
 رضا امیرنیادکتر  ،0410-0412تحصیلی سال اولنیمسال  هفتگیبرنامه 

08011-06011 0611011-04011 04-03011 03011-00031 00031-01 01-8031 
 ساعت

 ایام هفته

 حضور در گروه حضور در گروه -
تولید گیاهان 

 دارویی پیشرفته
 حضور در گروه حضور در گروه

 شنبه

   ارشد   

 حضور در گروه حضور در گروه  زراعت عمومی  زراعت عمومی گروهحضور در  -
 یکشنبه

   کارشناسی کارشناسی  

 حضور در گروه جلسه دانشکده جلسه دانشکده زراعت عمومی حضور در گروه مبانی کشاورزی
 دوشنبه

    کارشناسی  کارشناسی

 مبانی کشاورزی
تغییر اقلیم و 

 تولیدات گیاهی
 روش تحقیق  بیوشیمی گیاهی حضور در گروه حضور در گروه

 شنبهسه

 ارشد ارشد   دکتری کارشناسی

 حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه -
 چهارشنبه

      

 0r.amirnia@urmia.ac.ir  ایمیل

 

  



 پوردکتر هادی علی – 0410-0412تحصیلی سال اولنیمسال  هفتگیبرنامه 

08011-06011 0611011-04011 04-03011 03011-00031 00031-01 01-8031 
 ساعت

 ایام هفته

- 
به نژادی و 

 بیولوژی بذر
 حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه نماز و نهار

 شنبه

  ارشد   ارشد 

 حضور در گروه حضور در گروه نماز و نهار حضور در گروه -
طرح آزمایشهای 

 یکشنبه 0 کشاورزی

 کارشناسی کارشناسی    

مبانی ع. 

 بیوانفورماتیک
 نماز و نهار حضور در گروه

مدل سازی رشد و 

 نمو گیاهی
 حضور در گروه

های کاربرد روش

آماری در 

 بیوتکنولوژی
 دوشنبه

 ارشد  دکتری   کارشناسی

مدل سازی ع. 

 رشد و نمو گیاهی

مبانی 

 بیوانفورماتیک
 نماز و نهار

های آماری روش 

در علوم 

 کشاورزی

طرح ع. 

آزمایشهای 

 0کشاورزی 

به نژادی گیاهی 

 شنبهسه کاربردی

 کارشناسی کارشناسی ارشد   دکتری

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

به نژادی گیاهان 

برای مقاومت به 

تنش های غیر 

 زیستی

 چهارشنبه

 دکتری     

 0ha.alipour@urmia.ac.ir  ایمیل

  



 دکتر علیرضا پیرزاد – 0410-0412تحصیلی سال اولنیمسال  هفتگیبرنامه 

08011-06011 0611011-04011 04-03011 03011-00031 00031-01 01-8031 
 ساعت

 ایام هفته

 حضور در گروه راهو ن نماز حضور در گروه -
آناتومی و 

 فیزیولوژی گیاهی
 حضور در گروه

 شنبه

  کارشناسی    

 حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه راهو ن نماز *زراعت -
 یکشنبه

      

 حضور در گروه حضور در گروه راهو ن نماز حضور در گروه -

اکوفیزیولوژی 

تولید گیاهان 

 زراعی
 دوشنبه

 ارشد     

- 

فیزیولوژی 

عملکرد گیاهان 

 زراعی

آناتومی و ع. 

 گیاهیفیزیولوژی 

فیزیولوژی 

گیاهان در شرایط 

 تنش

مواد تنظیم کننده 

-رشد گیاهی

مشترک دکتر 

 رحیمی

 حضور در گروه
 شنبهسه

  دکتری دکتری کارشناسی دکتری 

 حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه راهو ن نماز حضور در گروه -
 چهارشنبه

      

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

 0a.pirzad@urmia.ac.ir  ایمیل

  



 دکتر مراد جعفری – 0410-0412تحصیلی  سال اولنیمسال  هفتگیبرنامه 

08011-06011 0611011-04011 04-03011 03011-00031 00031-01 01-8031 
 ساعت

 ایام هفته

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

  کارشناسی ارشد     

 حضور در گروه نماز و نهار ژنتیک پیشرفته -
کشت سلول و ع. 

