
 دانشکده کشاورزی402- 401برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست در نیم سال اول تحصیلی

ساعت ات امتحانکالسمکانتاساعتازساعتروز تکالسمکانتاساعتازساعتروز تعملینظریاشتراککد استادنام استادکد درسنام درسورودی

1.4Eگروهگروه111230یگروهگروه93011ی3352910030صدیقه هاشمی بناب334027002اقتصاد کالن تکمیلی1401 +0711

1.4Eگروهگروه1416دگروهگروه111230د3318010030عذرا جوان بخت334027001اقتصاد خرد تکمیلی1401 +0711

1.4Eگروهگروه93011دگروهگروه8930د3318110030مرتضی موالیی334027021کاربرد اقتصاد سنجی در کشاورزی تکمیلی1401 +0711

ساعت ات امتحانکالسمکانتاساعتازساعتروز تکالسمکانتاساعتازساعتروز تعملینظریاشتراککد استادنام استادکد درسنام درسورودی

۱۴۰۱۱۰۲۱۱۱گروهگروه۹۳۰۱۱دگروهگروه۸۹۳۰د۳۳۱۸۱۱۰۰۳۰مرتضی موالیی۳۳۳۹۲۷۰۲۲کاربرد اقتصاد سنجی در کشاورزی تکمیلی۱۴۰۱

۱۴۰۱۱۰۱۷۱۱گروهگروه۱۴۱۶دگروهگروه۱۱۱۲۳۰د۳۳۱۸۰۱۰۰۳۰عذرا جوان بخت۳۳۳۹۲۷۰۰۱اقتصاد خرد تکمیلی ۱۴۰۱

۱۴۰۱۱۰۲۵۱۱گروهگروه۱۱۱۲۳۰سگروهگروه۹۳۰۱۱س۳۳۵۲۵۱۰۰۳۰محمد خداوردیزاده۳۳۳۹۲۷۰۲۱کاربرد برنامه ریزی ریاضی در کشاورزی تکمیلی۱۴۰۱

ساعت ات امتحانکالسمکانتاساعتازساعتروز تکالسمکانتاساعتازساعتروز تعملینظریاشتراککد استادنام استادکد درسنام درسورودی

۱۴۰۱۱۰۱۷۱۱گروهگروه۱۴۱۶دگروهگروه۱۱۱۲۳۰د۳۳۱۸۰۱۰۰۳۰عذرا جوان بخت۳۴۰۷۲۷۰۰۱اقتصاد خرد تکمیلی۱۴۰۰۱۴۰۱

۱۴۰۱۱۰۲۱۱۱گروهگروه۹۳۰۱۱دگروهگروه۸۹۳۰د۳۳۱۸۱۱۰۰۳۰مرتضی موالیی۳۴۰۷۲۷۰۲۲کاربرد اقتصاد سنجی در کشاورزی تکمیلی۱۴۰۱

۱۴۰۱۱۰۲۱۱۱گروهگروه۹۳۰۱۱دگروهگروه۸۹۳۰د۳۳۱۸۱۱۰۰۳۰مرتضی موالیی۳۴۰۷۲۷۰۰۳(1)اقتصاد سنجی تکمیلی ۱۴۰۰

۱۴۰۱۱۰۲۵۱۱گروهگروه۱۱۱۲۳۰سگروهگروه۹۳۰۱۱س۳۳۵۲۵۱۰۰۳۰محمد خداوردیزاده۳۴۰۷۲۷۰۲۱کاربرد برنامه ریزی ریاضی در کشاورزی تکمیلی۱۴۰۱

۱۴۰۱۱۰۲۵۱۱گروهگروه۱۱۱۲۳۰سگروهگروه۹۳۰۱۱س۳۳۵۲۵۱۰۰۳۰محمد خداوردیزاده۳۴۰۷۲۷۰۰۴کاربرد برنامه ریزی ریاضی در کشاورزی۱۴۰۰

۱۴۰۱۱۰۲۸۱۱گروهگروه۹۳۰۱۱یگروهگروه۸۹۳۰ی۳۳۱۸۱۱۰۰۳۰مرتضی موالیی۳۴۰۷۲۷۰۰۶سیاستهای کشاورزی تکمیلی۱۴۰۰

۱۴۰۱۱۱۰۲۱۱گروهگروه۱۱۱۲۳۰ی۳۳۱۸۰۱۰۰۲۰عذرا جوان بخت340727026روش تحقیق1400

۳۲۳۰۳۶پایان نامه۱۴۰۰

C9BC2:V9+ساعت ات امتحانکالسمکانتاساعتازساعتروز تکالسمکانتاساعتازساعتروز تعملینظریاشتراککد استادنام استادکد درسنام درسورودی

1.4E ۱۴۰۱۱۰۲۵۱۱گروهگروه۱۱۱۲۳۰یگروهگروه۹۳۰۱۱ی۳۳۵۲۹۱۰۰۳۰صدیقه هاشمی بناب352927002اقتصاد کالن تکمیلی07+

1.4E ۱۴۰۱۱۰۱۷۱۱گروهگروه۱۴۱۶دگروهگروه۱۱۱۲۳۰د۳۳۱۸۰۱۰۰۳۰عذرا جوان بخت352927001اقتصاد خرد تکمیلی07+

۱۴۰۱۱۰۲۱۱۱گروهگروه۹۳۰۱۱دگروهگروه۸۹۳۰د۳۳۱۸۱۱۰۰۳۰مرتضی موالیی352927021کاربرد اقتصاد سنجی در کشاورزی تکمیلی1401

۱۴۰۱۱۰۲۱۱۱گروهگروه۹۳۰۱۱دگروهگروه۸۹۳۰د۳۳۱۸۱۱۰۰۳۰مرتضی موالیی352927003(1)اقتصاد سنجی تکمیلی 1400

۱۴۰۱۱۰۲۸۱۱گروهگروه۹۳۰۱۱یگروهگروه۸۹۳۰ی۳۳۵۲۵۱۰۰۳۰محمد خداوردیزاده352927007بازاریابی بین الملل محصوالت کشاورزی1400

۱۴۰۱۱۱۰۲۱۱گروهگروه۱۱۱۲۳۰ی۳۳۱۸۰۱۰۰۲۰عذرا جوان بخت352927027روش تحقیق1400

۳۲۳۰۳۶پایان نامه 1400

ژنتیک و اصالح نژاد دام101401/10/24۹معراج14001600ی101معراج11001230ی129910030دکتر هاشمی33603002آمار حیاتی پیشرفته1401

ژنتیک و اصالح نژاد دام401/10/28۹سالن دامپروریگروه علوم دامی11001230ش3339310020دکتر عرفان پرست33603001فیزیولوژی پیشرفته1401

ژنتیک و اصالح نژاد دام401/11/01۹کالس بگروه علوم دامی11001230دو3383610020دکتر مخبر33603021ژنتیک جمعیت 1401

ژنتیک و اصالح نژاد دام205401/11/03۹حججی9301100ش205حججی800930ش129910030دکتر هاشمی33603027شاخص انتخاب دراصالح دام1401

ژنتیک و اصالح نژاد دامکالس جگروه علوم دامی9301100دوکالس جگروه علوم دامی800930دو3348010030دکتر غفاری 33603024مدلهای خطی در ارزیابی های ژنتیکی1401

ژنتیک و اصالح نژاد دام401/11/05۹کالس بگروه علوم دامی11001230ش3383620دکتر مخبر33603026آشنایی با نرم افزارهای اصالح نژاد1400

