
مراقبساعت ات امتحانکالسمکانتاساعتازساعتروز تکالسمکانتاساعتازساعتروز تعملینظریاشتراککد استادنام استادکد درسنام درسورودیگروه

ساختمان کالس های عمومی800930س10020گروه معارف1۳۳۲۰اندیشه اسالمی 11911401

16001800دوساختمان کالس های عمومی16001800ش10030گروه ادبیات۳۳۱۶زبان فارسی21911401

ساختمان کالس های عمومی800930یساختمان کالس های عمومی800930ش10030گروه ریاضی۵۲۲۲۲۰۰۱ریاضیات عمومی31911401

ساختمان کالس های عمومی9301100ش10020گروه فیزیک۵۵۱۰۲۱۲۲(نظری)فیزیک عمومی 41911401

گروه فیزیک9301100دو10001گروه فیزیک۵۵۱۰۲۱۲۳(عملی)فیزیک عمومی 51911401

401/10/28۹ساختمان کالس های عمومی9301100ی۳۳۶۰۱10020سجاد پیرسا۵۵۲۲۲۰۰۶(نظری)شیمی عمومی 61911401

گروه صنایع غذایی14001600ی۳۳۶۰۱10001سجاد پیرسا۵۵۱۰۲۱۸۳(عملی)شیمی عمومی 71911401

401/11/03۹ مجازی11001230ی۱۲۶۵10020 رضازادباری۵۵۱۰۲۱۵۰(نظری)میکروبیولوژی عمومی 81911401

 آزمایشگاه صنایع غذایی11001230دو۷۱۸۹10001امیری۵۵۱۰۲۱۵۱(عملی)میکروبیولوژی عمومی 91911401

01گروه تربیت بدنی1۳۳۰۴تربیت بدنی ۱۱۹۱۱۴۰۰

۲۰۵401/10/24۱۱حججی۱۱۰۰۱۲۳۰ش۳۴۲۲۶۵۰۳۰سینا پیوستگان ۵۵۱۰۲۰۰۷بیوشیمی عمومی۲۱۹۱۱۴۰۰

۲۰۵401/10/24۱۱حججی۱۱۰۰۱۲۳۰دو۵۰۳۰مینا راستگو ۵۵۱۰۲۰۰۷بیوشیمی عمومی۳۱۹۱۱۴۰۰

۱۰۱401/10/26۱۱معراج۹۳۰۱۱۰۰ش۳۳۸۳۶۱۰۰۲۰مهدی مخبر۵۵۱۰۲۱۷۹(نظری)ژنتیک حیوانی ۴۱۹۱۱۴۰۰

۱۰۱معراج۱۴۰۰۱۶۰۰ش۳۳۸۳۶۱۰۰۰۱مهدی مخبر۵۵۱۰۲۱۸۰(عملی)ژنتیک حیوانی ۵۱۹۱۱۴۰۰

۲۰۵401/10/28۱۱حججی۸۰۰۹۳۰ی۱۲۹۸۵۰۲۰رسول پیرمحمدی۵۵۱۰۲۱۲۶(نظری)اصول تغذیه دام ۶۱۹۱۱۴۰۰

۲۰۵401/10/28۱۱حججی۸۰۰۹۳۰ی۳۴۲۲۶۵۰۲۰سینا پیوستگان ۵۵۱۰۲۱۲۶(نظری)اصول تغذیه دام ۷۱۹۱۱۴۰۰

آزمایشگاه تغذیه دامگروه علوم دامی۹۳۰۱۱۰۰ی۱۲۹۸۵۰۰۱رسول پیرمحمدی۵۵۱۰۲۱۲۷آزمایشگاه تغذیه۸۱۹۱۱۴۰۰

آزمایشگاه تغذیه دامگروه علوم دامی۹۳۰۱۱۰۰ی۳۴۲۲۶۵۰۰۱سینا پیوستگان ۵۵۱۰۲۱۲۷آزمایشگاه تغذیه۹۱۹۱۱۴۰۰

۱۰۱401/11/01۱۱معراج۸۰۰۹۳۰دو۱۲۹۹۱۰۰۲۰علی هاشمی۵۵۱۰۲۱۸۶(نظری)مبانی آمار و کاربرد آن در علوم دامی ۱۰۱۹۱۱۴۰۰

۱۰۱401/11/01۱۱معراج۹۳۰۱۱۰۰دو۱۲۹۹۱۰۰۰۱علی هاشمی۵۵۱۰۲۱۸۷(عملی)مبانی آمار و کاربرد آن در علوم دامی ۱۱۱۹۱۱۴۰۰

۱۴۰۰1600ی۲۰۵حججی۱۱۰۰۱۲۳۰ی۱۰۰۳۰بخش فیزیولوژی۵۵۱۰۲۱۸۱(نظری)اصول کالبدشناسی و فیزیولوژی دام ۱۲۱۹۱۱۴۰۰

آزمایشگاه فیزیولوژیگروه علوم دامی۱۶۰۰۱۸۰۰ی۱۰۰۰۱بخش فیزیولوژی۵۵۱۰۲۱۸۲(عملی)اصول کالبدشناسی و فیزیولوژی دام ۱۳۱۹۱۱۴۰۰

401/11/05۱۱مجازی۹۳۰۱۱۰۰چ۳۳۶۲۸۱۰۰۲۰ رحیمی ۵۵۱۰۲۱۸۸کشاورزی پایدار۱۴۱۹۱۱۴۰۰

401/10/24۱۴سالن دامپروریگروه علوم دامی۹۳۰۱۱۰۰دو۳۳۵۰۵۴۰۲۰حامد خلیل وندی۵۵۱۰۲۱۳۰(نظری)پرورش گاوشیری ۱۱۹۱۱۳۹۹

401/10/24۱۴سالن دامپروریگروه علوم دامی۹۳۰۱۱۰۰دو۳۳۵۰۵۳۵۲۰یونس علی علی جو۵۵۱۰۲۱۳۰(نظری)پرورش گاوشیری ۲۱۹۱۱۳۹۹

401/10/24۱۴سالن دامپروریگروه علوم دامی۹۳۰۱۱۰۰دو۱۳۰۲۲۵۲۰فرهاد فرخی۵۵۱۰۲۱۳۰(نظری)پرورش گاوشیری ۳۱۹۱۱۳۹۹

مزرعه آموزشیگروه علوم دامی۱۱۰۰۱۲۳۰دو۷۲۵۹۱۰۰۰۲بهزاد پورمحمود۵۵۱۰۲۱۳۱(عملی)پرورش گاوشیری ۴۱۹۱۱۳۹۹

401/10/26۱۴سالن دامپروریگروه علوم دامی۸۰۰۹۳۰دو۳۴۲۲۶۱۰۰۱۰سینا پیوستگان ۵۵۱۰۲۱۷۰(نظری)پرورش جوجه گوشتی ۵۱۹۱۱۳۹۹

مزرعه آموزشیگروه علوم دامی۸۰۰۹۳۰س۳۴۲۲۶۱۰۰۰۱سینا پیوستگان ۵۵۱۰۲۱۷۱(عملی)پرورش جوجه گوشتی ۶۱۹۱۱۳۹۹

۱۰۱401/10/28۱۴معراج۹۳۰۱۱۰۰س۱۳۰۲۱۰۰۲۰فرهاد فرخی۵۵۱۰۲۱۷۷(نظری)فیزیولوژی تولیدمثل ۷۱۹۱۱۳۹۹

آزمایشگاه فیزیولوژیگروه علوم دامی۱۱۰۰۱۲۳۰س۱۳۰۲۱۰۰۰۱فرهاد فرخی۵۵۱۰۲۱۷۸(عملی)فیزیولوژی تولیدمثل ۸۱۹۱۱۳۹۹

۱۰۱401/11/01۱۴معراج۱۴۰۰۱۶۰۰دو۳۳۴۸۰۱۰۰۲۰مختار غفاری۵۵۱۰۲۲۰۰(نظری)اصالح نژاد کاربردی ۹۱۹۱۱۳۹۹

۱۰۱معراج۱۶۰۰۱۸۰۰دو۳۳۴۸۰۱۰۰۰۱مختار غفاری۵۵۱۰۲۲۰۱(عملی)اصالح نژاد کاربردی ۱۰۱۹۱۱۳۹۹

401/11/03۱۴سالن دامپروریگروه علوم دامی۹۳۰۱۱۰۰ی۳۳۵۰۵۵۰۲۰حامد خلیل وندی۵۵۱۰۲۱۴۴(نظری)اصول جیره نویسی ۱۱۱۹۱۱۳۹۹

401/11/03۱۴سالن دامپروریگروه علوم دامی۹۳۰۱۱۰۰ی۳۴۲۲۷۲۵۲۰سیدعلی میرقلنج۵۵۱۰۲۱۴۴(نظری)اصول جیره نویسی ۱۲۱۹۱۱۳۹۹

401/11/03۱۴سالن دامپروریگروه علوم دامی۹۳۰۱۱۰۰ی۳۳۰۶۰۲۵۲۰محسن دانشیار۵۵۱۰۲۱۴۴(نظری)اصول جیره نویسی ۱۳۱۹۱۱۳۹۹

سالن دامپروریگروه علوم دامی۱۱۰۰۱۲۳۰ی۳۳۵۰۵۵۰۰۱حامد خلیل وندی۵۵۱۰۲۱۴۵(عملی)اصول جیره نویسی ۱۴۱۹۱۱۳۹۹

سالن دامپروریگروه علوم دامی۱۴۰۰۱۶۰۰ی۳۴۲۲۷۵۰۰۱سیدعلی میرقلنج۵۵۱۰۲۱۴۵(عملی)اصول جیره نویسی ۱۵۱۹۱۱۳۹۹

401/11/05۱۴سالن دامپروریگروه علوم دامی۱۴۰۰۱۶۰۰س۱۲۹۸۷۵۲۰رسول پیرمحمدی۵۵۱۰۲۱۶۰(نظری)پرورش گوسفند ۱۶۱۹۱۱۳۹۹

401/11/05۱۴سالن دامپروریگروه علوم دامی۱۴۰۰۱۶۰۰س۱۳۰۲۲۵۲۰فرهاد فرخی۵۵۱۰۲۱۶۰(نظری)پرورش گوسفند ۱۷۱۹۱۱۳۹۹

مزرعه آموزشیگروه علوم دامی۱۶۰۰۱۸۰۰س۱۲۹۸۷۵۰۱رسول پیرمحمدی۵۵۱۰۲۱۶۱(عملی)پرورش گوسفند ۱۸۱۹۱۱۳۹۹

