانسگروه 10301230ش13771002 حسنی353229005فیزیولوژي گیاهان دارویی10297

گیاهان دارویی97102211سالن کنفرانسگروه 10301230ي13771002 حسنی353229010فیزیولوژي تنش در گیاهان باغبانی11297

گیاهان دارویی97102511کالس ارشدگروه 8301030س333181002 فتاحی353229004اصالح گیاهان باغبانی تکمیلی12297

گیاهان دارویی97102911مدیرگروهگروه 8301030د33765502 علیرضالو353229009روش تحقیق در علوم کشاورزي13297

گیاهان دارویی97102911مدیرگروهگروه 8301030د33318502 فتاحی353229009روش تحقیق در علوم کشاورزي14297

گیاهان دارویی3210297103014معراج1416د334261002 حسن پور552420533زبان تخصصی15297

میوه کاري9710159سالن کنفرانسگروه 8301030د334261002 حسن پور353029006میوه کاري تکمیلی16297

میوه کاري9710189مدیرگروهگروه 10301230س40511002 شیرزاد353029011فیزیولوژي تنش در گیاهان باغبانی17297

میوه کاري9710249کالس ارشدگروه 10301230ي12931002 ناصري353029005فیزیولوژي درختان میوه18297

میوه کاري9710229سالن کنفرانسگروه 1416ش13331002 اصغري353029016مواد تنطیم کننده رشد گیاهی19297

میوه کاريآزماگروه 123014ي13331001 اصغري353029016ع مواد تنطیم کننده رشد گیاهی20297

میوه کاري9710259کالس ارشدگروه 8301030ي4051502 شیرزاد353029009روش تحقیق در علوم کشاورزي21297

میوه کاري9710259کالس ارشدگروه 8301030ي33611502 امیري353029009روش تحقیق در علوم کشاورزي22297

میوه کاري9710299مدیرگروهگروه 123014ش4051501 شیرزاد353029012تنش هاي محیطی و بیماریهاي فیزیولوژیکی در گلخانه23297

میوه کاري9710299مدیرگروهگروه 123014ش33611501 امیري353029012تنش هاي محیطی و بیماریهاي فیزیولوژیکی در گلخانه24297

میوه کاري3210297103014معراج1416د334261002 حسن پور552420533زبان تخصصی25297

میوه کاري97102011گروه10301230س334261002 حسن پور353029010تجزیه و تحلیل داده هاي آماري در علوم باغبانی296

گیاهان زینتی9710189کالس ارشدگروه 1416ي336211002 نوروزي353129001تغذیه و متابولیسم گیاهی26297



گیاهان زینتی97102911گلخانهگروه 8301030س336211002نوروزي353129008عملیات گلکاري27297

گیاهان زینتی97102214کالس ارشدگروه 10301230س337241002 رضاپور353129004اصالح گیاهان باغبانی تکمیلی28297

گیاهان زینتی97102514کالس ارشدگروه 8301030د13921002 جبارزاده353129007تولید بذر گیاهان زینتی29297

گیاهان زینتی97101511مدیرگروهگروه 10301230د337241002 رضاپور353129019کشت بافت و سلول گیاهی30297

گیاهان زینتیآزماگروه 10301230ي337241001 رضاپور353129019ع کشت بافت و سلول گیاهی31297

گیاهان زینتی3210297103014معراج1416د334261002 حسن پور552420533زبان تخصصی32297

تولید محصوالت گلخانه اي97102211کالس ارشدگروه 8301030ش332451002 فرخزاد353329004اصالح گیاهان باغبانی تکمیلی33297

تولید محصوالت گلخانه اي97102511مدیرگروهگروه 1416ش12931002 ناصري353329001تغذیه و متابولیسم گیاهی34297

تولید محصوالت گلخانه اي97101811سالن کنفرانسگروه 1416س336111002امیري353329010تولید صنعتی نشا در گلخانه35297

تولید محصوالت گلخانه ايگلخانهگروه 10301230ش336111001 امیري353329010ع تولید صنعتی نشا در گلخانه36297