ژنتیک و اصالح نژاد دام33303606پایان نامه 1400

تغذیه نشخوارکنندگان101401/10/26۱۱معراج800930ی333195020دکتر علی جو33603004تغذیه پیشرفته1401

تغذیه نشخوارکنندگان101401/10/26۱۱معراج800930ی345020دکتر میرقلنج33603004تغذیه پیشرفته1401

تغذیه نشخوارکنندگان401/11/01۱۱سالن دامپروریگروه علوم دامی9301100ش3306010020دکتر دانشیار33603003بیوشیمی پیشرفته1401

تغذیه نشخوارکنندگان401/10/28۹سالن دامپروریگروه علوم دامی11001230ش3339310020دکتر عرفان پرست33603001فیزیولوژی پیشرفته1401

تغذیه نشخوارکنندگان101401/10/24۹معراج14001600ی101معراج11001230ی129910030دکتر هاشمی33603002آمار حیاتی پیشرفته1401

تغذیه نشخوارکنندگان101401/11/05۱۱معراج9301100ی3331910020دکتر علی جو33603005روش تحقیق1401

تغذیه نشخوارکنندگان401/10/24۱۱اتاق اساتید گروه علوم دامی800930س1298502دکتر پیرمحمدی33603082گوارش و سوخت و ساز در دام1400

تغذیه نشخوارکنندگان401/10/24۱۱کالس الف گروه علوم دامی800930س335055020دکتر خلیل وندی 33603082گوارش و سوخت و ساز در دام1400

تغذیه نشخوارکنندگان401/11/01۱۱کالس الف گروه علوم دامی9301100س335051002دکتر خلیل وندی 33603083روشهای تولید و فرآوری خوراک دام1400



تغذیه نشخوارکنندگان3170311سمینار1400

تغذیه نشخوارکنندگان3330366پایان نامه 1400

تغذیه طیور101401/10/26۱۱معراج800930ی333195020دکتر علی جو33603004تغذیه پیشرفته1401

تغذیه طیور101401/10/26۱۱معراج800930ی345020دکتر میرقلنج33603004تغذیه پیشرفته1401

تغذیه طیور401/11/01۱۱سالن دامپروریگروه علوم دامی9301100ش3306010020دکتر دانشیار33603003بیوشیمی پیشرفته1401

تغذیه طیور401/10/28۹سالن دامپروریگروه علوم دامی11001230ش3339310020دکتر عرفان پرست33603001فیزیولوژی پیشرفته1401

تغذیه طیور101401/10/24۹معراج14001600ی101معراج11001230ی129910030دکتر هاشمی33603002آمار حیاتی پیشرفته1401

تغذیه طیور101401/11/03۱۴معراج9301100ی3331910020دکتر علی جو33603005روش تحقیق1401

تغذیه طیور401/10/24۱۴الفگروه علوم دامی9301100ش3422610011دکتر پیوستگان33603031شناخت و کاربرد دستگاه های آزمایشگاهی1400

تغذیه طیور401/11/01۱۴الفگروه علوم دامی11001230ش33060502دکتر دانشیار33603113روشهای تولید و فرآوری خوراک طیور1400

تغذیه طیور401/11/01۱۴الفگروه علوم دامی11001230ش34227502دکتر میرقلنج33603113روشهای تولید و فرآوری خوراک طیور1400

تغذیه طیور3170311سمینار1400

تغذیه طیور3330366پایان نامه 1400

فیزیولوژی دام401/11/01۱۱سالن دامپروریگروه علوم دامی9301100ش3306010020دکتر دانشیار33603003بیوشیمی پیشرفته1401

فیزیولوژی دام401/10/28۹سالن دامپروریگروه علوم دامی11001230ش3339310020دکتر عرفان پرست33603001فیزیولوژی پیشرفته1401

فیزیولوژی دام401/10/24۱۱کالس الفگروه علوم دامی11001230ی10020بخش فیزیولوژی33603054فیزیولوژی رشد1401

فیزیولوژی دام401/11/05۱۱کالس الفگروه علوم دامی9301100ی130210020دکتر فرخی33603051هورمون شناسی و غدد داخلی1401

فیزیولوژی دام401/10/24۱۱کالس الفگروه علوم دامی14001600دو130210020دکتر فرخی33603006مساله مخصوص1400

فیزیولوژی دام401/10/28۱۱کالس الفگروه علوم دامی11001230دو13025020دکتر فرخی319936012فیزیولوژی تولید و ترشح شیر1400

فیزیولوژی دام401/10/28۱۱کالس الفگروه علوم دامی11001230دو333195020دکتر علی جو319936012فیزیولوژی تولید و ترشح شیر1400

فیزیولوژی دام401/11/03۱۱کالس الفگروه علوم دامی9301100دو3422710020دکتر میرقلنج 33603052فیزیولوژی پرندگان1400

فیزیولوژی دام33303606پایان نامه 1400

پرورش رنبور عسل401/10/28۹سالن دامپروریگروه علوم دامی11001230ش3339310020دکتر عرفان پرست33603001فیزیولوژی پیشرفته1401

پرورش رنبور عسل401/10/24۹کالس بگروه علوم دامی11001230ی130010020دکتر اسمعیلی341436036فرآورده های زنبورعسل و کاربرد آنها1401

پرورش رنبور عسل401/11/01۹کالس بگروه علوم دامی9301100یکالس بگروه علوم دامی800930ی3348010030دکتر غفاری 341436034ژنتیک و اصالح نژاد زنبور عسل1401

پرورش رنبور عسل401/11/03۹کالس بگروه علوم دامی9301100سکالس بگروه علوم دامی800930ش3302010030دکتر آرمیده341436033فیزیولوژی و رفتارشناسی زنبورعسل1401

پرورش رنبور عسل401/11/05۹کالس بگروه علوم دامی9301100دو3383610020دکتر مخبر33603148مباحث نوین زنبور عسل1401

پرورش رنبور عسل401/10/24۹کالس جگروه علوم دامی11001230دو3348010020دکتر غفاری 33603059شناخت و کاربرد دستگاههای آزمایشگاهی 1400

پرورش رنبور عسل3170311سمینار1400

پرورش رنبور عسل3330366پایان نامه 1400

علوم و تکنولوژی بذر1401/10/24۱۴گروه۹۳۰۱۱۰۰ش۳۳۶۲۷۵۰۲۰سیاوش مقدم۳۲۸۰۳۰۰۲۴به نژادی و بیوتکنولوژی بذر01

علوم و تکنولوژی بذر1401/10/24۱۴گروه۹۳۰۱۱۰۰ش۳۳۹۹۴۵۰۲۰علی پور۳۲۸۰۳۰۰۲۴به نژادی و بیوتکنولوژی بذر01

علوم و تکنولوژی بذر1401/10/26۱۴گروه۸۰۰۹۳۰ش ۳۳۰۳۵۱۰۰۲۰هادی۳۲۸۰۳۰۰۲۲فیزیولوژی بذر01

علوم و تکنولوژی بذر1401/10/28۱۴گروه۱۲۳۰۱۴۰۰ش۳۳۳۱۶۱۰۰۲۰قیاسی۳۲۸۰۳۰۰۲۳فرآوری و ذخیره سازی بذر01

علوم و تکنولوژی بذر1401/11/01۱۴گروه۹۳۰۱۱۰۰یگروه۱۱۰۰۱۲۳۰ش۱۲۹۴۱۰۰۱۱قوستا۳۲۸۰۳۰۰۲۵سالمت بذر01

علوم و تکنولوژی بذر1401/11/03۱۴گروه۸۰۰۹۳۰ی۳۳۳۱۶۱۰۰۲۰قیاسی۳۲۸۰۳۰۰۲۱تولید بذر و نشا01

