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

شیمی عمومی  ۷ پیرسا چهارشنبه ۱۴ عمومی ۹۶۱۰۳۰ ۹ رزمی ۵۵۲۲۲۰۰۶

جانورشناسی ۷ آرمیده شنبه ۸۳۰ قدیم ۲۰۷ ۹۶۱۰۲۰ ۱۱ کریم پور ۵۵۲۳۲۰۸۵

جانورشناسی عملی ۷ آرمیده سه شنبه ۸۳۰ ۵۵۲۳۲۰۸۶

۱گیاه شناسی  ۷ میرفخرایی دوشنبه ۸۳۰ قدیم ۲۰۷ ۹۶۱۰۲۵ ۹ آرمیده ۵۵۲۳۲۰۸۷

۱عملی گیاه شناسی  ۷ میرفخرایی یکشنبه ۸۳۰ ۵۵۲۳۲۰۸۸

فیزیک عمومی ۷ عبدی سرای شنبه ۱۰۳۰ قدیم ۲۰۷ ۹۶۱۰۲۷ ۹ رزمی ۵۵۲۳۲۰۶۵

شیمی عمومی  ۷ پیرسا یکشنبه ۱۰۳۰ عمومی ۹۶۱۰۳۰ ۹ رزمی ۵۵۲۲۲۰۰۶

آشنایی باکامپیوتر ۷ آرمیده سه شنبه ۱۴ قدیم ۲۰۷ ۹۶۱۰۲۷ ۱۴ میر فخرایی ۵۵۲۳۲۰۸۹

آشنایی باکامپیوتر عملی ۷ آرمیده یکشنبه ۱۰۳۰ ۵۵۲۳۲۰۹۰

بیوشیمی ۷ رضایی دانش شنبه ۱۰۳۰ معراج ۲۰۴ ۹۶۱۱۰۱ ۱۱ راستگو ۵۵۱۰۲۰۰۷

بیوشیمی ۷ رضایی دانش یکشنبه ۱۴ معراج ۲۰۴ ۹۶۱۱۰۱ ۱۱ راستگو ۵۵۱۰۲۰۰۷

خاک شناسی عمومی ۷ مختارزاده چهارشنبه ۱۴ معراج ۲۰۴ ۹۶۱۰۲۰ ۱۱ مهرخو ۵۵۲۳۲۰۹۱

عملی خاک شناسی عمومی ۷ مختارزاده دوشنبه ۱۰۳۰ ۵۵۲۳۲۰۹۲

اکولوژی عمومی ۷ کریم پور سه شنبه ۱۰۳۰ قدیم ۲۰۷ ۹۶۱۰۲۳ ۱۴ آرمیده ۵۵۲۳۲۰۰۴

اکولوژی عمومی ۷ کریم پور چهارشنبه ۸۳۰ قدیم ۲۰۷ ۹۶۱۰۲۳ ۱۴ آرمیده ۵۵۲۳۲۰۰۴

زراعت عمومی ۷ امیرنیا شنبه ۱۴ قدیم ۲۰۷ ۹۶۱۰۲۵ ۱۱ رضایی دانش ۵۵۲۲۲۰۱۸

زراعت عمومی ۷ امیرنیا دوشنبه ۸۳۰ قدیم ۲۰۷ ۹۶۱۰۲۵ ۱۱ رضایی دانش ۵۵۲۲۲۰۱۸

آبیاری عمومی ۷ احمدی یکشنبه ۱۰۳۰ معراج ۲۰۴ ۹۶۱۱۰۲ ۱۴ خضری ۵۵۲۳۲۱۱۳

آبیاری عمومی عملی ۷ احمدی چهارشنبه ۱۲۳۰ ۵۵۲۳۲۱۱۴

ماشین های کشاورزی ۷ محبی سه شنبه ۸۳۰ معراج ۲۰۴ ۹۶۱۰۲۵ ۱۴ راستگو ۵۵۲۳۲۱۱۵

ماشینهای کشاورزی عملی ۷ محبی سه شنبه ۱۲۳۰ ۵۵۲۳۲۱۱۶

حشره شناسی ۷ صفوی دوشنبه ۱۴ معراج ۲۰۴ ۹۶۱۰۲۷ ۱۱ قوستا ۵۵۲۳۲۰۹۹

حشره شناسی عملی ۷ صفوی یکشنبه ۱۲۳۰ ۵۵۲۳۲۱۰۰

قارچ شناسی ۷ قوستا شنبه ۱۰۳۰ معراج ۲۰۴ ۹۶۱۰۲۳ ۱۱ ابرین بنا ۵۵۲۳۲۰۹۵

قارچ شناسی عملی ۷ قوستا شنبه ۱۴ ۵۵۲۳۲۰۹۶

ویروس های بیماری زای گیاهی ۷ راستگو سه شنبه ۱۰۳۰ معراج ۲۰۴ ۹۶۱۰۲۰ ۱۱ خضری ۵۵۲۳۲۱۱۱

