
  هفتگي فعاليت هاي علمي حضور برنامه

 1400-1401ال تحصيلي : س                     اول نيمسال:                     علوم باغباني :گروه آموزشي   دکتر ابوالفضل عليرضالو :نام خانوادگي نام و

  ساعت         

                     ايام

30/10-30/8 30/12-30/10 14-30/12 16-14 

 حضور در گروه شنبه
 اکولوژی

 )کارشناسی(

 حضور در گروه نماز و نهار

 يكشنبه
 تنظیم کننده رشد گیاهیمواد 

 )کارشناسی ارشد(

 مبانی گیاهان دارویی

 )کارشناسی(

 نماز و نهار
 تنظیم کننده رشد گیاهیع مواد 

 )کارشناسی ارشد(

 دوشنبه
 در علوم باغبانیروش تحقیق 

 )کارشناسی ارشد(

 حضور در گروه نماز و نهار حضور در گروه

 سه شنبه
 اکولوژی

 )کارشناسی(

 اصالح گیاهان باغبانی برای مقاومت به تنش های غیر زیستی

 )دکتری(

 حضور در گروه نماز و نهار

 حضور در گروه نماز و نهار حضور در گروه حضور در گروه چهارشنبه



 ربانمه حضور هفتگي فعاليت اهي علمي

 1400-1401ال حتصيلي : س                     اول نيمسال:                     علوم باغباني :گروه آموزشي           رضا اصغريمحمددکتر  :انم خانوادگي انم و

 

 

  ساعت        

                     اايم

30/10-30/8 30/12-30/10 14-30/12 16-14 20-18 

  هورمون و تنظیم کننده های رشد نماز و نهار حضور در گروه فیزیولوژی پس از برداشت شنبه

  حضور در گروه نماز و نهار حضور در گروه حضور در گروه يكشنبه

  فیزیولوژی پس از برداشت نماز و نهار کیفیت در حمصوالت ابغبانی حضور در گروه دوشنبه

  حضور در گروه نماز و نهار کیفیت در حمصوالت ابغبانی حضور در گروه سه شنبه

هورمون ها و تنظیم کننده  حضور در گروه نماز و نهار حضور در گروه حضور در گروه چهارشنبه

  های رشد

 

 

 

 



 

)دکتر عليرضا فرخزاد( 1401 -1400برنامه هفتگي براي نيمسال اول سال تحصيلي   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-18 14-16 30/12-14 30/10-30/12 30/8-30/10 
 

 حضور در گروه 
 نماز و نهار

اصالح درختان 

 ميوه )ارشد(

اصالح تكميلي 

 )ارشد(

 شنبه

به نژادي گياهان 

 باغي و دارويي

 حضور در گروه
 نماز و نهار

 يكشنبه حضور در گروه حضور در گروه

 آمار و احتماالت 

 نماز و نهار
به نژادي گياهان  حضور در گروه

 باغي و دارويي

 دوشنبه

طرح  -ع حضور در گروه 

 2آزمايشات

طرح آزمايشات 

2 

آمار و  -ع

 احتماالت

 شنبهسه 

 بيوانفورماتيک نماز و نهار حضور در گروه 

 دکتري() 

 رشنبهاچه حضور در گروه



 

 1401 ات   1400    نیمسال اولربانمه هفتگي دکتر حسن پور 

 

 ساعت روز

30/10-30/8 30/12-30/10 14-30/12 16-14 

 حضور در گروه نماز و ناهار حضور در گروه حضور در گروه شنبه

 روشهای آماری  پیشرفته  نماز و ناهار پرورش میوه در گلخانه اصالح و فناوری بذر  یکشنبه

 زبان تخصصی نماز و ناهار  ع پرورش میوه در گلخانه میوه کاری تکمیلی  دوشنبه

 حضور در گروه اصالح و فناوری بذر ع  حضور در گروه میوه کاری تکمیلی  سه شنبه

 حضور در گروه نماز و ناهار حضور در گروه حضور در گروه چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1400 پاییزلطفعلي ناصري در ترم  دکتر برنامه هفتگي  

