
 ورضالیدکتر ابوالفضل عل، 2042-2041تحصیلی برنامه هفتگی نیمسال اول سال

20:44-20:44 20:44-20:44 20:44-20:44 20-22:04 22:04-24 24-0:04 
 ساعت

 ایام هفته

 نماز و نهار حضور در گروه حضور در گروه

مواد تنظیم کننده 

 رشد گیاهی
 اکولوژی

حضور در دفتر 

 شنبه مهارت آموزی

 آموزش کل کارشناسی ارشناسی ارشدک

 نماز و نهار حضور در گروه حضور در گروه

روش تحقیق در 

 *علوم کشاورزی

مبانی گیاهان 

 دارویی

حضور در دفتر 

 یکشنبه مهارت آموزی

 آموزش کل کارشناسی دانشجویان خارجی

 نماز و نهار حضور در گروه حضور در گروه

روش تحقیق در 

*علوم کشاورزی  

ضور در دفتر ح

 مهارت آموزی

حضور در دفتر 

 دوشنبه مهارت آموزی

 آموزش کل آموزش کل کارشناسی ارشد

 نماز و نهار حضور در گروه حضور در گروه

 اهانیاصلاح گ

 یبرا یباغبان

 مقاومت به تنش

حضور در دفتر 

 مهارت آموزی

حضور در دفتر 

 شنبهسه مهارت آموزی

 لآموزش ک آموزش کل دکتری

 حضور در گروه
 اکولوژی

 نماز و نهار

مواد تنظیم کننده 

 رشد گیاهی

هیات ممیزه 

 دانشگاه

هیات ممیزه 

 چهارشنبه دانشگاه

 پردیس شهر پردیس شهر کارشناسی ارشد کارشناسی

 *    کلاس ها هر دو هفته یکبار برگزار خواهد شد 

 ( ;a.alirezalu@urmia.ac.ira.alirezalui@gmail.comایمیل )

 

 

mailto:a.alirezalu@urmia.ac.ir
mailto:a.alirezalui@gmail.com


 لطفعلی ناصریدکتر ، 2042-2041تحصیلی برنامه هفتگی نیمسال اول سال

ساعت           

 ایام
24-0.04 22.04-24 20-22.04 20-20 20-20 

 شنبه
حضور در 

 دانشگاه

پاسخگویی به 

شجویان ارشد دان

 در دفتر کار

حضور در 

 دانشگاه

تغذیه و 

متابولیسم 

 ارشد -گیاهی

 

 یکشنبه
حضور در 

 دانشگاه
 حضور در دانشگاه

حضور در 

 دانشگاه

حضور در 

 دانشگاه

 

 دوشنبه

فیزیولوژی 

-درختان میوه

 خارجی -ارشد

فیزیولوژی درختان 

 ارشد-میوه

حضور در 

 دانشگاه

حضور در 

 دانشگاه

 

 سه شنبه
ضور در ح

 دانشگاه

پاسخگویی به 

دانشجویان دکتری 

 در دفتر کار

فیزیولوژی رشد 

 -و عملکرد

 دکتری

  جلسه گروه

 چهارشنبه
حضور در 

 دانشگاه

حضور در  حضور در دانشگاه

 دانشگاه

حضور در 

 دانشگاه

 

      ینجشنبه

e-mail: l.naseri@urmia.ac.ir 

 29411144190شماره تماس: 

 

 
 

 



 

 حمید حسن پور، دکتر 2042-2041تحصیلی نیمسال اول سال برنامه هفتگی

20:44-20:44 20:44-20:44 20:44-20:44 20-22:04 22:04-24 24-0:04 
 ساعت

 ایام هفته

 حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه نماز و نهار حضور در گروه -
 شنبه

      

 ر گروهحضور د حضور در گروه نماز و نهار حضور در گروه -
اصلاح و فناوری بذر 

 یکشنبه گیاهان باغبانی

 کارشناسی      

 میوه کاری تکمیلی حضور در گروه حضور در گروه نماز و نهار زبان تخصصی -
 دوشنبه

 کارشناسی ارشد    کارشناسی ارشد 

 نماز و نهار جلسه گروه -
ع اصلاح و فناوری بذر 

 گیاهان باغبانی
 گروه حضور در حضور در گروه

 شنبهسه

   کارشناسی   

 نماز و نهار حضور در گروه -
پرورش میوه ها در 

 گلخانه

پرورش میوه ها 

 در گلخانه

روشهای آماری 

 چهارشنبه پیشرفته

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد   

 ha.hassanpour@urmia.ac.irایمیل: 

 

 

