
نام درس گروه  نام استاد روز تشکیل کالس س تشکیل مکان کالس ش کالس ت امتحان س امتحان مراقب کد درس

شیمی عمومی  باغبانی دولتی یکشنبه ۱۴ قدیم ۲۰۲ ۹۶۱۱۰۲ ۹ نوروزی-حسنی ۵۵۲۴۲۰۷۴

عملی شیمی عمومی باغبانی دولتی یکشنبه ۱۲۳۰ آزمایشگاه ۵۵۲۴۲۰۷۵

فیزیک عمومی باغبانی لطفی زاده سه شنبه ۱۴ قدیم ۲۰۲ ۹۶۱۰۲۳ ۹ رضاپور-شیرزاد ۵۵۲۴۲۰۷۶

عملی فیزیک عمومی باغبانی گروه فیزیک سه شنبه ۱۰۳۰ آزمایشگاه ۵۵۲۴۲۰۷۷

اکولوژی باغبانی علیرضالو شنبه ۱۰۳۰ قدیم ۲۰۲ ۹۶۱۰۲۵ ۱۱ آقایی-فرخ زاد ۵۵۲۲۲۰۰۳

اکولوژی باغبانی علیرضالو سه شنبه ۸۳۰ قدیم ۲۰۲ ۹۶۱۰۲۵ ۱۱ آقایی-فرخ زاد ۵۵۲۲۲۰۰۳

آناتومی وفیزیولوژی گیاهی باغبانی فتاحی چهارشنبه ۱۰۳۰ معراج ۱۰۲ ۹۶۱۰۲۷ ۹ نوروزی-حسن پور ۵۵۲۴۲۱۶۲

عملی آناتومی وفیزیولوژی گیاهی باغبانی فتاحی یکشنبه ۱۰۳۰ ۵۵۲۴۲۱۶۳

ژنتیک باغبانی حسینی چهارشنبه ۱۴ معراج ۱۰۲ ۹۶۱۰۲۰ ۱۱ محسنی آذر-حسن پور ۵۵۲۴۲۱۱۰

عملی ژنتیک باغبانی حسینی دوشنبه ۱۲۳۰ آزمایشگاه ۵۵۲۴۲۱۱۱

آمارواحتماالت باغبانی فرخزاد دوشنبه ۱۴ قدیم ۲۰۲ ۹۶۱۰۲۳ ۱۱ فتاحی ۵۵۲۴۲۱۰۲

عملی آمار واحتماالت باغبانی فرخزاد سه شنبه ۱۰۳۰ قدیم ۲۰۲ ۵۵۲۴۲۱۰۳

اصول باغبانی باغبانی امیری یکشنبه ۱۰۳۰ معراج ۱۰۲ ۹۶۱۰۲۵ ۱۱ شیرزاد-ناصری ۵۵۲۴۲۰۸۲

عملی اصول باغبانی باغبانی امیری یکشنبه ۱۲۳۰ ۵۵۲۴۲۰۸۳

خاک شناسی عمومی باغبانی منافی سه شنبه ۸۳۰ معراج ۱۰۲ ۹۶۱۰۲۷ ۱۱ فتاحی-امیری ۵۵۲۴۲۰۸۴

عملی خاک شناسی عمومی باغبانی منافی سه شنبه ۱۴ آزمایشگاه ۵۵۲۴۲۰۸۵

بیوشیمی عمومی باغبانی فتاحی دوشنبه ۸۳۰ معراج ۱۰۲ ۹۶۱۰۱۹ ۱۱ امیری ۵۵۲۴۲۱۰۴

بیوشیمی عمومی باغبانی فتاحی چهارشنبه ۸۳۰ معراج ۱۰۲ ۹۶۱۰۱۹ ۱۱ شیرزاد ۵۵۲۴۲۱۰۴

فیزیولوژی گیاهی  باغبانی شیرزاد دوشنبه ۱۰۳۰ معراج ۱۰۲ ۹۶۱۰۳۰ ۱۱ اصغری ۵۵۲۴۲۰۳۸

فیزیولوژی گیاهی  باغبانی شیرزاد شنبه ۸۳۰ قدیم ۲۰۲ ۹۶۱۰۳۰ ۱۱ علیرضالو ۵۵۲۴۲۰۳۸

هوا واقلیم شناسی باغبانی خلیلی یکشنبه ۸۳۰ معراج ۱۰۲ ۹۶۱۱۰۲ ۱۱ محسنی اذر-فرخزاد ۵۵۲۴۲۰۸۶