مزرعه آموزشیگروه علوم دامی۱۶۰۰۱۸۰۰س۱۲۹۸۲۵۰۱فرهاد فرخی۵۵۱۰۲۱۶۱(عملی)پرورش گوسفند ۱۹۱۹۱۱۳۹۹

ساختمان کالس های عمومی۱۱۰۰۱۲۳۰س۱۰۰۲۰گروه معارفتاریخ و تمدن اسالمی۱۱۹۱۱۳۹۸

مزرعه آموزشیگروه علوم دامی۹۳۰۱۱۰۰ی۷۲۵۹۵۰۰۲بهزاد پورمحمود3۵۵۱۰۲۲۳۵کارورزی ۲۱۹۱۱۳۹۸

مزرعه آموزشیگروه علوم دامی۸۰۰۹۳۰ی۳۳۵۰۵۵۰۰۲حامد خلیل وندی3۵۵۱۰۲۲۳۵کارورزی ۳۱۹۱۱۳۹۸

۲۰۵401/10/24۹حججی۹۳۰۱۱۰۰دو۲۰۵حججی۸۰۰۹۳۰دو۱۰۰۳۰بخش فیزیولوژی۵۵۱۰۲۲۱۰رفتار شناسی و تنش در حیوانات مزرعه ای۴۱۹۱۱۳۹۸

۱۰۱401/10/26۹معراج۸۰۰۹۳۰س۱۲۹۸۱۰۰۲۰رسول پیرمحمدی۵۵۱۰۲۲۱۱تغذیه گاو شیری۵۱۹۱۱۳۹۸



401/11/01۹سالن دامپروریگروه علوم دامی۱۱۰۰۱۲۳۰دو۳۳۵۰۵۱۰۰۱۰حامد خلیل وندی۵۵۱۰۲۲۱۲جیره نویسی دام۶۱۹۱۱۳۹۸

سالن دامپروریگروه علوم دامی۱۴۰۰۱۶۰۰دو۳۳۵۰۵۱۰۰۰۱حامد خلیل وندی۵۵۱۰۲۲۳۷(عملی)جیره نویسی دام ۷۱۹۱۱۳۹۸

۲۰۵401/11/03۹حججی۹۳۰۱۱۰۰س۳۴۲۲۶۵۰۲۰سینا پیوستگان ۵۵۱۰۲۲۱۳دامپروری ارگانیک۸۱۹۱۱۳۹۸

۲۰۵401/11/03۹حججی۹۳۰۱۱۰۰س۳۴۲۲۶۵۰۲۰یونس علی علی جو۵۵۱۰۲۲۱۳دامپروری ارگانیک۹۱۹۱۱۳۹۸

401/11/05۹مجازی۱۶۰۰۱۸۰۰دو۳۳۸۳۶۱۰۰۲۰مهدی مخبر۵۵۱۰۲۰۹۳آشنایی با دامپروری ایران۱۰۱۹۱۱۳۹۸

مراقبساعت ات امتحانکالسمکانتاساعتازساعتروز تکالسمکانتاساعتازساعتروز تعملینظریاشتراککد استادنام استادکد درسنام درسورودیگروهردیف

خیری1401/10/17۱۴زریاب۱۶۰۰۱۸۰۰دوزریاب۱۶۰۰۱۸۰۰ش۱۰۰۳۰ شهباز پور۱۸۰۵ریاضی عمومی۱۱۹۳01

علی پور1401/11/04۹زریاب۱۴۰۰۱۶۰۰ش33025۱۰۰۲۰اسدزاده۳۳۵۳۹۰۰۴بیوفیزیک محیطی۲۱۹۳01

علی پور1401/10/27۹زریاب۱۴۰۰۱۶۰۰س۳۳۶۰۱۱۰۰۲۰دولتی۳۳۵۳۹۰۰۲شیمی عمومی۳۱۹۳01

آزمایشگاهگروه۱۶۰۰۱۸۰۰س۳۳۶۰۱۱۰۰۰۱دولتی۳۳۵۳۹۰۰۳عملی شیمی عمومی۴۱۹۳01

عبدالهی۳۲۲۰۱1401/10/24۹معراج۹۳۰۱۱۰۰دو۳۴۰۴۱۱۰۰۲۰قاسم زاده۳۳۵۳۹۰۰۵ژنتیک۵۱۹۳01

آزمایشگاهگروه۱۴۰۰۱۶۰۰دو۳۴۰۴۱۱۰۰۰۱قاسم زاده۳۳۵۳۹۰۰۶عملی ژنتیک۶۱۹۳01

خیری۳۲۲۰۱1401/11/01۹معراج۸۰۰۹۳۰دو۳۳۰۳۵۱۰۰۲۰پیرزاد ۳۳۵۳۹۰۰۷آناتومی و فیزیولوژی گیاهی۷۱۹۳01

آزمایشگاهگروه۱۱۰۰۱۲۳۰س۳۳۰۳۵۱۰۰۰۱پیرزاد ۳۳۵۳۹۰۰۸عملی آناتومی و فیزیولوژی گیاهی۸۱۹۳01

رنجبر1401/10/19۹زریاب۱۱۰۰۱۲۳۰دوزریاب۱۱۰۰۱۲۳۰ش۱۰۰۳۰گروه زبان۱۲۲۱زبان فارسی۹۱۹۳01

خیری1401/10/21۹زریاب۹۳۰۱۱۰۰س۱۰۰۲۰گروه معارف1۱۲۴۲اندیشه اسالمی ۱۰۱۹۳01

جعفری۳۱۲۰۸1401/10/28۱۱حججی۸۰۰۹۳۰ی۳۳۶۲۸۱۰۰۲۰رحیمی۳۳۵۳۹۰۲۳مبانی تولید گیاهان زراعی۱۱۱۹۳00

آزمایشگاهگروه۱۱۰۰۱۲۳۰دو۳۳۶۲۸۱۰۰۰۱رحیمی۳۳۵۳۹۰۲۴عملی مبانی تولید گیاهان زراعی۱۲۱۹۳00

سیاوش مقدم۳۱۲۰۸1401/10/24۱۱حججی۹۳۰۱۱۰۰س۷۱۳۱۱۰۰۲۰حجابی۳۳۵۳۹۰۲۵هوا و اقلیم شناسی کشاورزی۱۳۱۹۳00

سایت کامپیوترحججی۱۱۰۰۱۲۳۰س۷۱۳۱۱۰۰۰۱حجابی۳۳۵۳۹۰۲۶عملی هوا و اقلیم شناسی کشاورزی۱۴۱۹۳00

رحیمی۳۲۱۰۳1401/11/05۱۱معراج۹۳۰۱۱۰۰ی۱۳۷۵۱۰۰۲۰خداویردی زاده۳۳۵۳۹۰۲۷مبانی کارآفرینی۱۵۱۹۳00

رضایی چیانه۳۱۲۰۸1401/10/26۱۱حججی۸۰۰۹۳۰دو۱۱۰۸۱۰۰۲۰پیروزی فرد۳۳۵۳۹۰۲۸مبانی فرآوری محصوالت گیاهی۱۶۱۹۳00

آزمایشگاهگروه۸۰۰۹۳۰س۱۱۰۸۱۰۰۰۱پیروزی فرد۳۳۵۳۹۰۲۹عملی مبانی فرآوری محصوالت گیاهی۱۷۱۹۳00

رنجبر۳۱۲۰۸1401/11/02۱۱حججی۱۴۰۰۱۶۰۰ی۳۳۰۷۱۵۰۲۰سپهر۳۳۵۳۹۰۳۰شناخت و مدیریت خاک در تولید گیاهی۱۸۱۹۳00

رنجبر۳۱۲۰۸1401/11/02۱۱حججی۱۴۰۰۱۶۰۰ی۱۲۹۱۵۰۲۰رضا پور۳۳۵۳۹۰۳۰شناخت و مدیریت خاک در تولید گیاهی۱۹۱۹۳00

آزمایشگاهگروه۱۴۰۰۱۶۰۰دو۳۳۰۷۱۵۰۰۱سپهر۳۳۵۳۹۰۳۱عملی شناخت و مدیریت خاک در تولید گیاهی۲۰۱۹۳00

آزمایشگاهگروه۱۴۰۰۱۶۰۰دو۱۲۹۱۵۰۰۱رضا پور۳۳۵۳۹۰۳۱عملی شناخت و مدیریت خاک در تولید گیاهی۲۱۱۹۳00

رنجبر۱۰۰۲۰گروه معارف۱۲۴۹عرفان عملی اسالم۲۲۱۹۳00

خیری۱۰۰۲۰گروه معارف۱۲۵۶تفسیر موضوعی قرآن۲۳۱۹۳00

هادی۳۱۲۰۴1401/10/26۱۴حججی۱۴۰۰۱۶۰۰س۳۳۶۲۸۱۰۰۲۰رحیمی۳۳۵۳۹۰۶۱تولید و بهره برداری گیاهان دارویی۲۴۱۹۳۹۹

۳۱۲۰۴حججی۹۳۰۱۱۰۰دو۳۳۶۲۸۱۰۰۰۱رحیمی۳۳۵۳۹۰۶۲عملی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی۲۵۱۹۳۹۹

برنوسی۳۱۲۰۸1401/10/28۱۴حججی۱۴۰۰۱۶۰۰دو۳۳۰۶۱۱۰۰۲۰جلیلیان۳۳۵۳۹۰۶۳کشاورزی پایدار۲۶۱۹۳۹۹

درویش زاده۳۱۲۰۴1401/10/24۱۴حججی۱۴۰۰۱۶۰۰ی۳۳۰۳۵۱۰۰۲۰هادی۳۳۵۳۹۰۶۴فیزیولوژی گیاهان زراعی۲۷۱۹۳۹۹

آزمایشگاهگروه۸۰۰۹۳۰دو۳۳۰۳۵۱۰۰۰۱هادی۳۳۵۳۹۰۶۵عملی فیزیولوژی گیاهان زراعی۲۸۱۹۳۹۹

مقدم۳۱۲۰۴1401/11/03۱۴حججی۱۰۳۰۱۲۳۰چ۳۱۲۰۴حججی۸۰۰۹۳۰س۳۴۰۴۱۱۰۰۳۰قاسم زاده۳۳۵۳۹۰۶۶مبانی بیوتکنولوژی گیاهی۲۹۱۹۳۹۹

پیرزاد۳۱۲۰۴1401/11/01۱۴حججی۹۳۰۱۱۰۰ی۳۳۹۹۴۱۰۰۲۰علی پور1۳۳۵۳۹۰۶۷طرح های آزمایشی در علوم کشاورزی ۳۰۱۹۳۹۹