 



 

 علیرضا فرخزاد، دکتر 2042-2041تحصیلی برنامه هفتگی نیمسال اول سال

20:44-20:44 20:44-20:44 20:44-20:44 20-22:04 22:04-24 24-0:04 
 ساعت

 ایام هفته

 نماز و نهار حضور در گروه -
اصلاح درختان 

 میوه

اصلاح درختان 

 میوه

اصلاح گیاهان 

 شنبه باغبانی تکمیلی

 کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد دانشجویان خارجی   

 حضور در گروه حضور درگروه حضور در گروه نماز و نهار گروهحضور در  -
 یکشنبه

      

 حضور در گروه ع آمار و احتمالات حضور در گروه نماز و نهار آمار و احتمالات -
 دوشنبه

  کارشناسی   کارشناسی 

 نماز و نهار جلسه گروه -
ع طرح آزمایشات 

1 
 حضور در گروه 1طرح آزمایشات 

 شنبهسه

  کارشناسی کارشناسی   

 حضور در گروه بیوانفورماتیک حضور در گروه نماز و نهار حضور در گروه -
 چهارشنبه

  دکتری    

 a.farokhzad@urmia.ac.irایمیل: 

 

 

 



 

 حبیب شیرزاد، دکتر 2042-2041تحصیلی برنامه هفتگی نیمسال اول سال

20:44-20:44 20:44-20:44 20:44-20:44 20-22:04 22:04-24 24-0:04 
 ساعت

 ایام هفته

تنش های محیطی و 

بیماری های فیزیولوژیکی 

 در گلخانه

مبانی تولید گیاهان 

 عملی -باغی
 نماز و نهار

مبانی تولید 

 گیاهان باغی

حضور در حوزه 

 ریاست

حضور در حوزه 

 شنبه ریاست

     کارشناسی کارشناسی ارشد

 2مهارت میوه کاری 
میوه های گرمسیری 

 و نیمه گرمسیری
 نماز و نهار

حضور در حوزه 

 ریاست

حضور در حوزه 

 ریاست

حضور در حوزه 

 یکشنبه ریاست

     کارشناسی کارشناسی

فیزیولوژی تنش 

 در گیاهان باغبانی
میوه های گرمسیری 

 و نیمه گرمسیری
 نماز و نهار

حضور در حوزه 

 ریاست

حضور در حوزه 

 ریاست

حضور در حوزه 

 دوشنبه ریاست

     کارشناسی کارشناسی ارشد

- 
کیفیت در 

 محصولات باغبانی
 نماز و نهار

حضور در حوزه 

 ریاست

حضور در حوزه 

 ریاست

حضور در حوزه 

 شنبهسه ریاست

     دکتری 

حضور در حوزه 

 ریاست

حضور در حوزه 

 ریاست
 نماز و نهار

حضور در حوزه 

 ریاست

حضور در حوزه 

 ریاست

حضور در حوزه 

 هارشنبهچ ریاست

      

 hshirzad1354@yahoo.comایمیل: 

 29418331100 موبایل:

 

mailto:hshirzad1354@yahoo.com


 

 بهمن حسینی، دکتر 2042-2041تحصیلی برنامه هفتگی نیمسال اول سال

20:44-20:44 20:44-20:44 20:44-20:44 20-22:04 22:04-24 24-0:04 
 ساعت

 ایام هفته

 ونتمعا
بیوتکنولوژی 

 گیاهی )پردیس(
 نماز و نهار

 معاونت معاونت
 معاونت

 شنبه

     کارشناسی ارشد 

بیوتکنولوژی 

 گیاهی
 ع کشت بافت کشت بافت

 معاونت معاونت معاونت

 یکشنبه

     کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد

 نماز و نهار معاونت معاونت
 معاونت معاونت معاونت

 دوشنبه

      

 نماز و نهار  تیک مولکولیژن
 معاونت معاونت معاونت

 شنبهسه

      دکتری

 معاونت معاونت
 نماز و نهار

 معاونت معاونت معاونت

 چهارشنبه

      

 b.hosseini@urmia.ac.irایمیل: 

 

 



 

 جعفر امیری، دکتر 2042-2041تحصیلی برنامه هفتگی نیمسال اول سال

20:44-20:44 20:44-20:44 20:44-20:44 20-22:04 22:04-24 24-0:04 
 ساعت

 ایام هفته

 حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه نماز و نهار حضور در گروه -
 شنبه

      