تولید محصوالت گلخانه اي97101611سالن کنفرانسگروه 10301230د334261001 حسن پور353329028پرورش میوه ها در گلخانه37297

تولید محصوالت گلخانه ايگلخانهگروه 10301230ي334261001 حسن پور353329028ع پرورش میوه ها در گلخانه38297

تولید محصوالت گلخانه اي97102914مدیرگروهگروه 8301030ي337651002 علیرضالو353329016مواد تنطیم کننده رشد گیاهی39297

تولید محصوالت گلخانه ايآزماگروه 123014ي337651001 علیرضالو353329016ع مواد تنطیم کننده رشد گیاهی40297

تولید محصوالت گلخانه اي3210297103014معراج1416د334261002 حسن پور552420533زبان تخصصی41297

همه گرایش ها6گروه55337029پایان نامه  (میوه کاري و گیاهان دارویی)42295

6گروه327329015پایان نامه (گیاهان زینتی)43295

6گروه334229023پایان نامه (بیوتکنولوژي )44295

6گروه334129023پایان نامه (پس از برداشت)45295

همه گرایش ها6گروه3230306پایان نامه - کلیه گرایش ها46296

B97101611گروه14001600دو109310030دکتر صمدي341835018شیمی خاك پیشرفته1397

B97101911گروه10301230ي3307110030دکتر سپهر341835016مدیریت  تغذیه گیاه2397

B97102211گروه10301230دو300310021دکتر صدقیانی341835019روابط زیستی خاك و گیاه3397

B97102611گروه14001600ي109310020دکتر صمدي341835022روش تحقیق4397

10گروه317031سمینار5397

B97101711گروه16001800دو300310030دکتر صدقیانی341835017حاصلخیزي خاك پیشرفته7397



B97102911گروه14001600س3360310030دکتر برین341835041ژنتیک ریز جانداران خاکزي 8397

B97102211گروه10301230دو300310021دکترصدقیانی341835019روابط زیستی خاك و گیاه9397

B97102611گروه14001600ي109310020دکتر صمدي341835022روش تحقیق10397

10010گروه317031سیمنار11397

B97101511گروه8301030ي3347710021دکتر اسد زاده341635040زمین آمار12397

B97101911گروه8301030دو3319210030دکترممتاز341635018پیدایش و رده بندي خاك پیشرفته13397

B97102311گروه10301230ش3302510021دکتر خداوردیلو341635024کاربرد مدلهاي ریاضی در فیزیک و حفاظت خاك14397

B97102911گروه8301030ش3302510021دکتر خداوردیلو341635016فیزیک خاك پیشرفته15397

10گروه317031سمینار16397

B97101511گروه14001600دو3304310021دکترمنافی341635041کانی هاي رسی17397

B97101911گروه10301230س129110030دکتر رضاپورارزیابی کمی و تناسب اراضی18397

B97102311گروه8301030ي3304310011دکتر منافی341635042میکرومورفولوژي خاك19397

B97102611گروه10301230ي3347710021دکتر اسدزاده341635017حفاظت خاك پیشرفته20397

B97103011گروه8301030ش3319210020دکتر ممتاز341635022روش تحقیق21397

رویش زاده -دکتر341635049روش هاي آماري پیشرفته2396 B97101711گروه8301030دو-س330135030 

B67102611گروه8301030س129110011دکتر رضاپورخاك هاي مناطق خشک و نیمه خشک23396

B97101511گروه8301030ي3307010020دکتر عسگرزاده32593503مدیریت پایدار منابع خاك24396

60گروه323036پایاننامه 25396

60گروه323036پایاننامه 26395

00گروه323030پایاننامه 27395

اگرو- اکولوژي97/10/1511کالس جدیدگروه1618ي3306110020جلیلیان32803081اکولوژي گیاهان زراعی13497

اگرو- اکولوژي97/10/1911کالس قدیمگروه1012ي2275020رضایی چیانه32803082پایداري بوم نظامهاي کشاورزي14497

اگرو- اکولوژي97/10/1911کالس قدیمگروه1012ي336275020سیاوش مقدم32803082پایداري بوم نظامهاي کشاورزي15497