 بافت گیاهی

کشت سلول و بافت 

 یکشنبه گیاهی

 کارشناسی ارشد  کارشناسی ارشد    کارشناسی ارشد  

 نماز و نهار حضور در گروه -
بیولوژی سلولی 

 مولکولی
 حضور در گروه بیوشیمی پیشرفته

 دوشنبه

  ارشد یکارشناس   یکارشناس    

 حضور در گروه مهندسی ژنتیک مهندسی ژنتیکع.  نماز و نهار حضور در گروه -
 شنبهسه

  کارشناسی ارشد  کارشناسی ارشد    

 حضور در گروه نماز و نهار حضور در گروه -
 ژنتیک مولکولی

 پیشرفته
 حضور در گروه

 چهارشنبه

  دکتری     

 m.jafari@urmia.ac.irایمیل0  

  



 بابک عبدالهیدکتر  – 0410-0412تحصیلی سال اولنیمسال  هفتگیبرنامه 

08011-06011 0611011-04011 04-03011 03011-00031 00031-01 01-8031 
 ساعت

 ایام هفته

- 
پژوهشکده 

 فناوریزیست 
 راهو ن نماز

پژوهشکده 

 زیست فناوری
 ژنتیک پیشرفته

پژوهشکده 

 شنبه زیست فناوری

  ارشد     

 راهو ن نماز ژنتیک پیشرفته -
پژوهشکده 

 زیست فناوری

پژوهشکده 

 زیست فناوری

پژوهشکده 

 یکشنبه زیست فناوری

     ارشد  

- 
نژادی گیاهی بهع. 

 ملکولی
 راهو ن نماز

پژوهشکده 

 زیست فناوری

پژوهشکده 

 زیست فناوری

پژوهشکده 

 دوشنبه زیست فناوری

     ارشد  

 راهو ن نماز بیوانفورماتیکع.  -
مهندسی ع. 

 ژنتیک
 بیوانفورماتیک مهندسی ژنتیک

 شنبهسه

 ارشد  ارشد  ارشد   ارشد  

- 
پژوهشکده 

 زیست فناوری
 راهو ن نماز

پژوهشکده 

 زیست فناوری

ژنتیک ملکولی 

 پیشرفته

پژوهشکده 

 چهارشنبه زیست فناوری

  دکتری     

 0b.abdollahi@urmia.ac.ir  ایمیل

  



 دکتر رضا درویش زاده – 0410-0412تحصیلی برنامه هفتگی نیمسال اول سال

08011-06011 0611011-04011 04-03011 03011-00031 00031-01 01-8031 
 ساعت

 ایام هفته

 حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه نهارنماز و  حضور در گروه -
 شنبه

      

 نماز و نهار حضور در گروه -
به نژادی گیاهی 

 مولکولی
 حضور در گروه

روشهای پیشرفته 

 یکشنبه آماری

 ارشد   ارشد    

- 
به نژادی گیاهی 

 مولکولی
 حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه نماز و نهار

 دوشنبه

     ارشد  

 بیوانفورماتیکع. 
به نژادی گیاهی 

 پیشرفته
 نماز و نهار

کاربرد نرم 

افزارهای آماری 

در به نژادی 

 گیاهی

 بیوانفورماتیک حضور در گروه
 شنبهسه

 ارشد  ارشد  ارشد   ارشد  ارشد 

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

     دکتری  دکتری 

 r.darvishzadeh@urmia.ac.irایمیل0  

  



 سینا سیاوش مقدمدکتر  – 0410-0412تحصیلی سال اولنیمسال  هفتگیبرنامه 

08011-06011 0611011-04011 04-03011 03011-00031 00031-01 01-8031 
 ساعت

 ایام هفته

- 
و  یبه نژاد

 بذر یولوژیب
 حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه راهو ن نماز

 شنبه

     ارشد  

- 
بوم نظام  یداریپا

 یکشاورز یها
 حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه راهو ن نماز

 یکشنبه

     ارشد  

- 
 یولوژیزیاکوف

 یاهیگ
 حضور در گروه راهو ن نماز

 داریپا دیتول

 یزراع اهانیگ
 حضور در گروه

 دوشنبه

  ارشد    دکتری  

 حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه راهو ن نماز حضور در گروه -
 شنبهسه

  ارشد    ارشد  

- 
غذا و  یاکولوژ

 هیتغذ
 راهو ن نماز

اقتصاد  یمبان

 کیاکولوژ

چشم  یاکولوژ

 اندازها

 تیریمد

 یماریب کیاکولوژ

 یاهیگ یها
 چهارشنبه

 ارشد  ارشد  ارشد   ارشد  

 0ss.moghaddam@urmia.ac.ir  ایمیل

 

 