علوم و تکنولوژی بذر1401/11/05۱۴گروه۱۲۳۰۱۴۰۰یگروه۱۱۰۰۱۲۳۰ی۳۳۳۱۶۱۰۰۰۲قیاسی۳۲۸۰۳۰۰۲۶روش های آزمون بذر01

علوم و تکنولوژی بذر1401/10/26۱۱گروه۸۰۰۹۳۰دو۳۳۰۳۵۵۰۲۰هادی۳۲۸۰۳۰۰۲اکوفیزیولوژی تولید گیاهان زراعی00

علوم و تکنولوژی بذر1401/10/26۱۱گروه۸۰۰۹۳۰دو۳۳۰۱۴۵۰۲۰پیرزاد۳۲۸۰۳۰۰۲اکوفیزیولوژی تولید گیاهان زراعی00

آگروتکنولوژی اکولوژی1401/10/24۱۱گروه۱۶۰۰۱۸۰۰ش۳۳۰۶۱۱۰۰۲۰جلیلیان۳۲۸۰۳۰۰۸۱اکولوژی گیاهان زراعی01

آگروتکنولوژی اکولوژی1401/10/26۱۱گروه۱۱۰۰۱۲۳۰ی۲۲۷۵۰۲۰رضایی چیانه۳۲۸۰۳۰۰۸۲پایداری بوم نظام های کشاورزی01

آگروتکنولوژی اکولوژی1401/10/26۱۱گروه۱۱۰۰۱۲۳۰ی۳۳۶۲۷۵۰۲۰سیاوش مقدم۳۲۸۰۳۰۰۸۲پایداری بوم نظام های کشاورزی01

آگروتکنولوژی اکولوژی1401/10/28۱۱گروه۸۰۰۹۳۰ش۲۲۷۱۰۰۲۰رضایی چیانه۳۲۸۰۳۰۰۸۳اکولوژی سیستم های کشاورزی01



آگروتکنولوژی اکولوژی1401/11/01۱۱گروه۱۴۰۰۱۶۰۰ش۲۲۷۵۰۲۰رضایی چیانه۳۲۸۰۳۰۰۸۴تولید محصوالت زراعی ارگانیک01

آگروتکنولوژی اکولوژی1401/11/01۱۱گروه۱۴۰۰۱۶۰۰ش۲۲۷۵۰۲۰رضایی چیانه۳۲۸۰۳۰۰۸۴تولید محصوالت زراعی ارگانیک01

آگروتکنولوژی اکولوژی1401/11/03۱۱گروه۱۶۰۰۱۸۰۰ی۳۳۰۶۱۱۰۰۲۰جلیلیان۳۲۸۰۳۰۰۸۵برنامه ریزی الگوی کشت01

آگروتکنولوژی اکولوژی1401/11/05۱۱گروه۹۳۰۱۱۰۰ش100۲۰`۱۴۰۱امیرنیا۳۲۸۰۳۰۰۸۶تولید گیاهان دارویی پیشرفته01

آگروتکنولوژی اکولوژی1401/10/25۱۱گروه۱۴۰۰۱۶۰۰ش۳۳۰۱۵۱۰۰۲۰مطلبی۳۲۸۰۳۰۰۸۹مدیریت تلفیقی علف های هرز00

آگروتکنولوژی فیزیولوژی1401/10/24۱۱گروه۹۳۰۱۱۰۰دو۳۳۶۲۷۵۰۲۰سیاوش مقدم۳۲۸۰۳۰۰۱تولید پایدار گیاهان زراعی01

آگروتکنولوژی فیزیولوژی1401/10/24۱۱گروه۹۳۰۱۱۰۰دو۳۳۶۲۸۵۰۲۰رحیمی۳۲۸۰۳۰۰۱تولید پایدار گیاهان زراعی01

آگروتکنولوژی فیزیولوژی1401/10/26۱۱گروه۸۰۰۹۳۰دو۳۳۰۳۵۵۰۲۰هادی۳۲۸۰۳۰۰۲اکوفیزیولوژی تولید گیاهان زراعی01

آگروتکنولوژی فیزیولوژی1401/10/26۱۱گروه۸۰۰۹۳۰دو۳۳۰۱۴۵۰۲۰پیرزاد۳۲۸۰۳۰۰۲اکوفیزیولوژی تولید گیاهان زراعی01

آگروتکنولوژی فیزیولوژی1401/10/28۱۱گروه۸۰۰۹۳۰س۱۴۰۱۱۰۰۲۰امیرنیا۳۲۸۰۳۰۰۳روش تحقیق01

آگروتکنولوژی فیزیولوژی1401/11/01۱۱گروه۱۴۰۰۱۶۰۰س۱۲۸۸۱۰۰۱۰برنوسی۳۲۸۰۳۰۰۴روشهای آماری در علوم کشاورزی01

آگروتکنولوژی فیزیولوژیگروه۱۱۰۰۱۲۳۰س۳۳۹۹۴۱۰۰۰۱علی پور۳۲۸۰۳۰۰۴عملی روشهای آماری در علوم کشاورزی01

آگروتکنولوژی فیزیولوژی1401/11/03۱۱گروه۹۳۰۱۱۰۰س۱۰۸۹۱۰۰۲۰تاج بخش۳۲۸۰۳۰۰۵۱تکنولوژی بذر01

آگروتکنولوژی فیزیولوژی1401/11/05۱۱گروه۱۴۰۰۱۶۰۰دو۱۴۰۱۱۰۰۲۰امیرنیا۳۲۸۰۳۰۰۵۲بیوشیمی گیاهی01

آگروتکنولوژی فیزیولوژی1401/10/25۱۱گروه۱۱۰۰۱۲۳۰دو۲۲۷۱۰۰۲۰رضایی چیانه۳۲۸۰۳۰۰۵۹تنوع زیستی و مدیریت ذخایر ژنتیکی 00

آگرواکولوژی1401/10/24۹گروه۱۴۰۰۱۶۰۰سگروه۱۱۰۰۱۲۳۰س۳۳۶۲۷50۳۰سیاوش مقدم۳۲۸۰۳۲۰۰مدیریت اکولوژیک آفات، بیماریهای گیاهی و علفهای هرز01

آگرواکولوژی1401/10/24۹گروه۱۴۰۰۱۶۰۰سگروه۱۱۰۰۱۲۳۰س۳۳۶۲۸50۳۰رحیمی۳۲۸۰۳۲۰۰مدیریت اکولوژیک آفات، بیماریهای گیاهی و علفهای هرز01

آگرواکولوژی1401/10/26۹گروه۹۳۰۱۱۰۰چ۳۳۶۲۷۵۰۲۰سیاوش مقدم۳۲۸۰۳۲۰۱اکولوژی چشم اندازها01

آگرواکولوژی1401/10/26۹گروه۹۳۰۱۱۰۰چ۲۲۷۵۰۲۰رضایی چیانه۳۲۸۰۳۲۰۱اکولوژی چشم اندازها01

آگرواکولوژی1401/11/01۹گروه۹۳۰۱۱۰۰س۳۳۳۱۶۱۰۰۲۰قیاسی۳۲۸۰۳۲۰۲اکولوژی بذر01

آگرواکولوژی1401/11/03۹گروه۱۴۰۰۱۶۰۰چ۳۳۶۲۷۱۰۰۲۰سیاوش مقدم۳۲۸۰۳۲۰۳اکولوژی غذا و تغذیه01