ویروس های بیماری زای گیاهی عملی ۷ راستگو دوشنبه ۱۰۳۰ ۵۵۲۳۲۱۱۲

پروکاریوت های بیماری زای گیاهی ۷ خضری سه شنبه ۱۴ معراج ۲۰۴ ۹۶۱۰۲۷ ۹ مهرخو ۵۵۲۳۲۰۹۷

پروکاریوت های بیماری زای گیاهی عملی ۷ خضری دوشنبه ۱۲۳۰ ۵۵۲۳۲۰۹۸

نماتدشناسی ۷ خضری یکشنبه ۸۳۰ معراج ۲۰۴ ۹۶۱۰۳۰ ۱۴ ابرین بنا ۵۵۲۳۲۰۹۳

نماتدشناسی عملی ۷ خضری یکشنبه ۱۴ ۵۵۲۳۲۰۹۴

اصول کنترل آفات گیاهی ۷ مهرخو سه شنبه ۸۳۰ قدیم ۲۰۷ ۹۶۱۰۲۵ ۱۴ صفوی ۵۵۲۳۲۰۷۵

اصول کنترل بیماری های گیاهی ۷ رضایی دانش شنبه ۱۴ معراج ۲۰۴ ۹۶۱۰۲۰ ۱۴ قوستا ۵۵۲۳۲۰۷۶

آفات مهم گیاهان جالیز وسبزی ۷ میرفخرایی چهارشنبه ۸۳۰ معراج ۲۰۴ ۹۶۱۰۲۳ ۱۱ کریم پور ۵۵۲۳۲۱۰۹

آفات مهم گیاهان جالیز وسبزی عملی ۷ میرفخرایی دوشنبه ۱۲۳۰ ۵۵۲۳۲۱۱۰



بیماریهای مهم گیاهان جاللیز وسبزی ۷ ابرین بنا چهارشنبه ۱۰۳۰ قدیم ۲۰۷ ۹۶۱۰۲۷ ۱۱ میر فخرایی ۵۵۲۳۲۱۰۱

بیماریهای مهم گیاهان جاللیز وسبزی ۷ راستگو چهارشنبه ۱۰۳۰ قدیم ۲۰۷ ۹۶۱۰۲۷ ۱۱ میر فخرایی ۵۵۲۳۲۱۰۱

بیماریهای مهم گیاهان جاللیز وسبزی عملی ۷ ابرین بنا چهارشنبه ۱۲۳۰ ۵۵۲۳۲۱۰۲

بیماریهای مهم گیاهان جاللیز وسبزی عملی ۷ راستگو یکشنبه ۱۲۳۰ ۵۵۲۳۲۱۰۲

سم شناسی ۷ ولی زادگان شنبه ۱۰۳۰ قدیم ۲۰۷ ۹۶۱۰۱۹ ۹ حاذقی ۵۵۲۳۲۱۰۵

سم شناسی عملی ۷ ولی زادگان شنبه ۱۲۳۰ ۵۵۲۳۲۱۰۶

آفات انباری ۷ ولی زادگان یکشنبه ۱۰۳۰ قدیم ۲۰۷ ۹۶۱۰۳۰ ۱۱ مهرخو ۵۵۲۳۲۱۰۳

آفات انباری عملی ۷ مهرخو سه شنبه ۱۰۳۰ ۵۵۲۳۲۱۰۴

بیماری های گیاهان جنگلی ۷ راستگو دوشنبه ۱۴ معراج ۲۰۴ ۹۶۱۱۰۲ ۱۱ صفوی ۵۵۲۳۲۱۰۷

بیماری های گیاهان جنگلی عملی ۷ راستگو دوشنبه ۸۳۰ ۵۵۲۳۲۱۰۸

ریاضیات عمومی ۷ شهباز پور شنبه ۱۴ عمومی ۹۶۱۰۲۳ ۱۴ حاذقی ۵۵۲۲۲۰۰۱

ریاضیات عمومی ۷ شهباز پور سه شنبه ۱۴ عمومی ۹۶۱۰۲۳ ۱۴ حاذقی ۵۵۲۲۲۰۰۱