۳۱۲۰۴حججی۹۳۰۱۱۰۰س۳۳۹۹۴۱۰۰۰۱علی پور1۳۳۵۳۹۰۶۸عملی طرح های آزمایشی در علوم کشاورزی ۳۱۱۹۳۹۹

علی پور۳۱۲۰۴1401/11/05۱۴حججی۸۰۰۹۳۰ی۳۳۴۴۳۱۰۰۲۰شیرزاد۳۳۵۳۹۰۶۹مبانی تولید گیاهان باغی۳۲۱۹۳۹۹

آزمایشگاهگروه۱۱۰۰۱۲۳۰دو۳۳۴۴۳۱۰۰۰۱شیرزاد۳۳۵۳۹۰۷۰عملی مبانی تولید گیاهان باغی۳۳۱۹۳۹۹

خیری۱۰۰۲۰گروه معارف۱۲۵۰انقالب اسالمی ایران۳۴۱۹۳۹۹

اگروتکنولوژیخیری۳۲۱۰۳1401/10/28۹معراج۹۳۰۱۱۰۰ش۳۳۰۳۵۱۰۰۲۰هادی۳۳۵۳۹۰۷۱زبان تخصصی۳۵۱۹۳۹۸

اگروتکنولوژیرحیمی۳۲۱۰۳1401/10/26۹معراج۸۰۰۹۳۰ش۳۳۶۲۷۱۰۰۲۰سیاوش مقدم۳۳۵۳۹۰۷۲تولید حبوبات۳۶۱۹۳۹۸

اگروتکنولوژیسیاوش مقدم۳۲۱۰۳1401/10/24۹معراج۱۱۰۰۱۲۳۰۰ش۲۲۷۱۰۰۲۰رضایی چیانه۳۳۵۳۹۰۷۳تولید گیاهان صنعتی۳۷۱۹۳۹۸

اگروتکنولوژیرضایی چیانه۳۱۲۰۸1401/11/01۹حججی۱۱۰۰۱۲۳۰ی۱۴۰۱۱۰۰۲۰امیرنیا۳۳۵۳۹۰۷۴تولید گیاهان علوفه ای۳۸۱۹۳۹۸

اگروتکنولوژیپیرزاد۳۲۲۰۱1401/11/03۹معراج۱۴۰۰۱۶۰۰ی۳۳۶۲۸۱۰۰۲۰رحیمی۳۳۵۳۹۰۷۵تولید گیاهان زراعی در مناطق کم آب۳۹۱۹۳۹۸

اگروتکنولوژیمقدم۳۱۲۰۱1401/11/05۹معراج۹۳۰۱۱۰۰ی۳۳۰۱۴۱۰۰۲۰پیرزاد ۳۳۵۳۹۰۷۶تولید گیاهان زراعی، تغییر اقلیم و تنشهای محیطی۴۰۱۹۳۹۸

اگروتکنولوژیرنجبر۳۱۲۰۴1401/10/21۹حججی۱۴۰۰۱۶۰۰ش۳۳۳۱۶۱۰۱۰قیاسی۳۳۵۳۹۰۹۳کنترل و گواهی بذر۴۱۱۹۳۹۸

اگروتکنولوژیرنجبر۳۱۲۰۴1401/10/21۹حججی۱۴۰۰۱۶۰۰ش۷۳۹۳۹۰۱۰محمدی۳۳۵۳۹۰۹۳کنترل و گواهی بذر۴۲۱۹۳۹۸



اگروتکنولوژیرنجبر۳۱۲۰۴1401/10/21۹حججی۱۶۰۰۱۸۰۰ش۳۳۳۱۶۱۰۰۱قیاسی۳۳۵۳۹۰۹۴کنترل و گواهی بذر۴۳۱۹۳۹۸

اگروتکنولوژیرنجبر۳۱۲۰۴1401/10/21۹حججی۱۶۰۰۱۸۰۰ش۷۳۹۳۹۰۰۱محمدی۳۳۵۳۹۰۹۴کنترل و گواهی بذر۴۴۱۹۳۹۸

به نژادی و بیوتکنولوژیجعفری۳۲۱۰۳1401/10/24۹معراج۸۰۰۹۳۰س۳۳۹۹۴۱۰۰۲۰علی پور۳۳۵۳۹۰۷۷به نژادی گیاهی کاربردی۴۵۱۹۳۹۸

به نژادی و بیوتکنولوژیدرویش زاده۳۲۱۰۳1401/10/26۹معراج۱۴۰۰۱۶۰۰س۳۳۹۹۴۱۰۰۱۰علی پور۳۳۵۳۹۰۷۸مبانی بیوانفورماتیک۴۶۱۹۳۹۸

به نژادی و بیوتکنولوژی۳۲۱۰۳معراج۱۶۰۰۱۸۰۰دو۳۳۹۹۴۱۰۰۰۱علی پور۳۳۵۳۹۰۷۹عملی مبانی بیوانفورماتیک۴۷۱۹۳۹۸

به نژادی و بیوتکنولوژیعبدالهی۳۲۱۰۳1401/11/04۹معراج۹۳۰۱۱۰۰س۳۲۲۰۱معراج۹۳۰۱۱۰۰دو۳۴۰۴۱۱۰۰۳۰قاسم زاده۳۳۵۳۹۰۸۲به نژادی گیاهان زراعی۴۸۱۹۳۹۸

به نژادی و بیوتکنولوژیبرنوسی۳۲۲۰۰1401/10/28۹معراج۱۱۰۰۱۲۳۰دو۱۲۹۰۱۰۰۲۰مقدم۳۳۵۳۹۰۸۰مبانی کشت سلول و بافت گیاهی۴۹۱۹۳۹۸

به نژادی و بیوتکنولوژیآزمایشگاهگروه۱۴۰۰۱۶۰۰دو۱۲۹۰۱۰۰۰۱مقدم۳۳۵۳۹۰۸۳عملی مبانی کشت سلول و بافت گیاهی۵۰۱۹۳۹۸

به نژادی و بیوتکنولوژیرنجبر۳۲۱۰۳1401/11/01۹معراج۱۱۰۰۱۲۳۰س۳۲۱۰۳معراج۸۰۰۹۳۰دو۳۴۰۴۱۱۰۰۳۰قاسم زاده۳۳۵۳۹۰۸۱به نژادی گیاهان باغی و دارویی۵۱۱۹۳۹۸

رنجبر۱۰۰۲۰گروه معارفتاریخ تحلیلی صدر اسالم۵۲۱۹۳۹۸

صادقی۲۰۳1401/10/249حججی۱۴۰۰۱۶۰۰س۱۰۰۲۰گ فیزیک۳۳۷۰۳۵۰۶۶فیزیک عمومی۱۳۱۴۰۱

۱۴۰۰۱۶۰۰ی۱۰۰۰۱گ فیزیک۳۳۷۰۳۵۰۶۷فیزیک عمومی عملی۲۳۱۴۰۱

بالندهعمومی۱۱۱۲۳۰دوعمومی۱۱۱۲۳۰ ش۱۰۰۳۰گ ادبیات۱۲۲۱زبان فارسی۳۱۱۱۴۰۱

صادقی۲۰۲1401/10/179معراج۱۴۰۰۱۶۰۰دو۲۰۳حججی8۹۳۰ش100۳۰علوم۳۳۷۰۳۵۰۰۲ریاضیات عمومی۴۳۱۴۰۱

بالنده۲۰۳1401/11/19حججی1400۱۶۰۰ش۳۳۳۷۳100۲۰دولتی۳۳۷۰۳۵۰۶۸شیمی  عمومی۵۳۱۴۰۱

آزماگروه12301400س۳۳۳۷۳100۰۱دولتی۳۳۷۰۳۵۰۶۹شیمی عمومی عملی۶۳۱۴۰۱

صادقی۲۰۳1401/10/279حججی8۹۳۰دو۳۳۶۲۸100۲۰رحیمی1۳۳۷۰۳۵۰۷۰گیاهشناسی ۷۳۱۴۰۱

آزماگروه8۹۳۰سه۳۳۶۲۸100۰۱رحیمی۳۳۷۰۳۵۰۷۱گیاهشناسی عملی۸۳۱۴۰۱

صادقیعمومی8۹۳۰ی100۲۰گ معارف۱۲۴۲ 1اندیشه اسالمی ۹۱۹۱۴۰۱

بالنده۲۰۳1401/11/59حججی9300.00۱۱س۳۳۶۰۳100۲۰برین۳۳۷۰۳۵۰۰۴زیست شناسی۱۰۳۱۴۰۱

صادقی۲۰۲1401/10/2413معراج11۱۲۳۰ش۱۰۹۳100۲۰صمدی۳۳۷۰۳۵۰۷۲خاک شناسی عمومی ۱۱۳۱۴۰۰

آزماگروه ۱۴۰۰۱۶۰۰ش۱۰۹۳100۰۱صمدی۳۳۷۰۳۵۰۷۳خاک شناسی عملی عمومی۱۲۳۱۴۰۰

بالنده۲۰۳1401/10/2613حججی۹۱۰۳۰دو۳۳۳۷۳100۲۰دولتی۳۳۷۰۳۵۰۸۲شیمی آلی۳۱۴۰۰

۲۰۳حججی۱۴۰۰۱۶۰۰س۳۳۳۷۳100۰۱دولتی۳۳۷۰۳۵۰۸۳شیمی آلی عملی۱۳۳۱۴۰۰

عسگرزاده۲۰۳1401/10/2813حججی00 0016 14ی ۳۳۴۷۷100۲۰اسدزاده۳۳۷۰۳۵۰۷۶هوا و اقلیم شناسی۱۴۳۱۴۰۰

۲۰۳حججی00 0016 14دو ۳۳۴۷۷100۰۱اسدزاده۳۳۷۰۳۵۰۷۷هوا و اقلیم شناسی عملی۱۵۳۱۴۰۰

صادقی۲۰۳1401/11/113حججی۸۹۳۰س۲۰۳حججی۱۱۱۲۳۰ی ۲۲۷100۳۰رضایی۳۳۷۰۳۵۰۲۹زراعت عمومی۱۶۳۱۴۰۰

بالنده۲۰۳1401/11/513حججی8۹۳۰ی۱۲۳۶100۲۰علیپور1۳۳۷۰۳۵۰۷۴طرح آزمایشات کشاورزی ۱۷۳۱۴۰۰