آگرواکولوژی1401/10/28۱۱گروه ۸۰۰۹۳۰س۱۴۰۱۱۰۰۲۰امیرنیا۳۲۸۰۳۲۱۱روش تحقیق01

آگرواکولوژی1401/10/25۱۴گروه۱۱۰۰۱۲۳۰چ۳۳۶۲۷۵۰۲۰سیاوش مقدم۳۲۸۰۳۲۰۵مبانی اقتصاد اکولوژیک00

آگرواکولوژی1401/10/25۱۴گروه۱۱۰۰۱۲۳۰چ۳۳۶۲۸۵۰۲۰رحیمی۳۲۸۰۳۲۰۵مبانی اقتصاد اکولوژیک00

آگرواکولوژی1401/10/28۱۴گروه۸۰۰۹۳۰چ۲۲۷۱۰۰۲۰رضایی چیانه۳۲۸۰۳۲۱۷اکولوژی خاک و کودهای بیولوژیک00

به نژادی و ژنتیک گیاهی1401/10/24۱۱گروهگروه۱۴۰۰۱۶۰۰یگروهگروه۹۳۰۱۱۰۰ش۳۳۰۵۰۵۰۳۰جعفری۳۵۲۶۲۸۰۰۳ژنتیک پیشرفته01

به نژادی و ژنتیک گیاهی1401/10/24۱۱گروهگروه۱۴۰۰۱۶۰۰یگروهگروه۹۳۰۱۱۰۰ش۱۲۳۶۵۰۳۰عبدالهی۳۵۲۶۲۸۰۰۳ژنتیک پیشرفته01

به نژادی و ژنتیک گیاهی1401/11/01۱۱گروهگروه۱۱۰۰۱۲۳۰ش۱۲۸۸۱۰۰۲۰برنوسی۳۵۲۶۲۸۰۰۴بیومتری01

به نژادی و ژنتیک گیاهیگروهگروه۱۱۰۰۱۲۳۰ی۱۲۸۸۱۰۰۰۱برنوسی۳۵۲۶۲۸۰۰۴عملی بیومتری01

به نژادی و ژنتیک گیاهی1401/10/28۱۱گروهگروه۸۰۰۹۳۰ی۳۳۰۵۰۵۰۲۰جعفری۳۵۲۶۲۸۰۰۹کشت سلول و بافت گیاهی01

به نژادی و ژنتیک گیاهی1401/10/28۱۱گروهگروه۸۰۰۹۳۰ی۱۲۹۰۵۰۲۰مقدم۳۵۲۶۲۸۰۰۹کشت سلول و بافت گیاهی01

به نژادی و ژنتیک گیاهیآزمایشگاهگروه۹۳۰۱۱۰۰ی۳۳۰۵۰۵۰۰۱جعفری۳۵۲۶۲۸۰۰۹عملی کشت سلول و بافت گیاهی01

به نژادی و ژنتیک گیاهیآزمایشگاهگروه۹۳۰۱۱۰۰ی۱۲۹۰۵۰۰۱مقدم۳۵۲۶۲۸۰۰۹عملی کشت سلول و بافت گیاهی01

به نژادی و ژنتیک گیاهی1401/10/24۱۱گروهگروه۱۴۰۰۱۶۰۰س۳۲۱۰۳معراج۹۳۰۱۱۰۰س۱۲۹۰۵۰۳۰مقدم۳۵۲۶۲۸۰۰۱به نژادی گیاهی پیشرفته00

به نژادی و ژنتیک گیاهی1401/10/24۱۱گروهگروه۱۴۰۰۱۶۰۰س۳۲۱۰۳معراج۹۳۰۱۱۰۰س۳۳۰۱۳۵۰۳۰درویش زاده۳۵۲۶۲۸۰۰۱به نژادی گیاهی پیشرفته00

به نژادی و ژنتیک گیاهی1401/10/28۱۱گروه۱۱۰۰۱۲۳۰س۱۲۹۰۵۰۰۲مقدم۳۵۲۶۲۸۰۰۸کاربرد نرم افزارهای آماری در به نژادی گیاهی 00

به نژادی و ژنتیک گیاهی1401/10/28۱۱گروه۱۱۰۰۱۲۳۰س۳۳۰۱۳۵۰۰۲درویش زاده۳۵۲۶۲۸۰۰۸کاربرد نرم افزارهای آماری در به نژادی گیاهی 00

بیوتکنولوژی کشاورزی۳۱۲۰۷1401/10/28۱۴حججی۸۰۰۹۳۰ی۳۳۰۱۳۵۰۲۰درویش زاده۳۲۲۸۲۸۰۰۶به نژادی گیاهی مولکولی01

بیوتکنولوژی کشاورزی۳۱۲۰۷1401/10/28۱۴حججی۸۰۰۹۳۰ی۱۲۳۶۵۰۲۰عبدالهی۳۲۲۸۲۸۰۰۶به نژادی گیاهی مولکولی01

بیوتکنولوژی کشاورزی۳۲۱۰۳معراج600 ۱۴۰۰1دو۳۳۰۱۳۵۰۰۱درویش زاده۳۲۲۸۲۸۰۰۶عملی به نژادی گیاهی مولکولی01

بیوتکنولوژی کشاورزی۳۲۱۰۳معراج600 ۱۴۰۰1دو۱۲۳۶۵۰۰۱عبدالهی۳۲۲۸۲۸۰۰۶عملی به نژادی گیاهی مولکولی01

بیوتکنولوژی کشاورزی1401/11/02۱۴گروهگروه۹۳۰۱۱۰۰دو۳۳۰۵۰۱۰۰۲۰جعفری۳۲۲۸۲۸۰۰۱بیوشیمی پیشرفته01

بیوتکنولوژی کشاورزی1401/10/24۱۴گروهگروه۹۳۰۱۱۰۰ی۱۲۸۸۱۰۰۲۰برنوسی۳۲۲۸۲۸۰۱۶کاربرد روشهای آماری در بیوتکنولوژی01



بیوتکنولوژی کشاورزی۳۱۲۰۴حججی۸۰۰۹۳۰دو۳۳۹۹۴۱۰۰۰۱علی پور۳۲۲۸۲۸۰۱۶عملی کاربرد روشهای آماری در بیوتکنولوژی01

بیوتکنولوژی کشاورزی۳۲۱۰۳1401/11/05۱۴معراج۱۱۰۰۱۲۳۰دو۳۴۰۴۱۵۰۲۰قاسم زاده۳۲۲۸۲۸۰۱۲بیولوژی سلولی و مولکولی01

بیوتکنولوژی کشاورزی۳۲۱۰۳1401/11/05۱۴معراج۱۱۰۰۱۲۳۰دو۳۳۰۵۰۵۰۲۰جعفری۳۲۲۸۲۸۰۱۲بیولوژی سلولی و مولکولی01

بیوتکنولوژی کشاورزی1401/10/27۱۴سالن کنفرانسگروه۹۳۰۱۱۰۰س۳۳۰۵۰۶۷۲۰جعفری۳۲۲۸۲۸۰۰۸مهندسی ژنتیک00

بیوتکنولوژی کشاورزی1401/10/27۱۴سالن کنفرانسگروه۹۳۰۱۱۰۰س۱۲۳۶۳۳۲۰عبدالهی۳۲۲۸۲۸۰۰۸مهندسی ژنتیک00

بیوتکنولوژی کشاورزیآزمایشگاهگروه۱۱۰۰۱۲۳۰س۳۳۰۵۰۶۷۰۱جعفری۳۲۲۸۲۸۰۰۸عملی مهندسی ژنتیک00