عملی هوا واقلیم شناسی باغبانی خلیلی یکشنبه ۱۲۳۰ آزمایشگاه ۵۵۲۴۲۰۸۷

گلکاری باغبانی جبارزاده سه شنبه ۱۰۳۰ معراج ۱۰۲ ۹۶۱۰۲۳ ۱۴ جلیل دوست ۵۵۲۴۲۰۸۸

گلکاری باغبانی جبارزاده چهارشنبه ۸۳۰ قدیم ۲۰۲ ۹۶۱۰۲۳ ۱۴ محسنی آذر ۵۵۲۴۲۰۸۸

عملی گلکاری باغبانی جبارزاده دوشنبه ۱۰۳۰ آزمایشگاه ۵۵۲۴۲۰۸۹

فیزیولوژی پس ازبرداشت باغبانی اصغری شنبه ۸۳۰ معراج ۱۰۲ ۹۶۱۰۲۷ ۹ رضاپور-تقی لو ۵۵۲۴۲۰۹۰

عملی فیزیولوژی پس از برداشت باغبانی اصغری دوشنبه ۸۳۰ آزمایشگاه ۵۵۲۴۲۰۹۱

اصالح و بذر گیری گل وسبزی باغبانی حسن پور شنبه ۱۰۳۰ معراج ۱۰۲ ۹۶۱۰۲۵ ۹ جبارزاده-حسنی ۵۵۲۴۲۰۹۲

عملی اصالح و بذر گیری گل وسبزی باغبانی حسن پور یکشنبه ۸۳۰ ۵۵۲۴۲۰۹۳

اصول سبزی کاری باغبانی حسنی چهارشنبه ۱۰۳۰ قدیم ۲۰۲ ۹۶۱۰۳۰ ۱۱ نوروزی-فرخزاد ۵۵۲۴۲۰۲۹

حاصل خیزی خاک وکود باغبانی صدقیانی دوشنبه ۱۴ معراج ۱۰۲ ۹۶۱۰۱۹ ۱۱ حسن پور-ناصری ۵۵۲۴۲۰۹۴

عملی حاصل خیزی خاک وکود باغبانی صدقیانی چهارشنبه ۱۲۳۰ آزمایشگاه ۵۵۲۴۲۰۹۵

میوه های گرمسیری ونیمه گرمسیری باغبانی شیرزاد شنبه ۱۴ قدیم ۲۰۲ ۹۶۱۱۰۲ ۹ جبارزاده ۵۵۲۴۲۰۹۶

میوه های گرمسیری ونیمه گرمسیری باغبانی شیرزاد یکشنبه ۱۰۳۰ قدیم ۲۰۲ ۹۶۱۱۰۲ ۹ علیرضالو ۵۵۲۴۲۰۹۶

عملی میوه های گرمسیری ونیمه گرمسیری باغبانی شیرزاد یکشنبه ۱۲۳۰ آزمایشگاه ۵۵۲۴۲۰۹۷



حشره شناسی ودفع آفات باغبانی ولی زادگان یکشنبه ۱۴ معراج ۱۰۲ ۹۶۱۰۲۰ ۱۱ رضاپور ۵۵۲۴۲۰۹۸

حشره شناسی ودفع آفات باغبانی صفوی یکشنبه ۱۴ معراج ۱۰۲ ۹۶۱۰۲۰ ۱۱ امیری ۵۵۲۴۲۰۹۸

عملی حشره شناسی ودفع آفات باغبانی ولی زادگان سه شنبه ۸۳۰ آزمایشگاه ۵۵۲۴۲۰۹۹

عملی حشره شناسی ودفع آفات باغبانی صفوی سه شنبه ۱۰۳۰ آزمایشگاه ۵۵۲۴۲۰۹۹

ماشین های کشاورزی باغبانی محبی دوشنبه ۸۳۰ قدیم ۲۰۲ ۹۶۱۰۲۳ ۱۱ تقی لو-علیرضالو ۵۵۲۴۲۱۰۰

عملی ماشین های کشاورزی باغبانی محبی دوشنبه ۱۲۳۰ آزمایشگاه ۵۵۲۴۲۱۰۱

زبان تخصصی باغبانی حسن پور دوشنبه ۱۴ معراج ۱۰۲ ۹۶۱۰۲۶ ۱۱ فتاحی-اصغری ۵۵۲۴۲۰۵۳

پروژه باغبانی گروه باغبانی ۵۵۲۴۲۰۶۴

آشنایی باقوانین خود اشتغالی باغبانی خداوردی زاده سه شنبه ۱۴ قدیم ۲۰۲ ۹۶۱۱۰۲ ۱۱ تقی لو-جلیل دوست ۵۵۲۴۲۰۶۱