 نماز و نهار حضور در گروه -
تغذیه و 

 متابولیسم گیاهی

تغذیه و 

 متابولیسم گیاهی
 حضور در گروه

 یکشنبه

  شدکارشناسی ار دانشجویان خارجی   

 نماز و نهار حضور در گروه -
روش تحقیق در 

 علوم کشاورزی

روش تحقیق در 

 علوم کشاورزی
 خشک میوه ها

 دوشنبه

 کارشناسی دانشجویان خارجی کارشناسی ارشد   

 حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه نماز و نهار جلسه گروه -
 شنبهسه

      

 حضور در گروه حضور در گروه نماز و نهار حضور در گروه -
تولید صنعتی 

 چهارشنبه نشاء در گلخانه

 کارشناسی ارشد     

 j.amiri@urmia.ac.irایمیل: 

 

 

 



 

 زهره جبارزاده، دکتر 2042-2041تحصیلی برنامه هفتگی نیمسال اول سال

20:44-20:44 20:44-20:44 20:44-20:44 20-22:04 22:04-24 24-0:04 
 ساعت

 ایام هفته

 حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه نماز و نهار حضور در گروه -
 شنبه

      

 نماز و نهار حضور در گروه -
تولید بذر گیاهان 

 زینتی
 2گیاهان زینتی  حضور در گروه

 یکشنبه

 کارشناسی  دانشجویان خارجی   

 نماز و نهار حضور در گروه -
بیوتکنولوژی 

 گیاهی

بیوتکنولوژی 

 گیاهی

تولید بذر گیاهان 

 دوشنبه زینتی

 کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد دانشجویان خارجی   

 حضور در گروه حضور در گروه نماز و نهار جلسه گروه -
مهارت های 

 شنبهسه 2گلکاری 

 کارشناسی     

 حضور در گروه حضور در گروه نماز و نهار حضور در گروه -
بیوتکنولوژی در 

 چهارشنبه بانیعلوم باغ

 دکتری     

 z.jabbarzadeh@urmia.ac.irایمیل: 

 

 

 



 محمد فتاحی، دکتر 2042-2041تحصیلی برنامه هفتگی نیمسال اول سال

20:44-20:44 20:44-20:44 20:44-20:44 20-22:04 22:04-24 24-0:04 
 ساعت

 ایام هفته

 حضور در گروه نماز و نهار حضور در گروه -
نشا  یصنعت دیتول

 در گلخانه

بیو شیمی گیاهی 

 شنبه تکمیلی

 دکتری کارشناسی ارشد    

 نماز و نهار حضور در گروه -
 اهانیاصلاح گ

 یلیتکم یباغبان

و  یآناتوم

 یاهیگ یولوژیزیف

 (ی)عمل

در  قیروش تحق

 یکشنبه ی*علوم کشاورز

 کارشناسی ارشد کارشناسی کارشناسی ارشد   

 هارنماز و ن حضور در گروه -

در  قیروش تحق

 ی*علوم کشاورز

جلسه شورای 

 دانشکده *

آناتومی و 

 فیزیولوژی گیاهی
 حضور در گروه

 دوشنبه

  کارشناسی ارشد پردیس  کارشناسی 

 حضور در گروه یعموم یمیوشیب حضور در گروه نماز و نهار جلسه گروه -
 شنبهسه

  کارشناسی    

- 
 یعموم یمیوشیب

 )مجازی(
 حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه رنماز و نها

 چهارشنبه

     کارشناسی 

 mo.fattahi@urmia.ac.irایمیل: 

 

mailto:mo.fattahi@urmia.ac.ir


 جواد رضاپور فرددکتر  ،2042-2041تحصیلی سال اولنیمسال  هفتگیبرنامه 

20:44-20:44 20:44-20:44 20:44-20:44 20-22:04 22:04-24 24-0:04 
 ساعت

 ایام هفته

- 

عملیات پرورش 

گیاهان زینتی در 

 گلخانه

 حضور در گروه نماز و نهار
پرورش گیاهان 

 زینتی در گلخانه
 حضور در گروه

 شنبه

  کارشناسی ارشد   کارشناسی ارشد 

 حضور در گروه نماز و نهار حضور در گروه -
اصلاح گیاهان 

 باغبانی تکمیلی
 وهحضور در گر

 یکشنبه

  دانشجویان خارجی    

- 
ع کشت بافت و 

 سلول گیاهی
 نماز و نهار

کشت بافت و 

 سلول گیاهی

فیزیولوژی پس از 

 برداشت تکمیلی
 حضور در گروه

 دوشنبه

  دانشجویان خارجی کارشناسی  کارشناسی 

 حضور در گروه حضور در گروه نماز و نهار جلسه گروه -
اصلاح گیاهان 

 شنبهسه کمیلیباغبانی ت

 کارشناسی ارشد     

 حضور در گروه نماز و نهار حضور در گروه -
فیزیولوژی پس از 

 برداشت تکمیلی
 حضور در گروه

 چهارشنبه

  کارشناسی ارشد    

 j.rezapourfard@urmia.ac.irایمیل: 

jrfard2005@gmail.com 
 

 

mailto:j.rezapourfard@urmia.ac.ir
mailto:jrfard2005@gmail.com
mailto:jrfard2005@gmail.com