بیوتکنولوژی کشاورزیآزمایشگاهگروه۱۱۰۰۱۲۳۰س۱۲۳۶۳۳۰۱عبدالهی۳۲۲۸۲۸۰۰۸عملی مهندسی ژنتیک00

بیوتکنولوژی کشاورزی1401/11/01۱۴گروهگروه۸۰۰۹۳۰س۳۳۰۱۳۵۰۱۰درویش زاده۳۲۲۸۲۸۰۱۴بیوانفورماتیک00

بیوتکنولوژی کشاورزی1401/11/01۱۴گروهگروه۸۰۰۹۳۰س۱۲۳۶۵۰۱۰عبدالهی۳۲۲۸۲۸۰۱۴بیوانفورماتیک00

بیوتکنولوژی کشاورزیگروهگروه600 ۱۴۰۰1س۳۳۰۱۳۵۰۰۱درویش زاده۳۲۲۸۲۸۰۱۵عملی بیوانفورماتیک00

بیوتکنولوژی کشاورزیگروهگروه600 ۱۴۰۰1س۱۲۳۶۵۰۰۱عبدالهی۳۲۲۸۲۸۰۱۵عملی بیوانفورماتیک00

بیوتکنولوژی کشاورزی۱۰۰۰۱گروه۳۱۷۰۳۱سمینار00

بیوتکنولوژی کشاورزی۰۶گروه۳۲۳۰۳۶پایان نامه۹۹

گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاهB1401/10/249گروه14001600دو109310030صمدی341635018شیمی خاک پیشرفته1401

گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاهB1401/10/279گروه111230ی3307110030سپهر341635016مدیریت  تغذیه گیاه1401

گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاهB1401/11/19گروه93011ی300310021صدقیانی341635019روابط زیستی خاک و گیاه1401

گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاهB1401/11/49گروه14001600ی109310020صمدی341635022روش تحقیق1401

گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه10گروه317031سمینار1401

گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاکB1401/10/2411گروه14001600دو300310030صدقیانی341835017حاصلخیزی خاک پیشرفته1401

گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاکB1401/10/2811گروه111230س3360310030برین341835041ژنتیک ریز جانداران خاکزی 1401

گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاکB1401/11/111گروه93011دو300310021صدقیانی341835019روابط زیستی خاک و گیاه1401

گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاکB1401/11/511گروه93011س109310020صمدی341835022روش تحقیق1401

گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک10010گروه317031سیمنار1401

گرایش فیزیک و حفاظت خاکA1401/10/2413گروه8930ی3347710021اسدزاده341635040زمین آمار1401

گرایش فیزیک و حفاظت خاکA1401/10/2813گروه14001600ی3319210030منافی341635018پیدایش و رده بندی خاک پیشرفته1401

گرایش فیزیک و حفاظت خاکA1401/11/113گروه93011ش3302510021اسدزاده341635024کاربرد مدلهای ریاضی در فیزیک و حفاظت خاک1401

گرایش فیزیک و حفاظت خاکA1401/11/513گروه8930ش3302510021عسگرزاده341635016فیزیک خاک پیشرفته1401

گرایش فیزیک و حفاظت خاک10گروه317031سمینار1401

گرایش منابع خاک و ارزیابی اراضیA1401/10/249گروه14001600دو3304310021منافی341635041کانی های رسی1401

گرایش منابع خاک و ارزیابی اراضیB1401/10/289گروه93011دو129110030رضاپور341635019ارزیابی کمی و تناسب اراضی1401

گرایش منابع خاک و ارزیابی اراضیB1401/11/19گروه8930ی3304310011منافی341635042میکرومورفولوژی خاک1401

گرایش منابع خاک و ارزیابی اراضیA1401/11/39گروه93011ی3347710021اسدزاده341635017حفاظت خاک پیشرفته1401

گرایش منابع خاک و ارزیابی اراضیB1401/11/59گروه14001600ی3319210020صمدی341635022روش تحقیق1401

گرایش شیمی و حاصلخیزی  و بیولوژیB1401/11/511گروه8930ی-س-دو 330133321برین- دکتراسدزاده-دکتر درویش زاده 341835020روش های آماری پیشرفته1400

گرایش منابع خاک و ارزیابی اراضیC1401/11/211گروه14001600س129110011رضاپور341635030خاکهای مناطق خشک و نیمه خشک1400

گرایش فیزیک و حفاظت خاکA1401/10/2711گروه14001600س۳۳۰۷۰10020عسگرزاده341635020مدیریت پایدار منابع خاک1400

60گروه323036پایاننامه 1400

60گروه323036پایاننامه 99

60گروه323036پایاننامه 98

1Eمدیرگروهگروه 93011ش۳۳۲۴۵10020فرخزاد۳۵۳۰۲۹۰۱۳اصالح درختان میوه۱۴۰۰ میوه کاری079+

1Eسالن کنفرانسگروه 1416د۳۰۵۸10020حسینی۳۵۳۲۲۹۰۱۲کشت بافت و سلول گیاهی۱۴۰۰ گیاهان دارویی079+

گیاهان داروییآزماگروه 111230د۳۰۵۸10001حسینی۳۵۳۲۲۹۰۱۲ع کشت بافت و سلول گیاهی۱۴۰۰

1Eسالن کنفرانسگروه 93011ی۳۳۶۱۱10020امیری۳۵۳۲۲۹۰۰۱تغذیه و متابولیسم گیاهی۱۴۰۰ گیاهان دارویی079+



1Eکالس ارشدگروه 93011ش۳۳۷۲۴10010رضاپور۳۵۳۳۲۹۰۰۹پرورش گیاهان زینتی در گلخانه۱۴۰۰ تولید محصوالت گلخانه ای079+

تولید محصوالت گلخانه ایگلخانهگروه 1416ش۳۳۷۲۴10001رضاپور۳۵۳۳۲۹۰۰۹ع پرورش گیاهان زینتی در گلخانه۱۴۰۰

1Eکالس ارشدگروه 93011چ۳۳۷۲۴10020رضاپور۳۵۳۱۲۹۰۰۳فیزیولوژی پس از برداشت تکمیلی۱۴۰۰ گیاهان زینتی079+

1Eسالن کنفرانسگروه 93011د۱۳۹۲10020جبارزاده۳۵۳۱۲۹۰۰۲بیوتکنولوژی گیاهی۱۴۰۰ گیاهان زینتی079+

1Eمدیرگروهگروه 1416د۳۳۶۲۱10020نوروزی۳۵۳۱۲۹۰۰۹طراحی سازه، سامانه های کنترل و اتوماسیون در گلخانه۱۴۰۰ گیاهان زینتی079+

1Eسالن کنفرانسگروه 1618ی۳۰۵۸10020 حسینی۳۵۳۲۲۹۰۰۲بیوتکنولوژی گیاهی۱۴۰۱ گیاهان دارویی079+

1Eسالن کنفرانسگروه 8930د۱۳۷۷10020 حسنی۳۵۳۲۲۹۰۰۵فیزیولوژی گیاهان دارویی۱۴۰۱ گیاهان دارویی079+

1Eمدیرگروهگروه 1416ی۱۳۷۷10020 حسنی۳۵۳۲۲۹۰۱۰فیزیولوژی تنش در گیاهان باغبانی۱۴۰۱ گیاهان دارویی079+

1Eکالس ارشدگروه 111230ی۳۳۳۱۸10020 فتاحی۳۵۳۲۲۹۰۰۴اصالح گیاهان باغبانی تکمیلی۱۴۰۱ گیاهان دارویی079+