۲۰۲معراج930۱۱س۱۲۳۶100۰۱علیپور۳۳۷۰۳۵۰۷۵طرح آزمایشات کشاورزی عملی۱۸۳۱۴۰۰

بالندهعمومی8۹۳۰ش100۲۰گ معارف۳۳۳۴تفسیر موضوعی قرآن۱۹۳۱۴۰۰

سپهر۲۰۲1401/10/249حججی11۱۲۳۰س۳۳۳۷۳100۲۰دولتی۳۳۷۰۳۵۱۰۸حاصلخیزی خاک و کودها ۲۰۳99

آزماگروه1230۱۴۰۰س۳۳۳۷۳100۰۱دولتی۳۳۷۰۳۵۱۰۹حاصلخیزی خاک و کودها  عملی۲۱۳99

دولتی۲۰۲1401/10/289معراج11۱۲۳۰س۳۳۰۷۱100۲۰سپهر۳۳۷۰۳۵۰۹۲شیمی خاک۲۲۳99

آزماگروه14001600س۳۳۰۷۱100۰۱سپهر۳۳۷۰۳۵۰۹۳شیمی خاک عملی۲۳۳99

بالنده۲۰۲1401/10/269معراج8۹۳۰س۲۰۲معراج8۹۳۰ی۳۳۶۲۱100۲۱نوروزیکد جدیدباغبانی عمومی۲۴۳99

ممتاز۲۰۲1401/11/19معراج8۹۳۰دو۳۳۰۷۰100۲۰عسگرزاده۳۳۷۰۳۵۰۹۴رابطه آب ، خاک و گیاه۲۵۳99

آزماگروه14001600دو۳۳۰۷۰100۰۱عسگرزاده۳۳۷۰۳۵۰۹۵رابطه آب،خاک وگیاه عملی۲۶۳99

منافی۲۰۲1401/11/59معراج930۱۱ی۳۳۰۷۰100۲۰عسگرزاده۳۳۷۰۳۵۱۱۶مبانی زهکشی ۲۷۳99

آزماگروه12301400ی۳۳۰۷۰100۰۱عسگرزاده۳۳۷۰۳۵۱۱۵مبانی زهکشی عملی ۲۸۳99

صادقیعمومی11۱۲۳۰ی100۲۰گ معارفانقالب اسالمی ایران۲۹۳99

مختارزاده۲۰۲1401/10/2411معراج1400۱۶۰۰ی۳۳۰۴۳100۲۰منافی۳۳۷۰۳۵۱۱۰شناسایی و تهیه نقشه خاک۳۰۳98

آزماگروه1230۱۴۰۰ی۳۳۰۴۳100۰۱منافی۳۳۷۰۳۵۱۱۱شناسایی و تهیه نقشه خاک عملی۳۱۳98

برین۲۰۲1401/10/2811معراج11۱۲۳۰ی۱۲۹۱100۲۰رضاپور۳۳۷۰۳۵۱۱۷خاکهای شور و سدیمی۳۲۳98

آزماگروه930۱۱ش۱۲۹۲100۰۱رضاپور۳۳۷۰۳۵۱۱۸خاکهای شور و سدیمی عملی۳۳۳98

اسدزاده۲۰۳1401/11/511حججی1416ذو۳۳۱۹۲100۲۰رضاپور۳۳۷۰۳۵۱۲۹ارزیابی خاکها و اراضی ۳۴۳98

آزماگروه8۹۳۰س۳۳۱۹۲100۰۱رضاپور۳۳۷۰۳۵۱۱۲ارزیابی خاکها و اراضی عملی۳۵۳98

رضاپور۲۰۲1401/11/111حججی11۱۲۳۰ش۳۳۶۰۳100۲۰برین۳۳۷۰۳۵۱۳بیولوژی خاک۳۶۳98

آزماگروه1416دو۳۳۶۰۳100۰۱برین۳۳۷۰۳۵۱۱۴بیولوژی خاک عملی۳۷۳98



بالنده8۹۳۰ی100۲۰گ معارفآیین زندگی۳۸۳98

مراقبساعت ات امتحانکالسمکانتاساعتازساعتروز تکالسمکانتاساعتازساعتروز تعملینظریاشتراککد استادنام استادکد درسنام درسورودیگروهر

۳۲۱۰۲۱۴۰۱۱۰۲۴۹معراج۹۳۰۱۱د۳۳۳۱۸۱۰۰۲۰ فتاحی۵۵۲۴۲۱۶۲آناتومی و فیزیولوژی گیاهی۱۲۱۴۰۱

آزماگروه۹۳۰۱۱ی۳۳۳۱۸۱۰۰۰۱ فتاحی۵۵۲۴۲۱۶۳ع آناتومی و فیزیولوژی گیاهی۲۲۱۴۰۱

۳۱۲۰۲۱۴۰۱۱۰۲۷۹مجازی۱۴۱۶چ۳۱۲۰۲حججی۹۳۰۱۱ش۳۳۷۶۵۱۰۰۳۰ علیرضالو۵۵۲۲۲۰۰۳اکولوژی۳۲۱۴۰۱

 آقایی۳۱۲۰۲۱۴۰۱۱۱۰۱۹حججی۱۴۱۶ی۳۳۶۰۱۱۰۰۲۰پیرسا۵۵۲۴۲۰۷۴شیمی عمومی۴۲۱۴۰۱

آزماگروه خاک۱۱۱۲۳۰ی۳۳۶۰۱۱۰۰۰۱پیرسا۵۵۲۴۲۰۷۵ع شیمی عمومی۵۲۱۴۰۱

 تقی لو۳۱۲۰۲۱۴۰۰۱۱۰۴۹حججی۱۴۱۶س۱۰۰۲۰د علوم۵۵۲۴۲۰۷۶فیزیک عمومی۶۲۱۴۰۱

آزماگروه فیزیک۱۱۱۲۳۰س۱۰۰۰۱د علوم۵۵۲۴۲۰۷۷ع فیزیک عمومی۷۲۱۴۰۱

محسنی آذرعمومیعمومی۹۳۰۱۱س۱۰۰۲۰د ادبیات1۱۲۴۲اندیشه اسالمی ۸۲۵۱۴۰۱

 آقایی۱۴۱۶دعمومیعمومی۱۴۱۶ش۱۰۰۳۰د ادبیات۱۲۲۱زبان فارسی۹۱۲۱۴۰۱

عمومیعمومی۱۰۰۱۰د تربیت بدنی1۱۲۰۹تربیت بدنی ۱۰۲۱۴۰۱

۳۱۲۰۲۱۴۰۱۱۰۲۴۹حججی۱۴۱۶د۳۳۲۴۵۱۰۰۲۰ فرخزاد۵۵۲۴۲۱۶۷آمار و احتماالت۱۱۲۱۴۰۰

۳۲۱۰۲حججی۹۳۰۱۱س۳۳۲۴۵۱۰۰۰۱ فرخزاد۵۵۲۴۲۱۶۸ع آمار و احتماالت۱۲۲۱۴۰۰

۳۲۱۰۲۱۴۰۱۱۱۰۱۹معراج۹۳۰۱۱سمجازی۱۴۱۶چ۳۳۳۱۸۱۰۰۳۰ فتاحی۵۵۲۴۲۱۷۲بیوشیمی عمومی۱۳۲۱۴۰۰

رضاپور۳۱۲۰۲۱۴۰۱۱۱۰۵۹حججی۸۹۳۰ش۱۱۲۲۱۰۰۲۰حقدوست۵۵۲۴۲۱۱۴آبیاری عمومی۱۴۲۱۴۰۰

آزماگروه آب۱۱۱۲۳۰ش۱۱۲۲۱۰۰۰۱حقدوست۵۵۲۴۲۱۱۵ع آبیاری عمومی۱۵۲۱۴۰۰

آذرمحسنی۳۱۲۰۲۱۴۰۱۰۲۶۹حججی۸۹۳۰س۱۳۷۸۱۰۰۲۰محبی۵۵۲۴۲۱۶۹ماشین های کشاورزی عمومی۱۶۲۱۴۰۰

آزماگروه بیوسیستم۱۱۱۲۳۰س۱۳۷۸۱۰۰۰۱محبی۵۵۲۴۲۱۷۰ع ماشین های کشاورزی عمومی۱۷۲۱۴۰۰

۳۲۱۰۲۱۴۰۱۱۰۲۸۹معراج۹۳۰۱۱ی۳۳۷۶۵۱۰۰۲۰ علیرضالو۵۵۲۴۲۱۷۱مبانی گیاهان دارویی۱۸۲۱۴۰۰

عمومیعمومی۱۰۰۱۰د ادبیات۱۲۲۷دانش خانواده و جمعیت۱۹۲۱۴۰۰

عمومیعمومی۱۰۰۲۰د ادبیات۱۲۵۰انقالب اسالمی ایران۲۰۲۱۴۰۰

۳۱۲۰۲۱۴۰۱۱۰۲۴۱۱حججی۸۹۳۰ی۱۳۹۲۱۰۰۲۰ جبارزاده۵۵۲۴۲۱۸۵(1)گیاهان زینتی ۲۱۲۹۹

آزماگروه۸۹۳۰س۱۳۹۲۱۰۰۰۱ جبارزاده۵۵۲۴۲۱۸۶(1)های گلکاری مهارت۲۲۲۹۹

۳۲۱۰۲۱۴۰۱۱۰۲۷۱۱حججی۹۳۰۱۱س۳۳۲۴۵۱۰۰۲۰ فرخزاد۵۵۲۴۲۱۸۷(2)های کشاورزی طرح آزمایش۲۳۲۹۹

سایتسایت۱۱۱۲۳۰س۳۳۲۴۵۱۰۰۰۱ فرخزاد۵۵۲۴۲۱۸۸(2)های کشاورزی ع طرح آزمایش۲۴۲۹۹

۳۲۱۰۲۱۴۰۱۱۱۰۱۱۱معراج۹۳۰۱۱ش۳۳۶۲۱۱۰۰۲۰نوروزی۵۵۲۴۲۱۸۹مدیریت گلخانه۲۵۲۹۹

۳۱۲۰۲۱۴۰۱۱۱۰۳۱۱حججی۱۴۱۶چ۱۳۷۷۱۰۰۲۰ حسنی۵۵۲۴۲۱۹۰مبانی سبزیکاری۲۶۲۹۹

آزماگروه۸۹۳۰چ۱۳۷۷۱۰۰۰۱ حسنی۵۵۲۴۲۱۹۱(1)های سبزیکاری مهارت۲۷۲۹۹

۳۱۲۰۲۱۴۰۱۱۱۰۵۱۱حججی۱۴۱۶د۳۱۲۰۲حججی۱۴۱۶ی۴۰۵۱۱۰۰۳۰ شیرزاد۵۵۲۴۲۰۹۶های گرمسیری و نیمه گرمسیری میوه۲۸۲۹۹