 دکتر ایرج برنوسی – 0410-0412تحصیلی سال اولنیمسال  هفتگیبرنامه 

08011-06011 0611011-04011 04-03011 03011-00031 00031-01 01-8031 
 ساعت

 ایام هفته

 حضور در گروه حضور در گروه بیومتری راهو ن نماز حضور در گروه -
 شنبه

   کارشناسی ارشد   

 بیومتری راهو ن نماز حضور در گروه -

کاربرد روش های 

آماری در 

 بیوتکنولوژی

 حضور در گروه
 یکشنبه

  کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد   

 حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه راهو ن نماز حضور در گروه -
 دوشنبه

      

- 

روش های آماری 

در علوم 

 کشاورزی

 حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه راهو ن نماز
 شنبهسه

     کارشناسی ارشد 

 حضور در گروه حضور در گروه ژنتیک بیومتری راهو ن نماز حضور در گروه -
 چهارشنبه

   دکتری   

 0i.bernosi@urmia.ac.ir  ایمیل

 

  



 چیانه دکتر اسماعیل رضائی – 0410-0412تحصیلی سال اولنیمسال  هفتگیبرنامه 

08011-06011 0611011-04011 04-03011 03011-00031 00031-01 01-8031 
 ساعت

 ایام هفته

 راهو ن نماز زراعت ارگانیک -
زراعت گیاهان 

 صنعتی
 حضور در گروه

اکولوژی سیستم 

 شنبه های کشاورزی

 ارشد   کارشناسی   ارشد  

- 
نظام های بوم 

 کشاورزی
 زراعت عمومی راهو ن نماز

 حضور در گروه حضور در گروه

 یکشنبه

   ارشد    

 تنوع زیستی راهو ن نماز حضور در گروه -
شورای جلسه 

 آموزشی دانشکده

کشت اکولوژی 

 دوشنبه مخلوط

 ارشد      

 راهو ن نماز حضور در گروه -
 حضور در گروه حضور در گروه

 یزراعت عموم
 شنبهسه

 یکارشناس      

 حضور در گروه راهو ن نماز حضور در گروه -
اکولوژی چشم 

 انداز

خاک و  یاکولوژ

کودهای 

 بیولوژیک
 چهارشنبه

 ارشد ارشد    

 0e.rezaeichiyaneh@urmia.ac.ir  ایمیل

  



 دکتر مهدی قیاسی – 0410-0412تحصیلی برنامه هفتگی نیمسال اول سال

08011-06011 0611011-04011 04-03011 03011-00031 00031-01 01-8031 
 ساعت

 ایام هفته

- 
کنترل و گواهی 

 بذر
 نماز و نهار

فرآوری و ذخیره 

 سازی بذر
 حضور در گروه حضور در گروه

 شنبه

   کارشناسی ارشد  کارشناسی 

- 
روشهای آزمون 

 بذر
 راهو ن نماز

روشهای آزمون 

 بذر
 و نشاتولید بذر  حضور در گروه

 یکشنبه

 کارشناسی ارشد  کارشناسی ارشد  کارشناسی ارشد 

 حضور در گروه اکولوژی بذر حضور در گروه راهو ن نماز حضور در گروه -
 دوشنبه

  کارشناسی ارشد    

 حضور در گروه اکولوژی بذر حضور در گروه راهو ن نماز حضور در گروه -
 شنبهسه

  دکتری    

 حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه راهو ن نماز حضور در گروه -
 چهارشنبه

      

 0m.ghiasi@urmia.ac.ir ایمیل

  



 راحله قاسم زادهدکتر  – 0410-0412تحصیلی برنامه هفتگی نیمسال اول سال

08011-06011 0611011-04011 04-03011 03011-00031 00031-01 01-8031 
 ساعت

 ایام هفته

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

      

 نماز و نهار حضور در گروه -
نژادی گیاهان باغی به

 و دارویی
 حضور در گروه

بیولوژی سلولی و 

 یکشنبه مولکولی

 ارشدکارشناسی    کارشناسی    

 ژنتیک نژادی گیاهان زراعیبه نماز و نهار ژنتیکع.  -
نژادی گیاهان به

 دوشنبه باغی و دارویی

 کارشناسی کارشناسی  کارشناسی   کارشناسی  

 حضور در گروه نماز و نهار حضور در گروه -
نژادی گیاهان به

 زراعی

مبانی 

بیوتکنولوژی 

 گیاهی
 شنبهسه

 کارشناسی  کارشناسی     

 نماز و نهار حضور در گروه -
مبانی بیوتکنولوژی 

 گیاهی
 حضور در گروه حضور در گروه

 چهارشنبه

   کارشناسی    

 0r.ghasemzade@urmia.ac.ir ایمیل

 

  