 محمد رضا اصغریدکتر  ،2042-2041تحصیلی اولسالنیمسال  هفتگیبرنامه 

20:44-20:44 20:44-20:44 20:44-20:44 20-22:04 22:04-24 24-0:04 
 ساعت

 ایام هفته

- 

هورمون ها و 

تنظیم کننده های 

 رشد )عملی(

 نماز و نهار

هورمون ها و 

ننده های تنظیم ک

 رشد

 حضور در گروه حضور در گروه
 شنبه

   کلاس گروه  آزمایشگاه گروه 

 حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه نماز و نهار - -
 یکشنبه

      

- 
فیزیولوژی پس از 

 برداشت )عملی(
 حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه نماز و نهار

 دوشنبه

     آزمایشگاه گروه 

 حضور در گروه حضور در گروه نماز و نهار حضور در گروه -
کیفیت در 

 شنبهسه محصولات باغبانی

 کلاس گروه     

- 
فیزیولوژی پس از 

 برداشت )تئوری(
 حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه نماز و نهار

 چهارشنبه

     مجازی کلاس گروه 

 m.asghari@urmia.ac.irایمیل: 

 

 

 

mailto:m.asghari@urmia.ac.ir


 ، دکتر عباس حسنی2042-2041تحصیلی برنامه هفتگی نیمسال اول سال

20:44-20:44 20:44-20:44 20:44-20 20-04/22 04/22-24 24-04/0 
 ساعت

 ایام هفته

 نماز و نهار حضور در گروه -
های مهارت

 2کاری سبزی
 اونتحضور در مع حضور در معاونت

 شنبه

   کارشناسی   

- 
فیزیولوژی تنش 

 در گیاهان باغبانی
 نماز و نهار

جلسه شورای 

 آموزشی دانشگاه

جلسه شورای 

 آموزشی دانشگاه
 حضور در معاونت

 یکشنبه

     کارشناسی ارشد 

 نماز و نهار حضور در گروه -
جلسه شورای 

 آموزشی دانشکده
 حضور در معاونت

فیزیولوژی 

 دوشنبه روییگیاهان دا

 کارشناسی ارشد     

 نماز و نهار جلسه گروه -
فیزیولوژی رشد و 

 عملکرد*
 حضور در معاونت حضور در معاونت

 شنبهسه

   دکتری   

- 
مبانی سبزیکاری 

 )مجازی(
 حضور درمعاونت نماز و نهار

جلسه هیئت 

 ممیزه

جلسه هیئت 

 چهارشنبه ممیزه

     کارشناسی 

 شود وضعیت حضور در گروه است.هفته در میان برگزار خواهد شد و در ساعاتی که کلاس برگزار نمیها یک * کلاس

 

 

 



 پرویز نوروزی،دکتر 2042-2041تحصیلی اولسالنیمسال  هفتگیبرنامه 

20:44-20:44 20:44-20:44 20:44-20:44 20-22:04 22:04-24 24-0:04 
 ساعت

 ایام هفته

- 
 رنماز و نها حضور در گروه

تغذیه و 

 متابولیسم گیاهی
 مدیریت گلخانه

 شنبه حضور در گروه

 کارشناسی  دانشجویان خارجی 

- 
 نماز و نهار حضور در گروه

طراحی سازه، سامانه 

های کنترل و 

 حضور درگروه اتومکاسیون در گلخانه
 باغبانی عمومی

 یکشنبه

 کارشناسی دانشجویان خارجی 

- 
طراحی سازه، سامانه 

های کنترل و 

 دوشنبه حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه نماز و نهار اتومکاسیون در گلخانه

 کارشناسی ارشد 

- 
 نماز و نهار جلسه گروه

تغذیه و 

 متابولیسم گیاهی
 باغبانی عمومی عملیات گلکاری

 شنبهسه

 کارشناسی کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 

 چهارشنبه حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه ماز و نهارن حضور در گروه -

 

 p.noruzi@urmia.ac.irایمیل: 

 

 