اگرو- اکولوژي97/10/2411کالس قدیمگروه1618ش22710020رضایی چیانه32803083اکولوژي سیستمهاي کشاورزي16497

اگرو- اکولوژي97/10/2911کالس قدیمگروه1416ش333165020قیاسی32803084تولید محصوالت زراعی ارگانیک17497

اگرو- اکولوژي97/10/2911کالس قدیمگروه1416ش2275020رضایی چیانه32803084تولید محصوالت زراعی ارگانیک18497

اگرو- اکولوژي97/11/111کالس جدیدگروه146ي3306110020جلیلیان32803085برنامه ریزي الگوي کشت19497



32803086تولید گیاهان دارویی پیشرفته20497

32803086تولید گیاهان دارویی پیشرفته21497

32803001تولید پایدار گیاهان زراعی22497

32803001تولید پایدار گیاهان زراعی23497

32803002اکوفیزیولوژي تولید گیاهان زراعی24497

32803003روش تحقیق25497

32803004روشهاي آماري در علوم کشاورزي26497

32803051تکنولوژي بذر27497

32803052بیوشیمی گیاهی28497

32803021تولید بذر و نشا29497

32803022فیزیولوژي بذر30497

32803023فرآوري و ذخیره سازي بذر31497

32803024به نژادي و بیوتکنولوژي بذر32497

32803024به نژادي و بیوتکنولوژي بذر33497

32803025سالمت بذر34497

32803025سالمت بذر35497

32803026روشهاي آزمون بذر36497

340628001اکولوژي تولید گیاهان زراعی1496

340628005حاصلخیزي خاك و کودهاي بیولوژیک 2496

340628009سمینار3496

55214005تکنولوژي بذر4496

55214001فیزیولوژي علف هاي هرز و علفکش5496

55214001فیزیولوژي علف هاي هرز و علفکش6496

55214019زراعت گیاهان دارویی و معطر7496

55214019زراعت گیاهان دارویی و معطر8496

317031سمینار9496

340528012فیزیولوژي گیاهان زراعی تکمیلی10496

340528007روشهاي آزمایشگاهی در بیولوژي بذر11496



علوم و تکنولوژي بذر97/10/169گروه317031سمینار12496

ارشد همه رشته ها06گروه323036پایاننامه374

مشترك گرایش97101511کالس الفگروه علوم دامی8301030دو3306010020دکتر دانشیار33603003بیوشیمی حیوانی پیشرفته 1597

مشترك گرایش9710199سالن دامپروريگروه علوم دامی14001600ي3339310020دکتر عرفان پرست33603001فیزیولوژي پیشرفته2597

فیزیولوژي97102611کالس الفگروه علوم دامی14001600دو335057020دکتر  خلیل وندي33603054فیزیولوژي رشد4597

فیزیولوژي97102611کالس الفگروه علوم دامی14001600دو333193020دکتر علی جو33603054فیزیولوژي رشد4597

فیزیولوژي9710309کالس الفگروه علوم دامی10301230س130210020دکتر فرخی33603051هورمون شناسی و غدد داخلی5597

مشترك گرایش97101611کالس الفگروه علوم دامی10301230ي3331910020دکتر علی جو 33603005روش تحقیق6596

فیزیولوژي97102211کالس الفگروه علوم دامی14001600ش13025020دکتر فرخی33603056فیزیولوژي  شیر دهی7596

فیزیولوژي97102211کالس الفگروه علوم دامی14001600ش333195020دکتر علی جو33603056فیزیولوژي  شیر دهی7596

فیزیولوژي97102911کالس الفگروه علوم دامی8301030ي 10020دکتر میرقلنج 33603052فیزیولوژي پرندگان8596

3230366پایان نامه 9596

زنبور عسل97101611کالس الفگروه علوم دامی14001600س3383610020دکتر مخبر33603148مباحث نوین در زنبورعسل1597

زنبور عسل9710199سالن دامپروريگروه علوم دامی14001600ي3339310011دکتر عرفان پرست33603001فیزیولوژي پیشرفته 2597