1Eمدیرگروهگروه 93011د۳۳۷۶۵5020 علیرضالو۳۵۳۲۲۹۰۰۹روش تحقیق در علوم کشاورزی۱۴۰۱ گیاهان دارویی079+

1Eمدیرگروهگروه 93011د۳۳۳۱۸5020 فتاحی۳۵۳۲۲۹۰۰۹روش تحقیق در علوم کشاورزی۱۴۰۱ گیاهان دارویی079+

1Eسالن کنفرانسگروه 93011ی۳۳۶۱۱10020امیری۳۵۳۲۲۹۰۰۱تغذیه و متابولیسم گیاهی۱۴۰۱ گیاهان دارویی079+

321021Eمعراج1416د۳۳۴۲۶10020 حسن پور۳۵۳۲۲۹۰۱۳زبان تخصصی۱۴۰۱ گیاهان دارویی0711+

1Eمدیرگروهگروه 8930د3342610020 حسن پور353029006میوه کاری تکمیلی۱۴۰۱ میوه کاری0711+

1Eمدیرگروهگروه 1618د405110020 شیرزاد353029011فیزیولوژی تنش در گیاهان باغبانی۱۴۰۱ میوه کاری0711+

1Eکالس ارشدگروه 93011د129310020 ناصری353029005فیزیولوژی درختان میوه۱۴۰۱ میوه کاری0711+

1Eسالن کنفرانسگروه 1416ش133310020 اصغری353029016مواد تنطیم کننده رشد گیاهی۱۴۰۱ میوه کاری0711+

میوه کاریآزماگروه 111230ش133310001 اصغری353029016ع مواد تنطیم کننده رشد گیاهی۱۴۰۱

1Eکالس ارشدگروه 111230ش3361110020امیری353029009روش تحقیق در علوم کشاورزی۱۴۰۱ میوه کاری0711+

1Eمدیرگروهگروه 1618ش405110010 شیرزاد353029012تنش های محیطی و بیماریهای فیزیولوژیکی در گلخانه۱۴۰۱ میوه کاری0711+

میوه کاری۳۲۱۰۲۱۴۰۱۱۰۲۵11معراج1416د۳۳۴۲۶1002۰ حسن پور۳۵۳۲۲۹۰۱۳زبان تخصصی۱۴۰۱

1Eکالس ارشدگروه 111230س۳۳۶۲۱۱۰۰۲۰ نوروزی۳۵۳۱۲۹۰۰۱تغذیه و متابولیسم گیاهی۱۴۰۱ گیاهان زینتی0714+

1Eگلخانهگروه 8930س۳۳۶۲۱۱۰۰۰۲نوروزی۳۵۳۱۲۹۰۰۸عملیات گلکاری۱۴۰۱ گیاهان زینتی0714+

1Eکالس ارشدگروه ۸۹۳۰س۳۳۷۲۴۱۰۰۲۰ رضاپور۳۵۳۱۲۹۰۰۴اصالح گیاهان باغبانی تکمیلی۱۴۰۱ گیاهان زینتی0714+

1Eکالس ارشدگروه 8930د۱۳۹۲۱۰۰۲۰ جبارزاده۳۵۳۱۲۹۰۰۷تولید بذر گیاهان زینتی۱۴۰۱ گیاهان زینتی0714+

1Eمدیرگروهگروه 111230د۳۳۷۲۴۱۰۰۲۰ رضاپور۳۵۳۱۲۹۰۱۹کشت بافت و سلول گیاهی۱۴۰۱ گیاهان زینتی0714+

گیاهان زینتیآزماگروه 123014د۳۳۷۲۴۱۰۰۰۱ رضاپور۳۵۳۱۲۹۰۱۹ع کشت بافت و سلول گیاهی۱۴۰۱

گیاهان زینتی۳۲۱۰۲۱۴۰۱۱۰۲۵۱۱معراج1416د۳۳۴۲۶10020 حسن پور۳۵۳۲۲۹۰۱۳زبان تخصصی۱۴۰۱

تولید محصوالت گلخانه ای۱۴۰۱۱۰۲۴14کالس ارشدگروه ۸۹۳۰ش۳۳۲۴۵۱۰۰۲0 فرخزاد۳۵۳۳۲۹۰۰۴اصالح گیاهان باغبانی تکمیلی۱۴۰۱

تولید محصوالت گلخانه ای۱۴۰۱۱۰۲۶14مدیرگروهگروه 1416ش۱۲۹۳۱۰۰۲0 ناصری۳۵۳۳۲۹۰۰۱تغذیه و متابولیسم گیاهی۱۴۰۱

تولید محصوالت گلخانه ای۱۴۰۱۱۰۲۸14مدیرگروهگروه ۸۹۳۰چ۳۳۶۱۱۵۰۲0امیری۳۵۳۳۲۹۰۱۰تولید صنعتی نشا در گلخانه۱۴۰۱

تولید محصوالت گلخانه ای۱۴۰۱۱۰۲۸14مدیرگروهگروه ۸۹۳۰چ۳۳۳۱۸۵۰۲0فتاحی۳۵۳۳۲۹۰۱۰تولید صنعتی نشا در گلخانه۱۴۰۱

تولید محصوالت گلخانه ایگلخانهگروه ۹۳۰۱۱ش۳۳۶۱۱۵۰۰۱ امیری۳۵۳۳۲۹۰۱۰ع تولید صنعتی نشا در گلخانه۱۴۰۱

تولید محصوالت گلخانه ایگلخانهگروه ۹۳۰۱۱ش۳۳۳۱۸۵۰۰۱فتاحی۳۵۳۳۲۹۰۱۰ع تولید صنعتی نشا در گلخانه۱۴۰۱

تولید محصوالت گلخانه ای۱۴۰۱۱۱۰۱14کالس ارشدگروه 93011چ۳۳۴۲۶۱۰۰۱۰ حسن پور۳۵۳۳۲۹۰۲۸پرورش میوه ها در گلخانه۱۴۰۱

تولید محصوالت گلخانه ایگلخانهگروه 111230چ۳۳۴۲۶۱۰۰۰۱ حسن پور۳۵۳۳۲۹۰۲۸ع پرورش میوه ها در گلخانه۱۴۰۱

تولید محصوالت گلخانه ای۱۴۰۱۱۱۰۳14مدیرگروهگروه ۱۱۱۲۳۰ش۳۳۷۶۵۱۰۰۲۰ علیرضالو۳۵۳۳۲۹۰۱۶مواد تنطیم کننده رشد گیاهی۱۴۰۱

تولید محصوالت گلخانه ایآزماگروه ۱۱۱۲۳۰چ۳۳۷۶۵۱۰۰۰۱ علیرضالو۳۵۳۳۲۹۰۱۶ع مواد تنطیم کننده رشد گیاهی۱۴۰۱

تولید محصوالت گلخانه ای۳۲۱۰۲۱۴۰۱۱۰۲۵۱۱معراج1416د۳۳۴۲۶10020 حسن پور۳۵۳۲۲۹۰۱۳زبان تخصصی۱۴۰۱

همه گرایش ها0۶گروه۳۲۳۰۳۶پایان نامه۱۴۰۱

14011024۱۱گروه1400۱۶۰۰دگروه۱۱۱۲۳۰د۱۲۹۴۱۰۰۲۱قوستا۳۲۵۷۳۰۰۱قارچ شناسی تکمیلی1401

14011026۱۱گروه11۱۲۳۰ی۱۳۷۴۵۰۱۲ابرین بنا۳۲۵۷۳۰۰۶روشها و وسایل تحقیق در بیماری شناسی گیاهی1401