آزماگروه ۱۶۱۸ی۴۰۵۱۱۰۰۰۱ شیرزاد۵۵۲۴۲۱۹۲(1)کاری های میوهمهارت۲۹۲۹۹

آذر محسنی۱۰۰۲۰د ادبیات۱۲۵۶تفسیر موضوعی قرآن۳۰۲۹۹

۱۰۰۱۰د تربیت بدنی1۱۲۰۹تربیت بدنی ۳۱۲۹۹

۱۴۰۱۱۰۲۴۱۱مجازی۱۶۱۸چ۱۳۳۳۱۰۰۲۰اصغری۵۵۲۴۲۲۱۴فیزیولوژی و فنآوری پس از برداشت۳۲۲۹۸

آزماگروه۱۴۱۶د۱۳۳۳۱۰۰۰۱اصغری۵۵۲۴۲۲۱۵ع فیزیولوژی و فنآوری پس از برداشت۳۳۲۹۸

۳۲۱۰۲۱۴۰۱۱۰۲۷۱۱معراج۸۹۳۰ی۳۳۴۲۶۵۰۲۰حسن پور۵۵۲۴۲۲۱۶اصالح و فنآوری بذر گیاهان باغبانی۳۴۲۹۸

آزماگروه باغبانی۱۱۱۲۳۰س۳۳۴۲۶۵۰۰۱حسن پور۵۵۲۴۲۲۱۷ع اصالح و فنآوری بذر گیاهان باغبانی۳۵۲۹۸

۳۲۱۰۲۱۴۰۱۱۱۰۱۱۱معراج۸۹۳۰د۳۳۶۱۱۱۰۰۲۰امیری۵۵۲۴۲۲۱۸خشک میوه ها۳۶۲۹۸

۳۲۱۰۲۱۴۰۱۱۱۰۴۱۱معراج۹۳۰۱۱ی۳۰۰۴۱۰۰۲۰رضایی دانش۵۵۲۴۲۲۱۹بیماری های مهم گیاهان باغی۳۷۲۹۸

آزماگروه گیاهپزشکی۱۱۱۲۳۰ی۳۰۰۴۱۰۰۰۱رضایی دانش۵۵۲۴۲۲۲۰ع بیماری های مهم گیاهان باغی۳۸۲۹۸

لو تقیعمومیعمومی۱۰۰۲۰معارفحقوق اجتماعی و سیاسی در اسالم۳۹۲۹۸

مراقبساعتت امتحانکالسمکانتاساعتازساعتروز تکالسمکانتاساعتازساعتروز تعملینظریاشتراککد استادنام استادکد درسنام درسورودیگروهر

نظری2061401102411حججی1112:30ی3301710010شریفیان1334633070نقشه کشی صنعتی 191401

کالس رسم1416ی3301710001شریفیان334633071 1عملی نقشه کشی صنعتی 291401

نادریساختمان عمومی1618یساختمان عمومی9:3011ش10030ریاضی. گ11804ریاضیات 391401

نادریساختمان عمومی9:3011د10030ریاضی. گ11804ریاضیات 491401

غفوری206140110279معراج9:3011س137510020احمدی مقدم1334633005فیزیک 591401

آزمایشگاه فیزیک9:3011ی3392510001بابازاده1334633006آز فیزیک 691401



غفوری208140111019حججی1618س208حججی1416س3360110030 پیرسا334633009شیمی عمومی791401

کارگاه89:30س3376910001حسین پور334633039کارگاه  ماشین ابزار و ابزارسازی891401

عمومی89:30ی10020معارف.گ11242اندیشه اسالمی9191401

عمومی1618دعمومی1618ش10030ادبیات.گ1221زبان فارسی10161401

2061401102511حججی89:30س206حججی89:30د137910030 مردانی334633013استاتیک1191400

208140110289حججی9:3011س206حججی9:3011ی3304410030پور رستم1334633019مکانیک سیاالت 1291400

2061401110514حججی1618ی206حججی1416ش3410310030  جعفری334633014بیوشیمی و شیمی مواد غذایی1391400

1401110111کارگاه1416د3305810020 فرخی334633011محاسبات عددی1491400

ساختمان عمومی1416سساختمان عمومی1416ی10030ریاضی.گ1803معادالت دیفرانسیل1591400

2081401110311حججی89:30ی208حججی9:3011ش137910030 مردانی334633023دینامیک1691400

10001تربیت بدنی. گ21210تربیت بدنی 171400

نظری2061401110111حججی9:3011س206حججی1416د3301710030 شریفیان334633021انتقال حرارت18999

1401102614کارگاه1112:30دکارگاه1112:30ی3392510030بابازاده2334633030عملیات واحد 19999

2081401102414حججی1618د718910020امیری2334633033صنایع غذایی 20999

2081401110311حججی1112:30س208حججی9:3011ی3301710030شریفیان334633042سیستمهای تبرید و سردخانه21999

2061401110511معراج89:30ش137910020 مردانی334633078اصول و مبانی پنوماتیک22999

کارگاه9:3011د137910001مردانی334633079عملی پنوماتیک23999

2061401102811معراج89:30د13018020 حسن پور2334633080مقاومت مصالح 24999

2061401102811معراج89:30د341022020پیری2334633080مقاومت مصالح 25999

10020معارف.  گ1265آشنایی با قانون اساسی2699

2061401102514معراج9:3011ی3376910020حسین پور334633035های صنایع غذاییطراحی کارخانه27998

نظری2061401110211معراج1112:30س206معراج9:3011د3304410030رستم پور334633024علم مواد28998

1416د10001در حال اقدام برای اخذ کدۃمشکو334633040آزمایشگاه مهندسی در صنایع غذایی29998

نادری2061401110111حججی1416س206حججی1112:30د3410210030پیری334633046طراحی سیستم های تهویه30998

206140110289معراج89:30ی137510020احمدی مقدم334633052مهندسی تعمیر و نگهداری ماشین های صنایع غذایی31998

کارگاه1112:30چکارگاه9:3011چ10030گروه1334633081پروژه 32998

یعقوبیعمومیعمومی۸9:30س1۱۲۴۲۱۰۰۲۰اندیشه اسالمی ۱۳۲۱۴۰۰

جعفریعمومی۱۶۱۸دعمومی۱۶۱۸ش۱۲۲۱۱۰۰۳۰زبان فارسی۲۱۳۱۴۰۰

جهانبخش۲۰۳1401/10/27۹معراج۱۴۱۶ش۳۳۶۰۱۱۰۰۲۰پیرسا۵۵۴۱۲۱۲۳شیمی عمومی۳۶۱۴۰۰

آزمایشگاه۱۱12:30ش۳۳۶۰۱۱۰۰۰۱پیرسا۵۵۴۱۲۱۲۴(عملی)شیمی عمومی ۴۶۱۴۰۰

جعفری۱۰۴1401/10/25۹معراج۱۴۱۶چ۱۰۴معراج۱۶۱۸ی۳۳۶۲۳۱۰۰۳۰آرمیده۵۵۴۱۲۰۹۸بیولوژی سلولی۵۶۱۴۰۰

جعفریمعراج۵۵۴۱۲۱۴۳۱۰۰۲۰فیزیک عمومی ۶۶۱۴۰۰

آزمایشگاه۵۵۴۱۲۱۴۴۱۰۰۰۱(عملی)فیزیک عمومی ۷۶۱۴۰۰

یعقوبی۱۰۴1401/10/21۹معراج1416س203عمومی۱۴۱۶ی۱۰۰۳۰کد جدیدریاضیات عمومی۸۶۱۴۰۰

جهانبخش۱۰۴1401/10/24۹معراج9:30۱۱ش۳۳۶۰۱۱۰۰۲۰پیرسا۵۵۴۱۲۱۲۷شیمی تجزیه۹۶۹۹

گروه9:30۱۱ی۳۳۶۰۱۱۰۰۰۱پیرسا۵۵۴۱۲۱۲۸(عملی)شیمی تجزیه ۱۰۶۹۹

جعفری۱۰۴1401/10/26۹معراج۱۶۱۸ی۱۰۴معراج۱۶۱۸ش۱۰۰۳۰برین۵۵۴۱۲۰۰۷بیوشیمی عمومی۱۱۶۹۹

جهانبخش۱۰۴1401/11/03۹معراج۱۴۱۶د۱۰۴معراج۱۴۱۶ش۳۳۴۶۶۱۰۰۳۰الماسی1۵۵۴۱۲۱۰۱شیمی مواد غذایی ۱۲۶۹۹

اسدی۲۰۳1401/11/01۹معراج۸9:30ی۷۱۸۹۱۰۰۲۰امیری1۵۵۴۱۲۱۲۹میکروبیولوژی مواد غذایی ۱۳۶۹۹

گروه12:30۱۴ی۷۱۸۹۱۰۰۰۱امیری۵۵۴۱۲۱۳۰(عملی) 1میکروبیولوژی مواد غذایی ۱۴۶۹۹

قیطران پور۲۰۳1401/11/05۹معراج۸9:30ش۲۰۳معراج۸9:30د۱۳۰۰۱۰۰۳۰اسمعیلی1۵۵۴۱۲۰۸۲اصول مهندسی صنایع غذایی ۱۵۶۹۹

یعقوبی۱۰۴1401/10/28۹معراج9:30۱۱چ۷۲۷۹۱۰۰۲۰قیطران پور۵۵۴۱۲۱۳۱کاربرد کامپیوتر۱۶۶۹۹

سایت۱۱12:30ش۷۲۷۹۱۰۰۰۱قیطران پور۵۵۴۱۲۱۳۲(عملی)کاربرد کامپیوتر ۱۷۶۹۹

اسدی۲۰۳1401/10/24۹معراج۸9:30س۷۱۸۹۱۰۰۱۰امیری2۵۵۴۱۲۱۶۹میکروبیولوژی مواد غذایی ۱۸۶۹۸

گروه12:30۱۴س۷۱۸۹۱۰۰۰۱امیری۵۵۴۱۲۱۷۰(عملی) 2میکروبیولوژی مواد غذایی ۱۹۶۹۸

امیری۱۰۴1401/10/26۹معراج۱۶۱۸س۳۳۴۶۶۱۰۰۲۰الماسی۵۵۴۱۲۱۸۷تکنولوژی روغن های خوراکی۲۰۶۹۸