زنبور عسل97102211سالن دامپروريگروه علوم دامی12301400ي130010020دکتر اسمعیلی33603146فرآورده هاي زنبورعسل و کاربرد آنها3597

زنبور عسل20597102611حججی8301030دو101معراج 10301230ش3348010030دکتر غفاري 33603144ژنتیک و اصالح نژاد زنبور عسل4597

زنبور عسل9710309کالس ارشدان حشره ش10301230دوکالس ارشدختمان حشره شنا10301230ي3302010030دکتر آرمیده33603143فیزیولوژي و رفتارشناسی زنبورعسل6597

زنبور عسل97102511کالس الفگروه علوم دامی12301400س334805020دکتر غفاري 33603149شناخت و کاربرد دستگاههاي آزمایشگاهی 7596

زنبور عسل3170311سمینار8596

زنبور عسل3230366پایان نامه 9596

پایان نامه 10595

ژنتیک و اصالح دام97103011کالس بوه علوم دا12301400شکالس بگروه علوم دامی8301030ش129910030دکتر هاشمی33603002آمار حیاتی پیشرفته1597

ژنتیک و اصالح دام9710199سالن دامپروريگروه علوم دامی14001600ي3339310020دکتر عرفان پرست33603001فیزیولوژي پیشرفته2597

ژنتیک و اصالح دام97102211کالس بگروه علوم دامی8301030ي3348010020دکتر غفاري 33603021ژنتیک جمعیت 3597

ژنتیک و اصالح دام97101511کالس بوه علوم دا12301400دوکالس بگروه علوم دامی10301230دو129910030دکتر هاشمی33603027شاخص انتخاب دراصالح دام5597

ژنتیک و اصالح دام97102611کالس الفوه علوم دا16001800شکالس الفگروه علوم دامی14001600ش3348010030دکتر غفاري 33603024مدلهاي خطی در اصالح نژاد دام597 



ژنتیک و اصالح دام97101711سالن دامپروريگروه علوم دامی16001800س3383620دکتر مخبر33603026آشنایی با نرم افزارهاي اصالح نژاد6596

ژنتیک و اصالح دام3170311سمینار7596

ژنتیک و اصالح دام3230366پایان نامه 8596

0پایان نامه 9595

تغذیه دام 9710229کالس بگروه علوم دامی8301030دو333195020دکتر علی جو33603004تغذیه پیشرفته1597

97102611کالس بگروه علوم دامی8301030دو5020دکتر میرقلنج33603004تغذیه پیشرفته1597

97101511کالس الفگروه علوم دامی8301030دو3306010020دکتر دانشیار33603003بیوشیمی حیوانی پیشرفته2597

9710199سالن دامپروريگروه علوم دامی14001600ي3339310020دکتر عرفان پرست33603001فیزیولوژي پیشرفته3597

97103011کالس بوه علوم دا12301400شکالس بگروه علوم دامی8301030ش129910030دکتر هاشمی33603002آمار حیاتی پیشرفته4597

97102611بکالس الفگروه علوم دامی10301230ي3331910020دکتر علی جو33603005روش تحقیق5597

97102911اتاق اساتید گروه علوم دامی10301230ش1298502دکتر پیرمحمدي33603082گوارش و سوخت و ساز در دام6596

97102911کالس الف 10301230ش335055020دکتر خلیل وندي 33603082گوارش و سوخت و ساز در دام6596

97101711بکالس الف 12301400س335051002دکتر خلیل وندي 33603083روشهاي تولید و فرآوري خوراك دام7596

3170311سمینار8596

3230366پایان نامه 9596

پایان نامه 10595

تغذیه طیور9710171030کالس الفگروه علوم دامی10301230ي3306010020دکتر دانشیار33603116شناخت و کاربرد دستگاههاي آزمایشگاهی1596