14011028۱۱گروه8۹۳۰ی۳۰۰۴۵۰۱۲رضایی دانش۳۲۵۷۳۰۰۶روشها و وسایل تحقیق در بیماری شناسی گیاهی1401



14011101۱۱گروه930۱۱د۱۳۷۴50۳۰ابرین بنا۳۲۵۷۳۰۰۴مدیریت بیماری های گیاهی1401

14011103۱۱گروه8۹۳۰د۳۰۰۴50۳۰رضایی دانش۳۲۵۷۳۰۰۴مدیریت بیماری های گیاهی1401

14011105۱۱گروه۱۴۰۰1600یگروه930۱۱ی۱۳۹۵۱۰۰۲۱راستگو۳۲۵۷۳۰۰۲ویروس شناسی گیاهی1401

14011102۱۱گروه930۱۱س۱۲۹۴۱۰۰۰۲قوستا۳۲۵۷۳۰۲۳بیماری شناسی گیاهی عملی۱۴۰۰

۰۶اساتید گروه۳۲۳۰۳۶پایان نامه۱۴۰۰

۰۶اساتید گروه۳۲۳۰۳۶پایان نامه۹۹

14011024۱۱گروه11۱۲۳۰دگروه۱۱۱۲۳۰ی۱۲۹۶۱۰۰۲۱میرفخرایی۵۵۲۳۳۰۴۱کنه شناسی تکمیلی1401

14011026۱۱گروه930۱۱یگروه8۹۳۰ی۳۳۰۲۰۱۰۰۱۱آرمیده۵۵۲۳۳۰۴۳روشهای پژوهشی در حشره شناسی کشاورزی1401

14011028۱۱گروه16۱۸دگروه۱۴۱۶د۱۲۹۵۱۰۰۲۱کریم پور۵۵۲۳۳۰۳۷اکولوژی حشرات1401

14011101۱۱گروه14۱۶یگروه۱۲۳۰۱۴ی۳۳۰۲۱100۱۱صفوی۵۵۲۳۳۰۳۵مورفولوژی حشرات1401

14011103۱۱گروه930۱۱دگروه۸۹۳۰د۱۳۷۱100۲۱ولیزادگان۵۵۲۳۳۰۳۹مدیریت تلفیقی آفات1401

۰۲اساتید گروه۵۵۲۳۳۰۲۰مسئله مخصوص۱۴۰۰

۰۶اساتید گروه۳۲۳۰۳۶پایان نامه۹۹

ساعت ات امتحانتاساعتازساعتروز تتاساعتازساعتروز تعملینظریاشتراککد استادنام استادکد درسنام درسورودی

۹#####89:30ش۳۳۰۱۷۱۰۰۲۰شریفیان۳۳۲۷۳۳۰۰۱ریاضی مهندسی تکمیلی۱۴۰۱

۹#####89:30ی۳۳۰۴۴۱۰۰۲۰رستم پور۳۳۲۷۳۳۰۰۳روش تحقیق۱۴۰۱

۹#####۱۴۱۶ی1112:30ی۳۳۰۵۸۱۰۰۲۱فرخی۳۳۲۷۳۳۰۰۵اندازه گیری پیشرفته۱۴۰۱

9:3011۱۴۰۱۱۱۰۱۹ش۱۳۷۸۱۰۰۲۰محبّی۳۳۲۷۳۳۰۱۱موتورهای درونسوز پیشرفته۱۴۰۱

۱۴۱۶۱۴۰۱۱۱۰۴۹ش1112:30ش۱۳۷۹۱۰۰۳۰مردانی۳۳۲۷۳۳۰۱۳طراحی مکانیزم ها۱۴۰۱

۹#####89:30ش۳۳۰۱۷۱۰۰۲۰شریفیان۳۳۲۸۳۳۰۰۱ریاضی مهندسی تکمیلی۱۴۰۱

۹#####89:30ی۳۳۰۴۴۱۰۰۲۰رستم پور۳۳۲۸۳۳۰۰۳روش تحقیق۱۴۰۱

1112:30۱۴۰۱۱۱۰۳۹ی۳۳۷۶۹۱۰۰۲۰حسین پور۳۳۲۸۳۳۰۰۲طرح و تحلیل آزمایش های مهندسی۱۴۰۱

۱۴۱۶۱۴۰۱۱۱۰۵۹ش1112:30ش۱۳۷۵۱۰۰۳۰احمدی مقدم۳۳۲۸۳۳۰۰۴روش های ارزیابی کیفیت مواد غذایی۱۴۰۱

۱۶۱۸۱۴۰۱۱۱۰۱۹ی1416ی۱۳۰۱۱۰۰۳۰حسن پور۳۳۲۸۳۳۰۱۱خواص مهندسی مواد بیولوژیکی۱۴۰۱

۳۲۳۰۳۶۰۶پایان نامه۱۴۰۰

۳۱۷۰۳۱۰۱سمینار۱۴۰۰

۳۲۳۰۳۶۰۶پایان نامه۱۴۰۰

۳۱۷۰۳۱۰۱سمینار۱۴۰۰

دروس مشترک429۱۰۳۰آزماگروه۱۰۳۰۱۲۳۰س۱گروه۱۴۱۶ش۳۳۶۰۱۱۰۰۲۱پیرسا۳۳۲۰۳۰۰۴روش های نوین آزمایشگاهی۱۴۰۰

دروس مشترک۲427۱۰۳۰گروه۱۶۱۸س۱گروه۱۶۱۸ش۳۳۴۶۶۱۰۰۳۰الماسی۳۳۲۰۳۰۰۱خواص شیمیایی و عملکردی مواد غذایی۱۴۰۰

شیمی مواد غذایی۱418۱۰۳۰گروه۱۴۱۶د۱۴۰۲۱۰۰۲۰علیزاده۳۴۰۸۳۲۰۳۲شیمی فیزیک فرایندهای غذایی۱۴۰۰

شیمی مواد غذایی۱421۱۰۳۰گروه۱۴۱۶س۱۴۰۲۱۰۰۱۰علیزاده۳۴۰۸۳۲۰۱۴کنترل کیفیت دستگاهی۱۴۰۰

شیمی مواد غذاییآزماگروه۱۲۳۰۱۴س۷۱۸۹۱۰۰۰۱امیری۳۴۰۸۳۲۰۱۴عملی-کنترل کیفیت دستگاهی۱۴۰۰

شیمی مواد غذایی۳۲۱۰۰۱۰گروه2۳۱۷۰۳۱سمینار ۱۴۰۰

زیست فناوری مواد غذایی418۱۰۳۰آزماگروه۱۰۳۰۱۲۳۰د۱گروه۸۳۰۱۰۳۰د۱۲۶۵۱۰۰۲۱رضازاد۳۴۰۹۳۲۰۰۶پیشرفت های نوین در میکروبیولوژی مواد غذایی۱۴۰۰

زیست فناوری مواد غذایی۱421۱۰۳۰گروه۸۳۰۱۰۳۰س۱۲۶۵۱۰۰۲۰رضازاد۳۴۰۹۳۲۰۱۴فراورده های غذایی تخمیری۱۴۰۰

زیست فناوری مواد غذایی۳۲۱۰۰۱۰گروه2۳۱۷۰۳۱سمینار ۱۴۰۰

فناوری مواد غذایی۲419۱۰۳۰گروه۱۰۳۰۱۲۳۰ش۱۲۵۹۱۰۰۲۰زینالی۳۴۱۰۳۲۰۴۰فرایندهای غیرحرارتی مواد غذایی۱۴۰۰

