
 امیرنیا رضادکتر  –  1400-1401تحصیلی سال اول نیمسال  هفتگیبرنامه 

 ایام هفته 8:30-10:30 10:30-12:30 12:30-140:00 14:00-16:00 14:00-16:00

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

 یکشنبه گروه حضور در  زراعت عمومی  حضور در گروه  حضور در گروه  حضور در گروه 

 نهار و نماز  حضور در گروه  حضور در گروه 
گروه و  جلسه 

 دانشکده 
 دوشنبه  حضور در گروه 

 حضور در گروه 
گیاهان دارویی  

 پیشرفته 
 نهار و نماز 

تولید گیاهان علوفه  

 ای
 شنبه سه روش تحقیق 

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

 

  



 برنوسی  ایرج دکتر –  1400-1401تحصیلی سال اول نیمسال  هفتگیبرنامه 

 ایام هفته 8:30-10:30 10:30-12:30 12:30-140:00 14:00-16:00

 شنبه حضور در گروه  بیومتری  نهار و نماز  حضور در گروه 

 نهار و نماز  حضور در گروه 
های آماری در  روش

 بیوتکنولوژی 
 یکشنبه حضور در گروه 

 دوشنبه  حضور در گروه  حضور در گروه  نهار و نماز  حضور در گروه 

 ژنتیک بیومتری 
های آماری در  ع. روش

 بیوتکنولوژی 

های آماری در  روش

 بیوتکنولوژی 
 شنبه سه حضور در گروه 

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

 

 

  



 دکتر فیاض مقدم –  1400-1401تحصیلی سال اول نیمسال  هفتگیبرنامه 

 ایام هفته 8:30-10:30 10:30-12:30 12:30-140:00 14:00-16:00

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

 نهار و نماز  حضور در گروه 
ع. کشت سلول و بافت  

 گیاهی

کشت سلول و بافت  

 گیاهی
 یکشنبه

مبانی کشت سلول و  ع. 

 بافت گیاهی 
 نهار و نماز 

مبانی کشت سلول و  

 بافت گیاهی 
 دوشنبه  حضور در گروه 

 حضور در گروه  نهار و نماز  حضور در گروه 
افزارهای  کاربرد نرم 

 نژادی گیاهی آماری در به 
 شنبه سه

 نهار و نماز  حضور در گروه 

  یبرا اهانیگ ینژادبه

  یهاتحمل به تنش

 یستیرز یغ

 چهارشنبه  به نژادی گیاهی پیشرفته 

 

 

  



 

 درویش زاده  رضا دکتر  –  1400-1401تحصیلی سال اول نیمسال  هفتگیبرنامه 

 ایام هفته 8:30-10:30 10:30-12:30 12:30-140:00 14:00-16:00 16:00-18:00

 شنبه حضور در دفتر  حضور در دفتر  نهار و نماز  حضور در دفتر  حضور در دفتر 

 کشنبهی به نژادی گیاهی مولکولی  نژادی گیاهان زراعی به  نهار و نماز  به نژادی گیاهان زراعی  حضور در دفتر 

 حضور در دفتر 
 مبانی ژنتیک 

 به نژادی گیاهی مولکولی 
 دوشنبه  روشهای پیشرفته آماری  حضور در دفتر  نهار و نماز 

 نهار و نماز  بیوانفورماتیک  بیوانفورماتیک عملی 
به نژادی گیاهی  

 پیشرفته 

مبانی بیوتکنولوژی  

 گیاهی
 شنبه سه

  بیوانفورماتیک

 )دکتری( 
 نهار و نماز  )دکتری(  بیوانفورماتیک

مبانی بیوتکنولوژی  

 گیاهی

 

 به نژادی گیاهی پیشرفته 

 روشهای پیشرفته آماری 
 چهارشنبه 

 

  



 علیرضا پیرزاد دکتر  –  1400-1401تحصیلی سال اول نیمسال  هفتگیبرنامه 

 ایام هفته 8:30-10:30 10:30-12:30 12:30-140:00 14:00-16:00

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

 نهار و نماز  فیزیولوژی گیاهان زراعی 

آناتومی و  

فیزیولوژی گیاهی  

 عملی 

 یکشنبه آناتومی و فیزیولوژی گیاهی 

 اکوفیزیولوژی تولید گیاهان زراعی

 23تا  21ساعت  
 حضور در گروه  نهار و نماز 

فیزیولوژی گیاهان زراعی  

 عملی 
 دوشنبه 

تولید گیاهان زراعی، تغییر اقلیم و 

 تنشهای محیطی 
 گروه حضور در  نهار و نماز 

مواد تنظیم کننده رشد  

 گیاهی

تا نیمه ترم که استاد  

 مشترک درس شروع کرد 

 شنبه سه

 مواد تنظیم کننده رشد گیاهی 

بعد از نیمه ترم که استاد مشترک 

 درس شروع کرد 

 نهار و نماز 
فیزیولوژی عملکرد  

 گیاهان زراعی 

فیزیولوژی گیاهان زراعی در  

 شرایط تنش 
 چهارشنبه 

 