تغذیه طیور1گروه317031سمینار 2596

تغذیه طیور3230366پایان نامه 3596

0پایان نامه 4595

197101611گروه14001600ي14025021علیزاده33203004روش هاي نوین آزمایشگاهی1697

197101611گروه14001600ي336015021 پیرسا33203004روش هاي نوین آزمایشگاهی2697

197103011گروه10301230ي126510021رضازاد33203003میکروبیولوژي صنعتی3697

3210010 اساتید گروه317031سمینار 46971

197102211گروه14001600د1گروه16001800ي130010030اسمعیلی55422054پدیده هاي انتقال در صنایع غذایی5697

197102611گروه16001800د130010021اسمعیلی55422048اصول طراحی تجهیزات صنایع غذایی6697

197102211گروه14001600ش140210020 علیزاده340832031شیمی پروتئین ها7697



197102611گروه10301230ش3346610020الماسی340832034شیمی لیپیدها8697

197110311گروه8301030ش3360110020پیرسا340832035حسگرها در صنایع غذایی9697

297101911گروه14001600ش12595020زینالی341032038صنایع غذایی پیشرفته10697

297101911گروه14001600ش11085020پیروزي فرد341032038صنایع غذایی پیشرفته11697

197102311گروه8301030ي125910020زینالی341032012فناوري هاي پیشرفته در صنایع گوشت12697

29710269گروه10301230ش110810020پیروزي فرد341032039فراوري محصوالت جانبی و ضایعات مواد غذایی13697

19710199گروه8301030د126510021رضازاد340932008زیست فناوري مواد غذایی14697

29710239گروه8301030ي3395810020جلیل نژاد (مدعو)340932007سینتیک ها و راکتورهاي بیوشیمیایی15697

29710269گروه10301230ش110810020پیروزي فرد340932034فراوري محصوالت جانبی و ضایعات مواد غذایی16697

3230366پایاننامه17696

3230366پایاننامه18695

3230300پایاننامه19695

گرایش طراحی9710159گروه810ش3301710020شریفیان332733001ریاضی مهندسی تکمیلی1897

9710189گروه1012ش3304410020رستم پور332733003روش تحقیق2897

9710229کارگاهA  1618يکارگاهA  1416ي3305810021فرخی332733005اندازه گیري پیشرفته3897

2069710259ق1012ي137810020محبی332733011موتورهاي درونسوز پیشرفته4897

9710299کارگاه1618Aشکارگاه1416Aش137910030مردانی332733013طراحی مکانیزم ها5897

گرایش پس از برداشت9710159گروه810ش3301710020شریفیان332833001ریاضی مهندسی تکمیلی6897

9710189گروه1012ش3304410021رستم پور332733003روش تحقیق7897

9710239کارگاه1416Bش3376910020حسین پور332833002طرح و تحلیل آزمایش هاي مهندسی8897

14169710259دگروه810د137510030احمدي مقدم332833004روش هاي ارزیابی کیفیت مواد غذایی9897

14169710299سکارگاه1618Bد130110030حسن پور332833011خواص مهندسی مواد بیولوژیکی10897

طراحی32303606پایان نامه11896

31703101سمینار12896

9710259کارگاه810Aس137510020احمدي مقدم332733038رابطه ماشین و خاك13896

پس از برداشت32303606پایان نامه14896



32303606 پایان نامه\15895

31703101سمینار15896

محمد خداوردیزاده97101911گروهگروه1012يگروهگروه1012ش3352510030محمد خداوردیزاده334027007اقتصاد توسعه پایدار کشاورزي و منابع طبیعی تکمیلی 11096

صدیقه هاشمی بناب97101511گروهگروه8301030سگروهگروه1416د3352910030صدیقه هاشمی بناب334027002اقتصاد کالن تکمیلی21097

عذرا جوان بخت97102411گروهگروه10301230شگروهگروه10301230ي3318010030عذرا جوان بخت334027001اقتصاد خرد تکمیلی31097

مرتضی موالیی97102911گروهگروه10301230سگروهگروه1416ي3318110030مرتضی موالیی334027003اقتصاد سنجی تکمیلی (1)41097

محمد خداوردیزاده97101911گروهگروه1416سگروهگروه1416ش3352510030محمد خداوردیزاده333927004کاربرد برنامه ریزي ریاضی در کشاورزي11097