گروه۱۴۱۶ی۳۳۴۶۶۱۰۰۰۱الماسی۵۵۴۱۲۱۸۸(عملی)تکنولوژی روغن های خوراکی ۲۱۶۹۸

اسدی1401/10/28۹معراج۱۴۱۶د۲۰۳معراج۱۴۱۶س۷۱۸۹۱۰۰۳۰امیری۵۵۴۱۲۰۳۱اصول نگهداری مواد غذایی۲۲۶۹۸



امیری۲۰۳1401/10/25۹معراج۱۶۱۸ی۷۲۷۹۱۰۰۲۰قیطران پور۵۵۴۱۲۱۷۱تکنولوژی پس از برداشت۲۳۶۹۸

اسدی۲۰۳1401/11/05۹معراج۸9:30د۳۳۲۳۴۱۰۰۲۰ محترمی۵۵۴۱۲۱۸۲تکنولوژی غالت۲۴۶۹۸

گروه9:30۱۱س۳۳۲۳۴۱۰۰۰۱محترمی۵۵۴۱۲۱۳۴(عملی)تکنولوژی غالت ۲۵۶۹۸

یعقوبی۱۰۴1401/11/03۹معراج9:30۱۱د۱۱۰۸۱۰۰۲۰پیروزی فرد۵۵۴۱۲۱۰۳صنایع آشامیدنی ها۲۶۶۹۸

جعفری۲۰۳1401/11/01۹معراج۸9:30چ۱۴۰۲۱۰۰۲۰علیزاده۵۵۴۱۲۱۸۹طرح آزمایشات در صنایع غذایی۲۷۶۹۸

گروه9:30۱۱ی۱۴۰۲۱۰۰۰۱ علیزاده۵۵۴۱۲۱۹۰(عملی)طرح آزمایشات در صنایع غذایی ۲۸۶۹۸

قیطران پور۱۰۴1401/10/26۹معراج۸9:30ش۳۳۲۳۴۱۰۰۲۰محترمی۵۵۴۱۲۱۸۱تکنولوژی قند۲۹۶۹۷

گروه۱۱12:30ی۳۳۲۳۴۱۰۰۰۱محترمی۵۵۴۱۲۱۴۰(عملی)تکنولوژی قند ۳۰۶۹۷

امیری۱۰۴1401/11/04۹معراج۸9:30د۷۲۷۹۱۰۰۲۰قیطران پور۵۵۴۱۲۱۹۴عملیات واحد در مهندسی صنایع غذایی۳۱۶۹۷

۲۰۳معراج۱۴۱۶د۷۲۷۹۱۰۰۰۱قیطران پور۵۵۴۱۲۱۹۵(عملی)عملیات واحد در مهندسی صنایع غذایی ۳۲۶۹۷

قیطران پور۲۰۳1401/11/02۹معراج9:30۱۱ش۱۴۰۲۱۰۰۲۰علیزاده2۵۵۴۱۲۱۹۸تکنولوژی شیر و فراورده ها ۳۳۶۹۷

گروه9:30۱۱د۱۴۰۲۱۰۰۰۱علیزاده۵۵۴۱۲۱۹۹(عملی) 2تکنولوژی شیر و فراورده ها ۳۴۶۹۷

قیطران پور۱۰۴1401/10/28۹معراج۸9:30چ۱۱۰۸۱۰۰۲۰پیروزی فرد۵۵۴۱۲۱۶۳کنسروسازی۳۵۶۹۷

گروه۱۱12:30ش۱۱۰۸۱۰۰۰۱پیروزی فرد۵۵۴۱۲۱۶۴(عملی)کنسرو سازی ۳۶۶۹۷

۱۰۰۰۱عمومی۱۳۳۰۹ورزش ۳۷۶۹۷

جهانبخش۲۰۳1401/10/24۹معراج۱۶۱۸د۳۳۲۳۴۱۰۰۲۰محترمی۵۵۴۱۲۲۰۱زبان انگلیسی تخصصی۳۸۶۹۷

مراقبساعت ات امتحانکالسمکانتا ساعتاز ساعتروزکالسمکانتاساعتازساعتروزعملینظریاشتراککد استادنام استادکد درسنام درسورودیگروهردیف

شریفی1401/10/17۹۰۰کالسها-سزریاب خویی۹۳۰۱۱دکالسها-سزریاب خویی۹۳۰۱۱ش۱۰۰۳۰گروه ریاضی1۱۸۰۳ریاضیات ۱۱۱۴۰۱

۲۰۵معراج۱۲۳۰۱۴۰۰د1278۱۰۰۰۱ایلخانی پور۳۳۷۱۳۴۰۸۴ عملی1فیزیک ۲۱۱۴۰۱

سرکانی۲۰۵1401/10/24900معراج۱۴۱۶س۱۲۷۸۱۰۰۲۰ایلخانی پور۳۳۷۱۳۴۰۸۳ 1فیزیک  ۳۱۱۴۰۱

حصاری۲۰۱1401/10/19900معراج۹۳۰۱۱ی۷۱۳۱۱۰۰۲۰حجابی۳۳۷۱۳۴۰۸۵هوا و اقلیم شناسی۴۱۱۴۰۱

آزمایشگاهگروه۱۴۱۶ی۷۱۳۱۱۰۰۰۱حجابی۳۳۷۱۳۱۰۸۶هوا و اقلیم شناسی-عملی۵۱۱۴۰۱

سرکانی۲۰۵1401/10/20۹۰۰معراج۸۰۰۹۳۰س۱۲۹۱۱۰۰۱۰رضاپور۳۳۷۱۳۴۰۸۷زمین شناسی۶۱۱۴۰۱

آزمایشگاهگروه۱۱۱۲۳۰س۱۲۹۱۱۰۰۰۱رضاپور۳۳۷۱۳۴۰۸۸زمین شناسی عملی۷۱۱۴۰۱

شریفی1401/10/18۹۰۰کالسها-سزریاب خویی۱۴۰۰۱۶۰۰دکالسها-سزریاب خویی۱۴۰۰۱۶ش۱۰۰۳۰گروه ادبیات۱۲۲۱فارسی۸۱۱۴۰۱

سرکانی1401/10/21۹۰۰کالسها-سزریاب خویی۸۰۰۹۳۰ی۱۰۰۲۰گروه معارف1۱۲۴۲اندیشه اسالمی ۹۱۱۴۰۱

مراقبساعت ا ت امتحانکالسمکانتا ساعتاز ساعتروزکالسمکانتاساعتازساعتروزعملینظریاشتراککد استادنام استادکد درسنام درسورودیگروهردیف

شریفی1401/10/219کالسها-سزریاب خویی۱۴۰۰۱۶۰۰سهکالسها-سزریاب خویی۱۴۰۰۱۶ی۱۰۰۳۰گروه ریاضی۱۸۰۳معادالت دیفرانسیل۱۱۱۴۰۰

آزمایشگاهگروه۱۲۳۰۱۴ی۷۱۳۱۱۰۰۰۱حجابی۳۳۷۱۳۴۰۹۴عملی برنامه نویسی رایانه ای۱۴۰۰

رضایی۲۰۵1401/10/24۱۱معراج۱۱۱۲۳۰ش۷۱۳۱۱۰۰۲۰حجابی۳۳۷۱۳۴۰۹۳برنامه نویسی رایانه ای۲۱۱۴۰۰

حقدوست۲۰۵1401/10/26۱۱معراج۱۱۱۲۳۰ی۲۰۵معراج۱۴۰۰۱۶ش۱۲۷۸۱۰۰۳۰ایلخانی پور۳۳۷۱۳۴۰۲۶مقاومت مصالح۳۱۱۴۰۰

احمدی۲۰۵1401/10/28۱۱۰۰معراج۸۰۰۹۳۰د۳۳۹۰۴۱۰۰۲۰سرکانی1۳۳۷۱۳۴۰۸۹نقشه برداری ۴۱۱۴۰۰

آزما۱۴۰۰۱۶دآزما۹۳۰۱۲۳۰د۳۳۹۰۴۱۰۰۰۱سرکانی۳۳۷۱۳۴۰۹۰ عملی1نقشه برداری ۵۱۱۴۰۰

زینال زاده۲۰۵1401/11/11100معراج۸۰۰۹۳۰ی۳۳۰۳۴۱۰۰۲۰بهمنش۳۳۷۱۳۴۰۹۱مبانی و روشهای ابیاری۶۱۱۴۰۰

آزما۱۲۳۰۱۴۰۰د۳۳۰۳۴۱۰۰۰۱بهمنش۳۳۷۴۰۹۲عملی مبانی و روشهای ابیاری۷۱۱۴۰۰

شریفی۲۰۵1401/11/3۱۱۰۰معراج۱۶۰۰۱۸۰۰س۲۰۵معراج۱۶۰۰۱۸۰۰د۳۳۰۴۱۱۰۰۳۰جلیلیان۳۳۷۱۳۴۰۱۷مبانی کشاورزی۸۱۱۴۰۰

شریفی1401/10/179کالسها-سزریاب خویی۱۴۰۰۱۶۰۰ی۱۰۰۲۰گروه معارف2۱۲۴۳اندیشه اسالمی ۹۱۱۴۰۰

مراقبساعت ات امتحانکالسمکانتا ساعتاز ساعتروزکالسمکانتاساعتازساعتروزعملینظریاشتراککد استادنام استادکد درسنام درسورودیگروهردیف

خلیلی۲۰۱1401/11/2۱۳۰۰حججی۱۴۰۰۱۶۰۰ش۳۳۴۴۳۱۰۰۲۰همتی۳۳۷۱۳۴۰۲۳هیدرولیک لوله و مجاری بسته۱۱۱۳۹۹

همتی۲۰۱1401/11/4۱۳۰۰حججی۸۰۰۹۳۰د۳۳۱۲۹۱۰۰۲۰احمدی۳۳۷۱۳۴۰۲۴هیدرولیک مجاری روباز۲۱۱۳۹۹

خلیلی۲۰۵1401/11/5۱۳۰۰معراج۹۳۰۱۱ش۳۳۴۴۳۱۰۰۲۰همتی۳۳۷۱۳۴۱۰۹آبهای زیرزمینی۳۱۱۳۹۹

آزما۱۲۳۰۱۴۰۰ش۳۳۴۴۳۱۰۰۰۱همتی۳۳۷۱۳۴۱۱۰عملی آبهای زیرزمینی۴۱۱۳۹۹

شریفی۲۰۱1401/10/25۱۱۰۰حججی۹۳۰۱۱س۱۱۲۲۱۰۰۲۰حقدوست۳۳۷۱۳۴۱۱۱مکانیک خاک۵۱۱۳۹۹

۱۴۰۰۱۶۰۰سآزما۱۲۳۰۱۴س۱۱۲۲۱۰۰۰۱حقدوست۳۳۷۱۳۴۱۱۲عملی مکانیک خاک۶۱۱۳۹۹

ایلخانی پور۲۰۱1401/10/27۱۳۰۰حججی۸۰۰۹۳۰ش۱۱۱۸۱۰۰۲۰منتصری۳۳۷۱۳۴۰۴۴هیدرولوژی مهندسی۷۱۱۳۹۹

