
 

 

 به نام خدا 

 صفوی  - 1400-1401سال تحصیلی  اوّلسال نیم برنامه هفتگی 

 

 044  - 31943253شماره تلفن: 

 urimiapp@gmail.comآدرس پست الکترونیک: 

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

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

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

 دوشنبه
 حشرات گرده افشان  2  شناسیعملیات حشره شورای دانشکده 2  شناسی حشره

 هشنبسه
نماز  ناهار و مورفولوژی حشرات    مورفولوژی حشراتعملیات   ارزیابی خسارت حشرات  

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

mailto:urimiapp@gmail.com


 1401-1400پور در نیمسال اول برنامه هفتگی اینجانب یونس کریم
 

 1600-1400 1400-1230 1230-1030 1030-0830 ایام هفته

و  شنبه دفتر  در  حضور 
 آزمایشگاه 

 حضور در دفتر و آزمایشگاه  نهار و نماز   حضور در دفتر و آزمایشگاه 

و  یکشنبه دفتر  در  حضور 
 آزمایشگاه 

 اکولوژی حشرات )ارشد(  نهار و نماز  حضور در دفتر و آزمایشگاه 

و  دوشنبه دفتر  در  حضور 
 آزمایشگاه 

 اکولوژی حشرات )ارشد(  نهار و نماز  حضور در دفتر و آزمایشگاه 

و  سه شنبه  دفتر  در  حضور 
 آزمایشگاه 

 اکولوژی عمومی  نهار و نماز  اکواوژی عمومی 

و  چهارشنبه  دفتر  در  حضور 
 آزمایشگاه 

شناسایی   عملیات 

 حشرات گرده افشان
 حضور در دفتر و آزمایشگاه  نهار و نماز 

     پنج شنبه 

 



 بنام خدا

1401-1400برنامه هفتگی ترم اول سال   

  

                     گروه گیاهپزشکی -شهرام آرمیده

2-4  12-2  10-12  8-10 ساعتروز   

حضور در دفتر  حضور در دفتر حضور در دفتر حضور در دفتر  شنبه

روش های پژوهش در  حضور در دفتر حضور در دفتر حضور در دفتر
 حشره شناسی- ارشد

شنبه1  

بیمارگرهای  بیولوژی سلولی
 حشرات- دکتری

بیمارگرهای حشرات-  جانور شناسی- عملی
 دکتری

شنبه2  

فیزیولوژی و رفتار شناسی 
 زنبور عسل- ارشد

روش های پژوهش 
در حشره شناسی-

 ارشد

فیزیولوژی و رفتار شناسی 
 زنبور عسل- ارشد

شنبه3   

حضور در دفتر  جانور شناسی- تیوری  بیولوژی سلولی شنبه4  



 1100-1101سال تحصیلي  اولدر نیمسال  اروج ولیزادگان دکتر برنامه درسي
 

 11-11 00/11-11 00/10-00/11 00/8-00/10 ايام هفته

 حضور در دفتر شناسی عملیسم شناسیسم حضور در دفتر شنبه

 شناسیآزمایشگاه سمحضور در  نماز و نهار شناسیآزمایشگاه سمحضور در  شناسیآزمایشگاه سمحضور در  يكشنبه

 حضور در دفتر نماز و نهار مدیریت تلفیقی آفات مدیریت تلفیقی آفات دوشنبه

 حضور در دفتر نماز و نهار حضور در دفتر شناسی محیطیسم شنبهسه

 شناسیآزمایشگاه سمحضور در  نماز و نهار شناسیآزمایشگاه سمحضور در  شناسیآزمایشگاه سمحضور در  چهارشنبه
 



 بسمه تعالی

فریبا مهرخو:  0010-0011برنامه هفتگی نیمسال اول    

0-6  2-0  02:21-2  01:21-02:21  0:21-01:21  ساعت 

 ایام هفته 

آفات انباری  

 )تئوری(

 شنبه حضور در دفتر حضور در دفتر نماز و ناهار

آفات انباری  حضور در دفتر 

 )عملی(

اصول کنترل آفات  حضور در دفتر

 گیاهی

 یکشنبه

دد و غفیزیولوژی  نماز و ناهار حضور در دفتر 

 ایمنی حشرات

دد و غفیزیولوژی 

 ایمنی حشرات
 دوشنبه

شناسی حشره حشره شناسی حشره شناسی  سه شنبه حضور در دفتر حضور در دفتر 

 چهارشنبه حضور در دفتر حضور در دفتر نماز و ناهار حضور در دفتر 



 0010-0011برنامه هفتگی دکتر شهرام میرفخرایی در نیمسال اول 

00-01  03.21-00  01.21- 03.21  0.21- 01.21   
 شنبه حضور در دفتر حضور در دفتر نهار و نماز حضور در دفتر
شنبه0 حضور در دفتر کنه شناسی تکمیلی کنه شناسی تکمیلی حضور در دفتر  