ایام        ساعت     5/10-5/8  12-5/10 14تا  30/12   61-14  91-17  

 ماز و نهار حضور در گروه حضور در گروه شنبه
 -تغذیه و متابولیسم گیاهی

 ارشد

 

دارش-فیزیولوژی درختان میوه حضور در گروه یكشنبه   حضور در گروه ماز و نهار 

  حضور در گروه ماز و نهار حضور در گروه حضور در گروه دوشنبه

 حضور در گروه سه شنبه

 -فیزیولوژی رشد و عملكرد

 خارجی

 حضور در گروه ماز و نهار

 -فیزیولوژی رشد و عملكرد

 دکتری

 حضور در گروه ماز و نهار حضور در گروه حضور در گروه چهارشنبه
 

   ینجشنبه
  

 

 



 

 

 1400-1401سال تحصیلي  اولبرنامه هفتگي دکتر حبیب شیرزاد نیمسال 

 

 ساعت روز

30/10-30/8 30/12-30/10 14-30/12 16-14 

تنش های و اختالالت فیزیولوژیکی در  ریاست حضور در حوزه  ریاست حضور در حوزه  شنبه

 گلخانه

 ریاست حضور در حوزه 

 )عملی(1مهارت میوه کاری  ماز و ناهارن میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری مبانی تولید گیاهان باغی یکشنبه

 ریاست حضور در حوزه  مبانی تولید گیاهان باغی)عملی( ریاست حضور در حوزه  میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری دوشنبه

 ریاست حضور در حوزه  ماز و ناهارن فیزیولوژی تنش در گیاهان باغبانی کیفیت در محصوالت باغبانی شنبه سه

 ریاست حضور در حوزه  ماز و ناهارن ریاست حضور در حوزه  ریاست حضور در حوزه  شنبه چهار

 09143884426شماره تماس: 



 ربانمه حضور هفتگي فعاليت اهي علمي

 1400-1401ال حتصيلي : س                     اول نيمسال:                     علوم باغباني :گروه آموزشي        محمد فتاحيدکتر  :انم خانوادگي انم و

 

 

  ساعت        

                     اايم

30/10-30/8 30/12-30/10 14-30/

12 

16-14 18-16 

  بیوشیمی عمومی کارشناسی مناز و هنار تولید نشا در گلخانه ارشد بیوشیمی گیاهی دکرتی شنبه

  حضور در گروه مناز و هنار )کارشناسی(آانتومی و فیزیولوژی  بیوشیمی عمومی کارشناسی يكشنبه

 در علوم ابغبانیروش حتقیق  دوشنبه

/ حضور در  )کارشناسی ارشد(

 گروه

آانتومی و فیزیولوژی  حضور در گروه مناز و هنار / جلسه شورای دانشکدهحضور در گروه

 )کارشناسی(
 اصالح گیاهان ابغبانی تکمیلی سه شنبه

 (ارشد )کارشناسی

  حضور در گروه مناز و هنار حضور در گروه

  حضور در گروه مناز و هنار حضور در گروه حضور در گروه چهارشنبه

 09144243236شماره تماس 

 mohamadfattahi@yahoo.comیمیل ا



 

 1400-1401برنامه کالسي دکتر بهمن حسیني در ترم اول سال تحصیلي 

 

 ایام هفته 10:30-8:30 10:30 -12:30 14-12:30 16-14 16:18 18-20

 شنبه معاونت معاونت نماز و نهار معاونت معاونت بیوتکنولوژي گیاهي

 یکشنبه معاونت معاونت نماز و نهار معاونت معاونت -

 دوشنبه معاونت ع کشت بافت نماز و نهار معاونت معاونت کشت بافت

 سه شنبه معاونت معاونت نماز و نهار معاونت معاونت ژنتیک مولکولي

بیوتکنولوژي در 

 باغباني

 چهارشنبه معاونت معاونت نماز و نهار معاونت معاونت

 