 

  



 جالل جلیلیان دکتر  –  1400-1401تحصیلی سال اول نیمسال  هفتگیبرنامه 

 ایام هفته 8:30-10:30 10:30-12:30 12:30-140:00 14:00-16:00 16:00-18:00

 نهار و نماز  اکولوژي گياهان زراعي  اکولوژي گياهان زراعي 

حضور در معاونت  

آموزشی و تحصیالت  

 تکمیلی دانشگاه 

حضور در معاونت  

آموزشی و تحصیالت  

 تکمیلی دانشگاه 

 شنبه

برنامه ريزي الگوهاي  

 کشت 

برنامه ريزي الگوهاي  

 کشت 
 نهار و نماز 

حضور در معاونت  

آموزشی و تحصیالت  

 تکمیلی دانشگاه 

حضور در معاونت  

آموزشی و تحصیالت  

 تکمیلی دانشگاه 

 یکشنبه

 نهار و نماز  کشاورزي پايدار  تغيير اقليم 

حضور در معاونت  

آموزشی و تحصیالت  

 تکمیلی دانشگاه 

حضور در معاونت  

آموزشی و تحصیالت  

 تکمیلی دانشگاه 

 دوشنبه 

 نهار و نماز  گروه حضور در  

حضور در معاونت  

آموزشی و تحصیالت  

 تکمیلی دانشگاه 

حضور در معاونت  

آموزشی و تحصیالت  

 تکمیلی دانشگاه 

 شنبه سه

 نهار و نماز  گروه حضور در  

حضور در معاونت  

آموزشی و تحصیالت  

 تکمیلی دانشگاه 

حضور در معاونت  

آموزشی و تحصیالت  

 تکمیلی دانشگاه 

 چهارشنبه 

 

 

  



 اسماعیل رضایی چیانهدکتر  –  1400-1401تحصیلی سال اول نیمسال  هفتگیبرنامه 

 ایام هفته 8:30-10:30 10:30-12:30 12:30-140:00 14:00-16:00

 نماز و نهار  تولید گیاهان صنعتی 
تولید محصوالت زراعی  

 ارگانیک 

اکولوژی سیستم های  

 کشاورزی 
 شنبه

 یکشنبه حضور در گروه  زراعت عمومی  نماز و نهار  تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی 

 نماز و نهار  حضور در گروه 
تغذیه گیاهی و کودهای  

 زیستی
 دوشنبه  حضور در گروه 

 شنبه سه زراعت عمومی  حضور در گروه  نماز و نهار  اکولوژی کشت مخلوط 

 حضور در گروه  نماز و نهار  اکولوژی چشم اندازها 

مدیریت اکولوژیک آفات،  

بیماری های گیاهی و علف  

 های هرز 

 چهارشنبه 

 

 

  



 ابک عبدالهی دکتر ب –  1400-1401تحصیلی سال اول نیمسال  هفتگیبرنامه 

 ایام هفته 8:30-10:30 10:30-12:30 12:30-140:00 14:00-16:00 16:00-18:00

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

 بیوشیمی گیاهی  نهار و نماز  ژنتیک پیشرفته  
به نژادی گیاهی  

 ملکولی 
 یکشنبه

 
به نژادی گیاهی  

 ملکولی 
 دوشنبه  حضور در گروه  حضور در گروه  نهار و نماز 

 نهار و نماز  بیوانفورماتیک  بیوانفورماتیک 
ژنتیک ملکولی  

 پیشرفته 
 شنبه سه بیولوژی سلولی

 چهارشنبه  مهندسی ژنتیک  مهندسی ژنتیک  نهار و نماز  حضور در گروه  

 

 

  



 مقدم اوشیس نایسدکتر  –  1400-1401تحصیلی سال اول نیمسال  هفتگیبرنامه 

 ایام هفته 8:30-10:30 10:30-12:30 12:30-140:00 14:00-16:00 16:00-18:00

 
 