مرتضی موالیی97102911گروهگروه10301230سگروهگروه1416ي3318110030مرتضی موالیی333927003اقتصاد سنجی تکمیلی(1)21096

عذرا جوان بخت97102411گروهگروه10301230شگروهگروه10301230ي3318010030عذرا جوان بخت333927001اقتصاد خرد تکمیلی 31097

عذرا جوان بخت97102211گروهگروه1416سگروهگروه8301030ي3318010030عذرا جوان بخت333927007مدیریت ریسک کشاورزي41096

عذرا جوان بخت97102411گروهگروه10301230شگروهگروه10301230ي3318010030عذرا جوان بخت340727001اقتصاد خرد تکمیلی11097

محمد خداوردیزاده97101911گروهگروه1416دگروهگروه1416ش3352510030محمد خداوردیزاده340727004کاربرد برنامه ریزي ریاضی در کشاورزي21097

مرتضی موالیی97102911گروهگروه10301230سگروهگروه1416ي3318110030مرتضی موالیی340727003اقتصاد سنجی تکمیلی (1)31097

مرتضی موالیی97102211گروهگروه1416سگروهگروه8301030ي3318110030مرتضی موالیی352927005تجزیه و تحلیل قیمت محصوالت کشاورزي 11096

صدیقه هاشمی بناب97101511گروهگروه8301030سگروهگروه1416د3352910030صدیقه هاشمی بناب352927002اقتصاد کالن تکمیلی21097-96

صدیقه هاشمی بناب97101911گروهگروه10301230يگروهگروه8301030د3352910030صدیقه هاشمی بناب352927006بازاریابی و زنجیره عرضه محصوالت کشاورزي31096

عذرا جوان بخت97102411گروهگروه10301230شگروهگروه10301230ي3318010030عذرا جوان بخت352927001اقتصاد خرد تکمیلی41097

مرتضی موالیی97102911گروهگروه10301230سگروهگروه1416ي3318110030مرتضی موالیی352927003اقتصاد سنجی تکمیلی (1)51097

323030پایان نامه11095

بیماري شناسی97101911گروه14001600يگروه10301230ي129410021قوستا32573001قارچ شناسی تکمیلی1797

بیماري شناسی97102411گروه14001600د13747012ابرین بنا32573006روشها و وسایل تحقیق در بیماري شناسی گیاهی2797

بیماري شناسی97102411گروه14001600س30043012رضایی دانش32573006روشها و وسایل تحقیق در بیماري شناسی گیاهی3797

بیماري شناسی97101511گروه10301230د13745030ابرین بنا32573004مدیریت بیماري هاي گیاهی4797

بیماري شناسی97101511گروه8301030د30045030رضایی دانش32573004مدیریت بیماري هاي گیاهی5797

بیماري شناسی97103011گروه8301030ي-س139510021راستگو32573002ویروس شناسی گیاهی6797

بیماري شناسی97101611گروه8301030د3362310001خضري32573009بیماري شناسی عملی7796

بیماري شناسی01اساتید گروه317031سمینار 87961



بیماري شناسی06اساتید گروه323036پایان نامه9796

پایان نامه10795

حشره شناسی97103011گروه14001600يگروه10301230ي129610021میرفخرایی55233007کنه شناسی تکمیلی1797

حشره شناسی97102411گروه8301030ي3302010011آرمیده55233010روشها و وسایل تحقیق2797

حشره شناسی97101511گروه14001600دگروه10301230د129510030کریم پور55233003اکولوژي حشرات3797

حشره شناسی971012011گروه10301230سگروه8301030س3302110021صفوي55233001مورفولوژي حشرات4797

حشره شناسی02اساتید گروه55233020مسئله مخصوص8796

حشره شناسی06اساتید گروه323036پایان نامه9796

اساتید گروهپایان نامه10795

ژنتیک و به نژادي گیاهی9710181100گروهگروه10301230ش12365020عبدالهی352628003ژنتیک پیشرفته1997