 دکتر جلال جلیلیان – 0410-0412تحصیلی سال اولنیمسال  هفتگیبرنامه 

08011-06011 0611011-04011 04-03011 03011-00031 00031-01 01-8031 
 ساعت

 ایام هفته

اکولوژی گیاهان 

 زراعی

حضور در معاونت 

 آموزشی دانشگاه
 نماز و نهار

حضور در معاونت 

 آموزشی دانشگاه

حضور در معاونت 

 آموزشی دانشگاه

حضور در معاونت 

 شنبه آموزشی دانشگاه

      مقطع ارشد

برنامه ریزی 

 الگوی کشت

حضور در معاونت 

 آموزشی دانشگاه
 نماز و نهار

جلسه شورای 

 آموزشی دانشگاه

معاونت حضور در 

 آموزشی دانشگاه

حضور در معاونت 

 یکشنبه آموزشی دانشگاه

      مقطع ارشد

 نماز و نهار کشاورزی پایدار -
حضور در معاونت 

 آموزشی دانشگاه

حضور در معاونت 

 آموزشی دانشگاه

حضور در معاونت 

 دوشنبه آموزشی دانشگاه

     مقطع کارشناسی 

- 
تغییر اقلیم و 

 تولیدات گیاهی
 نماز و نهار

حضور در معاونت 

 آموزشی دانشگاه

حضور در معاونت 

 آموزشی دانشگاه

حضور در معاونت 

 شنبهسه آموزشی دانشگاه

     دکتریمقطع  

- 
حضور در معاونت 

 آموزشی دانشگاه
 نماز و نهار

حضور در معاونت 

 آموزشی دانشگاه

حضور در معاونت 

 آموزشی دانشگاه

حضور در معاونت 

 چهارشنبه دانشگاهآموزشی 

      

 0j.jalilian@urmia.ac.ir  ایمیل

  



 دکتر امیر رحیمی – 0410-0412تحصیلی سال اولنیمسال  هفتگیبرنامه 

08011-06011 0611011-04011 04-03011 03011-00031 00031-01 01-8031 
 ساعت

 ایام هفته

 حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه راهو ن نماز حضور در گروه -
 شنبه

      

 حضور در گروه حضور در گروه راهو ن نماز حضور در گروه -
مبانی تولید 

 یکشنبه گیاهان زراعی

 مقطع کارشناسی     

 راهو ن نماز حضور در گروه -
مبانی تولید ع. 

 گیاهان زراعی

تولید پایدار 

 گیاهان زراعی
  0گیاهشناسی 

 دوشنبه

 مقطع کارشناسی ارشدمقطع  مقطع کارشناسی   

- 

تولید و بهره 

برداری گیاهان 

 دارویی

تولید و بهره ع. 

برداری گیاهان 

 دارویی

مدیریت 

اکولوژیک آفات، 

ا و علف بیماری ه

 های هرز

مواد تنظیم کننده 

 رشد گیاهی

 0گیاهشناسی 

 شنبهسه آزمایشگاه

 مقطع کارشناسی مقطع دکتری ارشدمقطع  مقطع کارشناسی مقطع کارشناسی 

 راهو ن نماز حضور در گروه -
مبانی اقتصاد 

 اکولوژیک
 کشاورزی پایدار

مدیریت 

اکولوژیک آفات، 

ا و علف بیماری ه

 های هرز

 چهارشنبه

 ارشدمقطع  مقطع کارشناسی ارشدمقطع    

 0r.amirnia@urmia.ac.ir  ایمیل



 دکتر امیر فیاض مقدم – 0410-0412تحصیلی  سال اولنیمسال  هفتگیبرنامه 

08011-06011 0611011-04011 04-03011 03011-00031 00031-01 01-8031 
 ساعت

 ایام هفته

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

       

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

 بافت گیاهی

و بافت کشت سلول 

 یکشنبه گیاهی

 کارشناسی ارشد  کارشناسی ارشد      

- 
ع. مبانی کشت 

 سلول و بافت گیاهی
 حضور در گروه نماز و نهار

مبانی کشت سلول و 

 بافت گیاهی
 حضور در گروه

 دوشنبه

   یکارشناس     کارشناسی 

 نماز و نهار حضور در گروه -
افزارهای کاربرد نرم

 آماری در به نژادی

به نژادی گیاهی 

 پیشرفته
 حضور در گروه

 شنبهسه

  کارشناسی ارشد  کارشناسی ارشد    

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

به نژادی گیاهان برای 

مقاومت به تنش های 

 غیر زیستی
 چهارشنبه

 دکتری      

 fayaz.amir@yahoo.comایمیل0  

 