سرکانی1401/10/199کالسها-سزریاب خویی۱۴۰۰۱۶۰۰ی۱۰۰۲۰گروه معارف۱۲۵۰انقالب اسالمی ایران۸۱۱۳۹۹



بهمنش۲۰۱1401/10/21۱۳۰۰حججی۸۰۰۹۳۰ی۱۳۷۶۱۰۰۲۰بشارت۳۳۷۱۳۴۱۰۷رابطه آب و خاک و گیاه۹۱۱۳۹۹

آزما۱۲۳۰۱۴۰۰ی۱۳۷۶۱۰۰۰۱بشارت۳۳۷۱۳۴۱۰۸عملی رابطه آب و خاک و گیاه۱۰۱۱۳۹۹

مراقبساعت ات امتحانکالسمکانتا ساعتاز ساعتروزکالسمکانتاساعتازساعتروزعملینظریاشتراککد استادنام استادکد درسنام درسورودیگروهردیف

بشارت۲۰۵1401/10/181100معراج۸۰۰۹۳۰ش.۳۳۰۳۴۱۰۰۲بهمنش۳۳۷۱۳۴۱۲۹طراحی سامانه آبیاری تحت فشار۱۱۱۳۹۸

آزما۱۲۳۰۱۴۰۰ی۳۳۰۳۴۱۰۰۰۱بهمنش۳۳۷۱۳۴۱۳۰طراحی سامانه آبیاری تحت فشار-ع۲۱۱۳۹۸

رضاوردی نژاد۲۰۱1401/10/24۱۳حججی۸۰۰۹۳۰س۳۳۹۰۶۱۰۰۲۰حصاری۳۳۷۱۳۴۰۷۶زبان تخصصی۳۱۱۳۹۸

آزماگروه۱۲۳۰۱۴۰۰س۱۳۹۶۱۰۰۰۱زینال زاده۳۳۷۱۳۴۱۲۰طراحی سامانه های زهکشی-ع۴۱۱۳۹۸

منتصری۲۰۵1401/11/4۱۳۰۰معراج۹۳۰۱۱س۱۳۹۶۱۰۰۲۰زینال زاده۳۳۷۱۳۴۱۱۹طراحی سامانه های زهکشی۵۱۱۳۹۸

شریفی۲۰۱1401/11/2۱۳۰۰حججی۱۱۱۲۳۰ی۱۱۲۲۱۰۰۲۰حقدوست۳۳۷۱۳۴۱۲۴سازه های بتن مسلح۶۱۱۳۹۸

آزماگروه۹۳۰۱۱د۱۱۲۲۱۰۰۰۱حقدوست۳۳۷۱۳۴۱۲۵عملی سازه های بتن مسلح۷۱۱۳۹۸

شریفی1401/10/19۹۰۰کالسها-سزریاب خویی۱۴۰۰۱۶۰۰ش۱۰۰۲۰معارفگروه معارف۱۲۴۸اخالق اسالمی۸۱۱۳۹۸

۲۰۱حججی۹۳۰۱۱ش۱۱۱۸۱۰۰۰۲منتصری1۳۳۷۱۳۴۱۲۶کارورزی ۹۱۱۳۹۸

۲۰۵معراج۱۱۱۲۳۰ش33179۵۰۰۲رضاوردی نژاد2۳۳۷۱۳۴۱۲۷کارورزی ۱۰۱۱۳۹۸

۲۰۵معراج111230ش۳۳۰۳۴۵۰۰۲بهمنش2۳۳۷۱۳۴۱۲۷کارورزی ۱۱۱۱۳۹۸

حجابی۲۰۱1401/11/5۹۰۰حججی۹۳۰۱۱ی۱۱۲۳۱۰۰۲۰رضایی۳۳۷۱۳۴۰۵۴طراحی شبکه آبرسانی۱۲۱۱۳۹۸

مکانتاساعتازساعتروز تکالسمکانتاساعتازساعتروز تکالسمکانتاساعتازساعتروز تعملینظریاشتراککد استادنام استادکد درسنام درسورودیگروهر

گروهگروه۳۱۱۱۲۳۰گروهگروه۹۳۰۱۱س۳۳۱۸۰۱۰۰۳۰عذرا جوان بخت۳۳۶۳۹۰۰۱(1)اقتصاد خرد ۱۱۰۱۴۰۱

عمومی۱۶۱۸یعمومیعمومی۹۳۰۱۱دعمومیعمومی۹۳۰۱۱ش۱۰۰۳۰ریاضی. گ۱۸۰۴(1)ریاضیات ۲۱۱۴۰۱

۱۴۱۶دعمومیعمومی۱۴۱۶ش۱۰۰۳۰ادبیات. گ۱۲۲۱فارسی عمومی ۳۱۲۱۴۰۱

۸۳۰۹۳۰ی۱۰۰۲۰معارف. گ۱۲۴۲(1)اندیشه اسالمی ۴۱۹۱۴۰۱

گروهگروه۱۲۳۰۱۴دگروهگروه۱۱۱۲۳۰د۱۴۰۱۱۰۰۳۰رضا امیرنیا۳۳۶۳۹۰۵۱زراعت عمومی۵۱۰۱۴۰۱

گروهگروه۹۳۰۱۱ی۳۳۸۳۶۱۰۰۲۰مهدی مخبر۳۳۶۳۹۰۲۱دامپروری عمومی۶۱۰۱۴۰۰۱۴۰۱

ساختمان دامپروری۱۱۱۲۳۰ی۳۳۸۳۶۱۰۰۰۱مهدی مخبر۳۳۶۳۹۰۲۲دامپروری عمومی عملی۷۱۰۱۴۰۰۱۴۰۱

گروهگروه۹۳۰۱۱د۳۳۵۲۵۱۰۰۲۰محمد خداوردیزاده۳۳۶۳۹۰۱۲آمار و احتماالت۸۱۰۱۴۰۰

گروهگروه۱۱۱۲۳۰د۳۳۵۲۵۱۰۰۰۱محمد خداوردیزاده۳۳۶۳۹۰۱۳آمار و احتماالت عملی۹۱۰۱۴۰۰

گروهگروه1416سگروهگروه۱۴۱۶ی۳۳۱۸۱۱۰۰۳۰مرتضی موالیی۳۳۶۳۹۰۱۸اقتصاد محیط زیست۱۰۱۰۱۴۰۰

گروهگروه111230سگروهگروه۹۳۰۱۱س۳۳۵۲۹۱۰۰۳۰صدیقه هاشمی بناب1۳۳۶۳۹۰۱۹اقتصاد کالن ۱۱۱۰۱۴۰۰

۲۰۷حججی۱۴۱۶د۱۲۹۶۱۰۰۲۰شهرام میرفخرایی1۳۳۶۳۹۰۰۸گیاهشناسی ۱۲۱۰۱۴۰۰

۸۹۳۰د۱۲۹۶۱۰۰۰۱شهرام میرفخرایی۳۳۶۳۹۰۰۹ عملی1گیاهشناسی ۱۳۱۰۱۴۰۰

۱۰۰۲۰معارف. گ۱۲۵۶تفسیر موضوعی قران۱۴۱۹۱۴۰۰

۲۰۷140110249حججی11۱۲۳۰د۳۳۰۲۰۱۰۰۲۰آرمیده۵۵۲۳۲۰۸۵جانورشناسی۱۷1401

930۱۱د۳۳۰۲۰۱۰۰۰۱آرمیده۵۵۲۳۲۰۸۶جانورشناسی عملی۲۷1401

207140110269حججی1400۱۶۰۰د۱۲۹۶۱۰۰۲۰میرفخرایی۵۵۲۳۲۱۸۱آناتومی و فیزیولوژی گیاهی۳۷1401