 

 

 

 

 

 



سال تحصیلی اولدر نیمسال  رضاپور فرد دکتربرنامه هفتگی   گروه علوم باغبانی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساعت            

ایام هفته     
81/2 -101/2  101/2 -121/2 121/2 -14 16- 14  18- 16  

 حضور در گروه شنبه
 پرورش گیاهان زینتی

در گلخانه   

حضور در 

 گروه

عملیات پرورش گیاهان 

 زینتی در گلخانه
- 

 یکشنبه
 عملیات کشت بافت و حضور در گروه

 سلول گیاهی
 نماز و ناهار

 حضور در گروه

- 

 دوشنبه
و سلول  کشت بافت حضور در گروه

 گیاهی
 نماز و ناهار

 حضور در گروه

- 

 سه شنبه
 اصالح گیاهان باغبانی حضور در گروه

 تکمیلی
 نماز و ناهار

 حضور در گروه

- 

 چهارشنبه
فیزیولوژی پس از  حضور در گروه

 برداشت تکمیلی
  نماز و ناهار

 حضور در گروه

- 



 جعفر امیريدکتر  1400-1401برنامه درسي نیمسال اول سالتحصیلي 

 8:30-10:30 10:30-12:30 12:30-14 14-16 16-18 

 حضور در گروه حضور در گروه ماز و ناهارن حضور در گروه حضور در گروه شنبه

روش تحقیق در علوم  حضور در گروه حضور در گروه یک شنبه

 کشاورزی

 تغذیه گیاهان تغذیه گیاهان

روش تحقیق در علوم  حضور در گروه خشک میوه ها دو شنبه

 کشاورزی

 حضور در گروه حضور در گروه

 حضور در گروه حضور در گروه ماز و ناهارن حضور در گروه حضور در گروه سه شنبه

 حضور در گروه حضور در گروه تولید صنعتی نشاء حضور در گروه تولید صنعتی نشاء چهار شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 زهره جبارزادهدکتر  1400-1401برنامه درسي نیمسال اول سالتحصیلي 

 8:30-10:30 10:30-12:30 14-16 16-18 

 حضور در گروه حضور در گروه نماز و ناهار تولید بذر گیاهان زینتی شنبه

 حضور در گروه حضور در گروه نماز و ناهار 1گیاهان زینتی  یک شنبه

 بیوتكنولوژی گیاهی حضور در گروه نماز و ناهار حضور در گروه دو شنبه

 تولید بذر گیاهان زینتی حضور در گروه نماز و ناهار 1مهارت های گلكاری  سه شنبه

 حضور در گروه حضور در گروه نماز و ناهار حضور در گروه چهار شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1400-1401برنامه هفتگي دکتر عباس حسني در نيمسال اول   

18-16  16-14  14- 30/12  30/12- 30/10  30/10- 30/8  روزهای هفته 

(کاری )کارشناسیمبانی سبزی - حضور در  -نماز 

 معاونت

 شنبه حضور در معاونت فیزیولوژی گیاهان دارویی )ارشد(

 حضور در -نماز کالس فیزیولوژی تنش )ارشد( -

 معاونت

 یكشنبه حضور در معاونت جلسه شورای آموزشی دانشگاه

حضور در  -نماز حضور در معاونت -

 معاونت

 دوشنبه حضور در معاونت جلسه شورای دانشكده

فیزیولوژی رشد و عملكرد 

 )دکتری(

حضور در  -نماز حضور در معاونت

 معاونت

 کتریفیزیولوژی رشد و عملكرد )د

 خارجی(

شنبهسه حضور در معاونت  

حضور در  -نماز حضور در معاونت -

 معاونت

کاریهای سبزیمهارت حضور در معاونت  چهارشنبه 

 



 

 