 ی زبان تخصص
 حبوبات 

به نژادی و بیولوژی  

 بذر 
 شنبه حضور در گروه 

 نهار و نماز  حضور در گروه  
بوم نظام    یداریاپ

 ی کشاورز یها
 یکشنبه حضور در گروه 

  یولوژ یزیاکوف

 یاهیگ

اقتصاد   یمبان

 ک یاکولوژ
 نهار و نماز 

  اهانیگ داریپا دیولت

 ی زراع
 دوشنبه  حضور در گروه 

  ن ینو یجنبه ها

فتوسنتز و  

 سم یمتابول

  ک یاکولوژ  تیریمد

  ی ها یماریآفات، ب

 یاهیگ

 شنبه سه حضور در گروه  بذر  یاکولوژ نهار و نماز 

 
غذا و   یاکولوژ

 هیتغذ
 نهار و نماز 

چشم   یاکولوژ

 اندازها 
 چهارشنبه  حضور در گروه 

 

 

  



 دکتر مراد جعفری  –  1400-1401تحصیلی سال اول نیمسال  هفتگیبرنامه 

 ایام هفته 8:30-10:30 10:30-12:30 12:30-140:00 14:00-16:00 14:00-16:00

 
پژوهشکده زیست  

 شنبه ژنتیک پیشرفته  حضور در گروه  نهار و نماز  فناوری 

 
 

 نهار و نماز  حضور در گروه 
  بافت  و سلول کشت

 )علمی(  گیاهی

  بافت  و سلول کشت

 )نظری(  گیاهی
 یکشنبه

 ژنتیک )عملی( 

 

 نهار و نماز  ژنتیک )علمی( 

 

 دوشنبه  حضور در گروه  بیوشیمی پیشرفته 

 
پژوهشکده زیست  

 فناوری 
 نهار و نماز 

 ژنتیک مولکولی 

 پیشرفته 
 شنبه سه حضور در گروه    

 
پژوهشکده زیست  

 فناوری 
 نهار و نماز 

مهندسی ژنتیک  

 پیشرفته 

مهندسی ژنتیک  

 پیشرفته  
 چهارشنبه 

 

 

  



 امیر رحیمی دکتر  –  1400-1401تحصیلی سال اول نیمسال  هفتگیبرنامه 

 ایام هفته 8:30-10:30 10:30-12:30 12:30-140:00 14:00-16:00 14:00-16:00

 حضور در گروه 
فرآوری و ذخیره  

 سازی بذر 
 شنبه حضور در گروه  حضور در گروه  نهار و نماز 

 حضور در گروه 

تولید گیاهان  

زراعی در مناطق  

 کم آب 

 حضور در گروه  نهار و نماز 
مبانی تولید گیاهان  

 زراعی 
 یکشنبه

 حضور در گروه 
مبانی اقتصاد  

 اکولوژیک 

مبانی تولید گیاهان  

 )عملی(  زراعی

تولید پایدار گیاهان  

 زراعی 
 دوشنبه  حضور در گروه 

مدیریت اکولوژیک  

آفات، بیماری های  

 گیاهی و علف های هرز 

تولید و بهره  

برداری گیاهان  

 دارویی 

 حضور در گروه  نهار و نماز 
مواد تنظیم کننده  

 رشد گیاهی 
 شنبه سه

 حضور در گروه 

تولید و بهره  

برداری گیاهان  

 دارویی عملی 

  1گیاهشناسی 

)فیزیولوژی  

 عملی   -( وتشریح 

 کشاورزی پایدار 

  1گیاهشناسی 

)فیزیولوژی  

 (وتشریح 

 چهارشنبه 

 

  



 هادی علی پور دکتر  –  1400-1401تحصیلی سال اول نیمسال  هفتگیبرنامه 

 ایام هفته 8:30-10:30 10:30-12:30 12:30-140:00 14:00-16:00 14:00-16:00 16:00-18:00

 حضور در گروه  
 حضور در گروه 

 نهار و نماز 
به نژادی و بیولوژی  

 بذر 
 شنبه حضور در گروه 

 حضور در گروه  
 حضور در گروه 

 بیومتری 
 حضور در گروه  حضور در گروه 

 یکشنبه

طرح های آزمایشی در  

 علوم کشاورزی 

ع. مبانی  

 بیوانفورماتیک 

 حضور در گروه 

 نهار و نماز 

های  کاربرد روش حضور در گروه 

آماری در  

 بیوتکنولوژی 

 دوشنبه 

ع. طرح های آزمایشی  

 در علوم کشاورزی 
 حضور در گروه 

مبانی  

 بیوانفورماتیک 
 نهار و نماز 

به نژادی گیاهی   حضور در گروه 

 کاربردی 
 شنبه سه

 نهار و نماز  حضور در گروه  حضور در گروه  
کاربرد نرم افزارهای  

 آماری در به نژادی 
 چهارشنبه  حضور در گروه 

 

 

 