فناوری مواد غذایی۲422۱۰۳۰گروه۱۴۱۶س۱۱۰۸۱۰۰۲۰پیروزی فرد۳۴۱۰۳۲۰۴۱فناوری های نوین در بسته بندی مواد غذایی۱۴۰۰

فناوری مواد غذایی۳425۱۰۳۰گروه۱۴۱۶ی۱۲۵۹۵۰۲۰زینالی۳۴۱۰۳۲۰۴۲اثر فرایندها بر میکروارگانیسم ها و آنزیم ها۱۴۰۰

فناوری مواد غذایی۳425۱۰۳۰گروه۱۴۱۶ی۷۱۸۹۵۰۲۰امیری۳۴۱۰۳۲۰۴۲اثر فرایندها بر میکروارگانیسم ها و آنزیم ها۱۴۰۰

فناوری مواد غذایی۳۲۱۰۰۱۰گروه۲۳۱۷۰۳۱سمینار ۱۴۰۰

صنایع غذایی۱419۱۰۳۰گروه۱۶۱۸ی۱۳۰۰۵۰۳۰اسمعیلی۵۵۴۲۲۰۵۵عملیات واحد پیشرفته۱۴۰۰
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صنایع غذایی۲419۱۰۳۰گروه۸۳۰۱۰۳۰چ۷۲۷۹۵۰۳۰قیطران پور۵۵۴۲۲۰۵۵عملیات واحد پیشرفته۱۴۰۰

صنایع غذایی۲422۱۰۳۰گروه۱۶۱۸د۳۳۲۳۴۱۰۰۱۱محترمی۵۵۴۲۲۰۵۶کاربرد نرم افزارهای محاسباتی در صنایع غذایی۱۴۰۰

صنایع غذایی۱425۱۰۳۰گروه۱۰۳۰۱۲۳۰د۳۳۲۳۴۱۰۰۲۰محترمی۵۵۴۲۲۰۵۷مدل سازی مقدماتی۱۴۰۰

آبیاری و زهکشی۱1401/10/24۹گروه آب۹۳۰۱۱ش۳۳۱۷۹۱۰۰۲دکتر رضاوردی نژاد۵۵۳۳۶۰۵۰آبیاری بارانی۱۴۰۱

آبیاری و زهکشی۱1401/10/19۹گروه آب۱۶۱۸شگروه آب۱۴۱۶ش۱۰۰۳گروه ریاضی۵۵۳۳۶۰۵۱ریاضیات مهندسی۱۴۰۱

آبیاری و زهکشی۱1401/10/27۹گروه آب۱۱۱۲۳۰یگروه آب۹۳۰۱۱ی۳۳۰۳۴۱۰۰۳دکتر بهمنش ۵۵۳۳۶۰۳۹تبخیر و تعرق و نیاز آبی ۱۴۰۱

آبیاری و زهکشی۱1401/11/2۹گروه آب۸۹۳۰ش۱۳۹۶۱۰۰۲دکتر زینالزاده۵۵۳۳۶۰۴۱زهکشی تکمیلی۱۴۰۱

آبیاری و زهکشی۱1401/11/5۹گروه آب۱۴۱۶۰۰ی۱۳۷۶۱۰۰۲دکتر بشارت ۵۵۳۳۶۰۴۰آبیاری سطحی۱۴۰۱

آبیاری و زهکشی۶۱گروه آب-پایان نامه1399-1400

سازه های آبی ۳1401/10/19۹گروه ۱۶۰۰۱۷شنبه ۳گروه آب۱۴۱۶۰۰شنبه۱۰۰۳گروه ریاضیگروه ریاضی۵۵۳۳۶۰۰۴ریاضیات مهندسی۱۴۰۱

سازه های آبی 31401/10/24۹گروه ۳گروه آب۱۱۱۲۳۰ش۳۳۴۴۳۱۰۰۲همتی۵۵۳۳۵۰۳۶هیدرولیک مجاری روباز تکمیلی۱۴۰۱

سازه های آبی ۳1401/10/27۹گروه ۳گروه آب۸۹۳۰ش۱۲۷۸۱۰۰۲ایلخانی پور۵۵۳۳۵۰۳۵طراحی سازه های آبی تکمیلی۱۴۰۱

سازه های آبی ۳1401/11/2۹گروه ۹۳۰۱۱ی۳گروه آب۹۳۰۱۱ش۱۱۲۲۱۰۰۳حقدوست۵۵۳۳۵۰۴۴سدهای خاکی پیشرفته۱۴۰۱

سازه های آبی ۳1401/11/5۹گروه ۳گروه آب۱۱۱۲۳۰ی۳۳۱۲۹۱۰۰۲احمدی۵۵۳۳۵۰۴۸مهندسی رودخانه ۱۴۰۱

سازه های آبی ۳1401/11/5۹گروه ۱۴۱۶۰۰یگروه آب۳۳۱۲۹۱۰۰.۱احمدی۵۵۳۳۵۰۴۸مهندسی رودخانه ۱۴۰۱

پایان نامه1399-1400

منابع آب۲1401/10/24۹گروه۸۹۳۰ی۲گروه۱۱۱۲۳۰ش1118۱۰۰۳۰منتصری۳۲۴۴۳۴۳۹مهندسی منابع آب تکمیلی۱۴۰۱

منابع آب۲1401/10/26۹گروه۱۴۱۶۰۰ش1123۱۰۰۲۰رضائی۳۲۴۴۳۴۲۶روشهای محاسباتی در مهندسی آب۱۴۰۱

منابع آب۲1401/10/26۱۱گروه۱۶۱۸ش1123۱۰۰۰۱رضائی۳۲۴۴۳۴۲۶روشهای محاسباتی در مهندسی آب۱۴۰۱

منابع آب۲1401/10/28۹گروه۱۶۱۸ی۴گروه۱۴۱۶۰۰ی33001۱۰۰۳۰خلیلی۳۲۴۴۳۴۲۵روشهای استوکاستیک در منابع آب۱۴۰۱

منابع آب۲1401/11/1۹گروه۹۳۰۱۱ش1123۱۰۰۲۰رضائی۳۲۴۴۳۴۲۴آمار مهندسی تکمیلی۱۴۰۱

منابع آب۳1401/11/5۹گروه۱۱۱۲۳۰ی۲گروه۹۳۰۱۱ی33906۱۰۰۳۰حصاری۳۲۴۴۳۴۲۷سامانه های اطالعات جغرافیایی تکمیلی۱۴۰۱

منابع آب۶۰گروه پایان نامه1399-1400

1401

اقلیم شناسی در 

7131حجابی3644006کشاورزی
100

21
8930ش

ش4گروه آب
93011

هواشناسی کشاورزی4۱۴۰۱۱۰۱۵۹۰۰گروه آب

1401

پیش بینی 

هواشناسی 

7131آرمیده- حجابی3644003کشاورزی

50-50

20

8930ی

هواشناسی کشاورزی4۱۴۰۱۱۰۱۸۹۰۰گروه آب

1401

پدیده های زیان 

33538جوان3644004بخش جوی
100

20
111230ش

هواشناسی کشاورزی4۱۴۰۱۱۰۲۱۹۰۰گروه آب

هواشناسی کشاورزی۳14011025۹۰۰گروه۱۴۱۶ی۲گروه آب۱۴۱۶ش3390610021حصاری3644005سامانه اطالعات جغرافیایی تکمیلی1401

هواشناسی کشاورزی4۱۴۰۱۱۰۲۸۹۰۰گروه آب111230ی4گروه آب93011ی3390610030حصاری13644001آمار در هواشناسی 1401

6گروهپایان نامه1400