گروه506 در وب9710181100گروهگروه10301230ش330505020جعفري352628003ژنتیک پیشرفته2997

ژنتیک و به نژادي گیاهی9710181100گروهگروه8301030ي12365001عبدالهی352628003عملی ژنتیک پیشرفته3997

ژنتیک و به نژادي گیاهی9710181100گروهگروه8301030ي330505001جعفري352628003عملی ژنتیک پیشرفته4997

ژنتیک و به نژادي گیاهی9710231100گروهگروه8301030ش128810020برنوسی352628004بیومتري5997

ژنتیک و به نژادي گیاهی9710231100آزماگروه10301230ي128810001برنوسی352628004بیومتري عملی6997

ژنتیک و به نژادي گیاهی9711011100گروهگروه14001600ش330505020جعفري352628009کشت سلول و بافت گیاهی7997

ژنتیک و به نژادي گیاهی9711011100گروهگروه14001600ش12905020مقدم352628009کشت سلول و بافت گیاهی8997

ژنتیک و به نژادي گیاهی9711011100آزماگروه14001600ي330505001جعفري352628009عملی کشت سلول و بافت گیاهی 9997

ژنتیک و به نژادي گیاهی9711011100آزماگروه14001600ي12905001مقدم352628009عملی کشت سلول و بافت گیاهی 10997

ژنتیک و به نژادي گیاهی312049710171100حججی10301230دو31204حججی8301030دو12905030مقدم352628001به نژادي گیاهی پیشرفته11996

ژنتیک و به نژادي گیاهی312049710171100حججی10301230دو31204حججی8301030دو330135030درویش زاده352628001به نژادي گیاهی پیشرفته12996

ژنتیک و به نژادي گیاهی9710221100آزماگروه14001600دو12905002مقدم352628008کاربرد نرم افزارهاي آماري در به نژادي گیاهی 13996

ژنتیک و به نژادي گیاهی9710221100آزماگروه14001600دو340415002قاسم زاده352628008کاربرد نرم افزارهاي آماري در به نژادي گیاهی 14996

اصالح نباتات06گروه323036پایان نامه(95 و ماقبل)15995

بیوتکنولوژي کشاورزي9710191100گروهگروه8301030س123610020عبدالهی32282803ژنتیک مولکولی مقدماتی16997

گروه 228 و577 در وب9710241100گروهگروه8301030دو3305010020جعفري32282801بیوشیمی17997

بیوتکنولوژي کشاورزي321039710291100معراج10301230دو128810020برنوسی32282813بیومتري 189972

بیوتکنولوژي کشاورزي9711031100گروهگروه600 14001دو126510020رضازاد32282802میکروبیولوژي عمومی19997

بیوتکنولوژي کشاورزي9711031100گروهگروه10301230س126510001رضازاد32282802عملی میکروبیولوژي عمومی20997



بیوتکنولوژي کشاورزي9710221100گروهگروه10301230دوگروهگروه10301230ي330505030جعفري32282807مهندسی ژنتیک21996

بیوتکنولوژي کشاورزي9710221100گروهگروه10301230دوگروهگروه10301230ي12365030عبدالهی32282807مهندسی ژنتیک22996

بیوتکنولوژي کشاورزي9710251100گروهگروه14001600ي330135010درویش زاده32282819کاربرد کامپیوتر در بیوتکنولوژي23996

بیوتکنولوژي کشاورزي9710251100گروهگروه14001600ي12365010عبدالهی32282819کاربرد کامپیوتر در بیوتکنولوژي24996

بیوتکنولوژي کشاورزي9710251100گروهگروه16001800ي330135001درویش زاده32282819عملی کاربرد کامپیوتر در بیوتکنولوژي25996

بیوتکنولوژي کشاورزي9710251100گروهگروه16001800ي12365001عبدالهی32282819عملی کاربرد کامپیوتر در بیوتکنولوژي26996

بیوتکنولوژي کشاورزي1001گروه317031سمینار27996

بیوتکنولوژي کشاورزي06گروه323036پایان نامه(95 و ماقبل)28995


	ارشد