8۹۳۰د۱۲۹۶100۰۱میرفخرایی۵۵۲۳۲۱۸۲آناتومی و فیزیولوژی گیاهی عملی۴۷1401

حاذقیعمومی8۹۳۰ی100۲۰گ معارف1۱۲۴۲اندیشه اسالمی ۵۲۰1401

رزمیعمومی۱۱۱۲۳۰سعمومی111230ی100۳۰گ ادبیات۱۲۲۱زبان فارسی۶۲۶1401

رزمی140110289عمومی1400۱۶۰۰س۳۳۶۰۱100۲۰پیرسا55232149شیمی عمومی۷۷1401

۱۲۳۰۱۴۰۰س۳۳۶۰۱۱۰۰۰۱پیرسا55232150شیمی عمومی عملی۸۷1401

00101313عمومی16۱۸دعمومی16۱۸ش۱۸۰۵۱۰۰۳۰ریاضی عمومی۹1401

حاذقی۲۰۴1401102411معراج11۱۲۳۰ش۳۴۲۲۶۵۰۳۰پیوستگان۵۵۱۰۲۰۰۷بیوشیمی۱۰۷۱۴۰۰

حاذقی۲۰۴1401102411معراج11۱۲۳۰د1395۵۰۳۰راستگو۵۵۱۰۲۰۰۷بیوشیمی۱۱۷۱۴۰۰

۲۰۲1401102811معراج۹۳۰۱۱ش۳۳۶۰۳۱۰۰۲۰برین۵۵۲۳۲۰۹۱خاکشناسی عمومی۱۲۷۱۴۰۰

۱۴۱۶ش۳۳۶۰۳۱۰۰۰۱برین۵۵۲۳۲۰۹۲خاکشناسی عمومی عملی۱۳۷۱۴۰۰

۲۰۷1401102611حججی۱۱۱۲۳۰س۲۰۷حججی۹۳۰۱۱س۱۲۹۵۱۰۰۳۰کریم پور۵۵۲۳۲۰۰۴اکولوژی۱۴۷۱۴۰۰

۲۰۷1401110111حججی۱۱۱۲۳۰ی۱۴۰۱100۲۰امیرنیا۵۵۲۳۲۱۵۱زراعت عمومی۱۵۷۱۴۰۰

۱۲۳۰۱۴ی۱۴۰۱100۰۱امیرنیا۵۵۲۳۲۱۵۲زراعت عمومی عملی۱۶۷۱۴۰۰

رزمیعمومی100۲۰گ معارف۳۳۲۸انقالب اسالمی ایران۱۷۱۴۰۰



حاذقیعمومی100۲۰گ معارف۳۳۳۴تفسیر موضوعی قرآن۱۸۱۴۰۰

100۰۱گ تربیت بدنی1ورزش ۱۹۱۴۰۰

۲۰۴14011024۱۱معراج۱۱۱۲۳۰ش۱۱۲۲100۲۰حقدوست۵۵۲۳۲۱۱۳آبیاری عمومی۲۰۷99

۱۴۰۰۱۶۰۰ش۱۱۲۲100۰۱حقدوست۵۵۲۳۲۱۱۴آبیاری عمومی عملی۲۱۷99

۲۰۴140110269معراج۸۹۳۰س۱۳۷۸100۲۰محبی۵۵۲۳۲۱۱۵ماشین های کشاورزی۲۲۷99

۱۱۱۲۳۰س۱۳۷۸100۰۱محبی۵۵۲۳۲۱۱۶ماشین های کشاورزی عملی۲۳۷99

۲۰۴1401102811معراج۸۹۳۰د۳۳۰۲۱100۲۰صفوی2۵۵۲۳۲۱۷۷حشره شناسی ۲۴۷99

۱۱۱۲۳۰ی۳۳۰۲۱100۰۱صفوی۵۵۲۳۲۱۷۸ عملی2حشره شناسی ۲۵۷99

۲۰۴140111019معراج۸۹۳۰ی۱۲۹۴100۲۰قوستا۵۵۲۳۲۱۸۳قارچ شناسی مقدماتی۲۶۷99

۹۳۰۱۱ی۱۲۹۴100۰۱قوستا۵۵۲۳۲۱۸۴عملیات قارچ شناسی مقدماتی۲۷۷99

۲۰۴14011103۹معراج۹۳۰۱۱د۱۳۹۵100۱۰راستگو۵۵۲۳۲۱۷۹ویروس شناسی گیاهی مقدماتی۲۸۷99

۱۴۱۶د۱۳۹۵100۰۱راستگو۵۵۲۳۲۱۸۰عملیات ویروس شناسی گیاهی مقدماتی۲۹۷99

14011105۱۴مجازی۹۳۰۱۱چ۱۳۷۴100۱۰ابرین بنا۵۵۲۳۲۱۵۸باکتری شناسی گیاهی مقدماتی۳۰۷99

۹۳۰۱۱س۱۳۷۴100۰۱ابرین بنا۵۵۲۳۲۱۵۹عملیات باکتری شناسی گیاهی مقدماتی۳۱۷99

۲۰۴1401110414معراج۱۴۰۰۱۶۰۰ی۱۳۹۴100۱۰قوستا۵۵۲۳۲۱۸۵نماتود شناسی گیاهی مقدماتی۳۲۷99

۱۴۰۰۱۶۰۰س۱۳۹۴100۰۱قوستا۵۵۲۳۲۱۸۶عملیات نماتود شناسی گیاهی مقدماتی۳۳۷99

۳۳۱۹100۲۰(خانم ها)دانش خانواده و جمعیت ۳۴۷99

۳۳۱۹۱۰۰۲۰(آقایان)دانش خانواده و جمعیت ۳۵۷99

رزمی۲۰۷1401102411حججی۸۹۳۰د۳۳۲۳۹۱۰۰۲۰مهرخو۵۵۲۳۲۱۸۷اصول مدیریت آفات گیاهی۳۶۷98

حاذقی۲۰۷1401102511حججی۹۳۰۱۱د۳۰۰۴۱۰۰۲۰رضایی دانش۵۵۲۳۲۱۸۸اصول مدیریت بیماری های گیاهی۳۷۷98

رزمی۲۰۴140110269معراج۹۳۰۱۱د۱۲۹۶۱۰۰۱۰میرفخرایی۵۵۲۳۲۱۹۳آفات گیاهان زینتی، جالیز و سبزی۳۸۷98

۱۱۱۲۳۰د۱۲۹۶۱۰۰۰۱میرفخرایی۵۵۲۳۲۱۹۴عملیات آفات گیاهان زینتی، جالیز و سبزی۳۹۷98

حاذقی140110289مجازی۱۱۱۲۳۰چ۱۳۷۴۱۰۰۱۰ابرین بنا۵۵۲۳۲۱۱۹۵بیماری های گیاهان زینتی، جالیز و سبزی۴۰۷98

۱۴۰۰۱۶۰۰ی۱۳۷۴۱۰۰۰۱ابرین بنا۵۵۲۳۲۱۹۶عملی بیماری های گیاهان زینتی، جالیز و سبزی۴۱۷98

رزمی۲۰۷1401110111حججی۹۳۰۱۱ش۱۳۷۱۱۰۰۲ولیزادگان۵۵۲۳۲۱۰۵سمّ شناسی۴۲۷98

۱۱۱۲۳۰ش۱۳۷۱۱۰۰۱ولیزادگان۵۵۲۳۲۱۰۶عملیات سمّ شناسی۴۳۷98

حاذقی۲۰۷1401110391130حججی۸۹۳۰ی۳۳۲۳۹۱۰۰۱مهرخو۵۵۲۳۲۱۰۳آفات انباری۴۴۷98

۱۱۱۲۳۰ی۳۳۲۳۹۱۰۰۱مهرخو۵۵۲۳۲۱۰۴عملیات آفات انباری۴۵۷98

رزمی۲۰۴1401110411معراج۹۳۰۱۱س۱۳۹۵۱۰۰۱راستگو۵۵۲۳۲۱۶۳بیماری های گیاهان جنگلی و مرتعی۴۶۷98

۱۱۱۲۳۰س۱۳۹۵۱۰۰۱راستگو۵۵۲۳۲۱۶۴عملیات بیماری های گیاهان جنگلی و مرتعی۴۷۷98

حاذقی۲۰۴1401110514معراج۱۴۰۰۱۶۰۰د۳۳۰۲۱۱۰۰۱صفوی۵۵۲۳۲۱۶۷حشرات گرده افشان۴۸۷98

۱۴۰۰۱۶۰۰س۱۲۹۵۱۰۰۱کریم پور۵۵۲۳۲۱۶۸عملی-حشرات گرده افشان۴۹۷98

رزمیساختمان عمومی۳۲۳۶۱۰۰آیین زندگی۵۰98

مراقبساعت ات امتحانکالسمکانتاساعتازساعتروز تکالسمکانتاساعتازساعتروز تعملینظریاشتراککد استادنام استادکد درسنام درسورودیگروهر

نظری2061401102411حججی1112:30ی3301710010شریفیان1333633064نقشه کشی صنعتی 181401

کالس رسم1416ی3301710001شریفیان333633065 1عملی نقشه کشی صنعتی 281401

نادریساختمان عمومی1618یساختمان عمومی9:3011ش10030ریاضی. گ11804ریاضیات 381401

نادریساختمان عمومی9:3011د10030ریاضی. گ11804ریاضیات 481401

غفوری206140110279معراج9:3011س137510020احمدی مقدم1333633004فیزیک 581401

آزمایشگاه فیزیک9:3011ی3392510001بابازاده1333633005آز فیزیک 681401

غفوری208140111019حججی1618س208حججی1416س3360110030 پیرسا333633008شیمی عمومی781401

کارگاه1416ش3301710001شریفیان333633029کارگاه جوشکاری و ورق کاری881401

عمومی89:30ی10020معارف.گ11242اندیشه اسالمی9191401

عمومی1618دعمومی1618ش10030ادبیات.گ1221زبان فارسی10161401

206140110249معراج1112:30ی206معراج9:3011ش13018030 حسن پور1333633019مقاومت مصالح 1181400

206140110249معراج1112:30ی206معراج9:3011ش341022030پیری1333633019مقاومت مصالح 1281400

آخوندزاده2061401102711حججی9:3011د206حججی89:30ی3301710030 شریفیان333633018ترمودینامیک1381400

2061401110111معراج1416س206معراج1416ی3376910030حسین پور333633013آمارمهندسی1481400



غفوری140111049             کارگاه1112:30س3305810020 فرخی333633066نویسی رایانهبرنامه1581400

اتاق کامپیوتر9:3011ی3305810001فرخی333633067نویسی رایانه عملی برنامه1681400

10030زبان.گ1208زبان خارجه1781400

10020معارف.گ1245حقوق سیاسی و اجتماعی181400

10001تربیت بدنی.  گ21210تربیت بدنی 191400

1401102611کارگاه9:3011ی13795020 مردانی333633074مکانیک تراکتور20899

1401102611کارگاه9:3011ی13785020 محبّی333633074مکانیک تراکتور21899

کارگاه1112:30ی13795001 مردانی333633075کارگاه مکانیک تراکتور22899

کارگاه1112:30ی13785001 محبّی333633075کارگاه مکانیک تراکتور23899

کارگاه9:3011س13795001 مردانی1333633082کارورزی 24899

کارگاه9:3011س13785001 محبّی1333633082کارورزی 25899

پیری2061401102411معراج89:30س206معراج1416ی3304410030رستم  پور1333633026طراحی اجزاء ماشین 26899

2081401102811حججی1416د3304410020رستم پور333633040طراحی ماشین های خاکورزی27899

2081401110111حججی9:3011د137510020احمدی مقدم333633078فیزیک و مکانیک خاک28899

کارگاه1112:30س137510001احمدی مقدم333633079عملی فیزیک و مکانیک خاک29899

نادری1401110511کارگاه89:30ی3305810020فرخی1333633022مبانی مهندسی برق 30899

آزمایشگاه برق89:30د3305810001فرخی1333633023مهندسی مبانی برق . آز31899

10020معارف.گ1265آشنایی با قانون اساسی3299

2081401110411حججی1416ی208حججی1112:30ی111210030 مدرس333633036ارتعاشات مکانیکی33898

غفوری1401102411کارگاه89:30س3305810020 فرخی33363088ابزار اندازه گیری و کنترل34898

آزمایشگاه برق9:3011س3305810001 فرخی33363089آز اندازه گیری و کنترل35898

2061401102611معراج1416د3392510020 بابازاده 333633032مدیریت و کنترل پروژه36898

نادری2061401110111حججی1416س206حججی1112:30د3410210030پیری333633092طراحی سیستم های تهویه37898

1401102811کارگاه89:30د3376910020 حسین پور333633076ماشین های ویژه کشاورزی38898

کارگاه1112:30س717910001آخوندزاده333633077عملی  ماشین های ویژه 39898

کارگاه1112:30چکارگاه9:3011چ10001/5-گروه3333633084کارورزی 40898