اناتومی و 
گیاهی فیزیولوژی  

اناتومی و  افات صیفی سبزی نهار و نماز
گیاهی فیزیولوژی  

شنبه 3  

شنبه 2 حضور در دفتر حضور در دفتر نهار و نماز حضور در دفتر  

 افات صیفی سبزی حضور در دفتر نهار و نماز حضور در دفتر
 عملی

شنبه 0  



 1100-1101سال تحصيلي  اولبنا در نيمسال مسعود ابرين دکتر برنامه درسي
 

 11-11 00/11-11 00/10-00/11 00/8-00/10 ايام هفته

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

 سبزي و جاليزي )عملی( انهاي گياهبيماري نماز و نهار ان سبزي و جاليزيهاي گياهبيماري حضور در دفتر يكشنبه

 ها و وسایل تحقيق )ارشد(روش نماز و نهار هاي گياهی )ارشد(مدیریت بيماري حضور در دفتر دوشنبه

 حضور در دفتر نماز و نهار شناسی مقدماتی )عملی(باکتري حضور در دفتر شنبهسه

 حضور در دفتر نماز و نهار شناسی مقدماتیباکتري حضور در دفتر چهارشنبه
 



 تعالیبسمه

 دکتر مینا راستگو  1400-1401نیمسال اول سال تحصیلی  هفتگیبرنامه 
 

 ساعت

 روز

5/10-5/8 5/12-5/10 2-5/12 4-2 

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

شناسی گیاهی ویروس حضور در دفتر یکشنبه

 )کارشناسی ارشد(

شناسی گیاهی ویروس نماز و نهار

 )کارشناسی ارشد(

 دوشنبه

 

شناسی گیاهی ویروس بیوشیمی عمومی

  مقدماتی

-شناسی گیاهی مقدماتیویروس نماز و نهار

 عملی

های گیاهان بیماری حضور در دفتر سه شنبه

 جنگلی

-های گیاهان جنگلیبیماری نماز و نهار

 عملی

 ترحضور در دف نماز و نهار حضور در دفتر حضور در دفتر چهارشنبه
 



 

 

 برنامه هفتگی

 1044-1041نیمسال اول            یونس رضایی دانش 

 04/14-04/8 04/11-04/14 10-04/11 11-10 18-11 

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

 روشها و وسائل تحقیق در  یکشنبه

 بیماری شناسی گیاهی 

 )کارشناسی ارشد(

 روشها و وسائل تحقیق در 

 ناسی گیاهی بیماری ش

 )کارشناسی ارشد(

 بیماری های گیاهان باغی نماز و نهار

 )کارشناسی(

 بیماری های گیاهان باغی )عملی(

 )کارشناسی(

مدیریت بیماری های گیاهی  دوشنبه

 )کارشناسی ارشد(

مدیریت بیماری های گیاهی 

 )کارشناسی ارشد(

 اصول مدیریت بیماری های گیاهی آزمایشگاه نماز و نهار

 )کارشناسی(

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

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

 



 

 نام خدا به 

 یوبرت قوستا ،1400-1برنامه کالسی 

 16-14 5/12 -14 5/10 -5/12 5/8 -5/10 ایام هفته

 حضور در آزمایشگاه سالمت بذر  حضور در آزمایشگاه حضور در دفتر شنبه

 شناسی مقدماتینماتود حضور در دفتر شناسی عملیقارچ شناسیقارچ یکشنبه 

 حضور در آزمایشگاه حضور در دفتر در آزمایشگاهحضور  حضور در دفتر دوشنبه

 عملیشناسی نماتود حضور در دفتر شناسی تکمیلی عملی قارچ شناسی تکمیلیقارچ شنبه سه

 حضور در آزمایشگاه حضور در دفتر حضور در آزمایشگاه شناسی عملیبیماری شنبهچهار
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