
 ، دکتر فریبا مهرخو2042-2041تحصیلی سال اولنیمسال  هفتگیبرنامه 

20:44-20:44 20:44-20:44 20:44-21 21-22:14 22:14-24 24-0:14 
 ساعت

 ایام هفته

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

      

- 
 حضور در گروه

 راهو ن نماز
انباری آفات 

 عملی
 آفات انباری حشره شناسی

 یکشنبه

  کارشناسی  کارشناسی کارشناسی   

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

      

 جلسه گروه گروهحضور در  -
فیزیولوژی غدد و 

 ایمنی حشرات

فیزیولوژی غدد و 

 ایمنی حشرات
 گروهحضور در 

 شنبهسه

  دکتری دکتری   

 حضور در گروه راهو ن نماز حضور در گروه -

اصول کنترل 

 آفات گیاهی

 )مجازی(

 حضور در گروه
 چهارشنبه

  کارشناسی    

 

 



 ، دکتر یونس کریم پور2042-2041تحصیلی سال اولنیمسال  هفتگیبرنامه 

20:44-20:44 20:44-20:44 20:44-21 21-22:14 22:14-24 24-0:14 
 ساعت

 ایام هفته

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

      

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

      

 اکولوژی حشرات حضور در گروه حضور در گروه نماز و نهار  اکولوژی حشرات
 دوشنبه

 کارشناسی ارشد     کارشناسی ارشد

عملیات حشرات  

 گرده افشان

 حضور در گروه اکولوژی عمومی حضور در گروه نماز و نهار

 شنبهسه

  کارشناسی   کارشناسی 

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

 چهارشنبه

      

 

 

 

 

 



 شهرام آرمیده   2042تحصیلی سال اولهفتگی نیمسال  برنامه

20:44-20:44 20:44-20:44 20:44-21 21-22:14 22:14-24 24-0:14 
 ساعت         

 ایام هفته

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

      

 نماز و نهار حضور در دفتر بیولوژی سلولی
بینی هواشناسی پیش 

 کشاورزی

روش های پژوهش در 

 حشره شناسی 

روش های پژوهش در 

 یکشنبه حشره شناسی 

 مقطع ارشد مقطع ارشد مقطع ارشد   مقطع کارشناسی

 بیمارگرهای آفات جانور شناسی جانور شناسیعملی  نماز و نهار بیمارگرهای آفات 
 دوشنبه

 مقطع دکترا کارشناسیمقطع  مقطع کارشناسی  مقطع دکترا 

 حضور در دفتر حضور در دفتر حضور در دفتر نماز و نهار حضور در دفتر 
 شنبهسه

      

 حضور در دفتر حضور در دفتر حضور در دفتر نماز و نهار بیولوژی سلولی 
 چهارشنبه

     مقطع کارشناسی 

 sh.aramideh@urmia.ac.irایمیل: 

 

 



 ، دکتر یوبرت قوستا2042-2041تحصیلی سال اولنیمسال  هفتگیبرنامه 

20:44-20:44 20:44-20:44 20:44-21 21-22:14 22:14-24 24-0:14 
 ساعت

 ایام هفته

 گروهحضور در  گروهحضور در  سلامت بذر راهو ن نماز حضور در گروه -
 شنبه

   ارشد کارشناسی   

- 
شناسی نماتود

 مقدماتی
 سلامت بذر  راهو ن نماز

شناسی قارچ

 عملی-مقدماتی

شناسی قارچ

 یکشنبه مقدماتی

 کارشناسی کارشناسی کارشناسی ارشد   کارشناسی 

- 
شناسی قارچ

 عملی -تکمیلی
 راهو ن نماز

شناسی قارچ

 تکمیلی
 حصور در گروه 

 دوشنبه

   کارشناسی ارشد  کارشناسی ارشد 

- 
شناسی نماتود

 عملی-مقدماتی
 گروهحضور در  جلسه گروه

شناسی بیماری

 عملی
 گروهحضور در 

 شنبهسه

  کارشناسی ارشد   کارشناسی 

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

      

 

 

 



 ، دکتر مینا راستگو2042-2041تحصیلی سال اولنیمسال  هفتگیبرنامه 

20:44-20:44 20:44-20:44 20:44-21 21-22:14 22:14-24 24-0:14 
 ساعت

 ایام هفته

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

      

- 
شناسی ویروس

 گیاهی
 راهو ن نماز

شناسی ویروس

 گیاهی
 گروهحضور در  حضور در گروه

 یکشنبه

   ارشد کارشناسی  ارشد کارشناسی 

- 

شناسی ویروس

-گیاهی مقدماتی

 عملی

 بیوشیمی عمومی راهو ن نماز
شناسی ویروس

 گیاهی مقدماتی
 حضور در گروه

 دوشنبه

  کارشناسی کارشناسی  کارشناسی 

- 

بیماریهای گیاهان 

-جنگلی و مرتعی

 عملی

 حضور در گروه جلسه گروه
بیماریهای گیاهان 

 جنگلی و مرتعی
 حضور در گروه

 شنبهسه

  کارشناسی   کارشناسی 

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

      

 

 



 ، دکتر میرفخرایی2042-2041تحصیلی سال اولنیمسال  هفتگیبرنامه 

20:44-20:44 20:44-20:44 20:44-21 21-22:14 22:14-24 24-0:14 
 ساعت

 ایام هفته

 حضور در دفتر حضور در دفتر حضور در دفتر نهارنماز و  حضور در دفتر -
 شنبه

      

- 
 حضور در دفتر

 نماز و نهار
کنه شناسی 

 تکمیلی

آفات گیاهان 

 زینتی جالیز
 حضور در دفتر

 یکشنبه

  کارشناسی کارشناسی ارشد   

- 
آناتومی و 

 فیزیولوژی گیاهی
 نماز و نهار

کنه شناسی 

 تکمیلی

 )عملی(

 حضور در دفتر

آناتومی و 

فیزیولوژی 

 گیاهی)عملی(
 دوشنبه

 کارشناسی   کارشناسی ارشد  کارشناسی 

 حضور در دفتر حضور در دفتر نماز و نهار حضور در دفتر -

آفات گیاهان 

زینتی 

 جالیز)عملی(
 شنبهسه

 کارشناسی     

 حضور در دفتر حضور در دفتر حضور در دفتر نماز و نهار حضور در دفتر -
 چهارشنبه

      

 



 ، دکتر سیّدعلی صفوی2042-2041تحصیلی سال اوّلنیمسال  هفتگیبرنامه 

20:44-20:44 20:44-20:44 20:44-21 21-22:14 22:14-24 24-0:14 
 ساعت

 ایام هفته

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

      

- 
مورفولوژی 

 عملی - حشرات

مورفولوژی 

 حشرات

 1حشره شناسی 

 عملی
 حضور در گروه حضور در گروه

 یکشنبه

   کارشناسی کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 

 نماز و نهار حضور در گروه -
جلسه شورای 

 آموزشی دانشکده

ارزیابی خسارت 

 آفات
 1حشره شناسی 

 دوشنبه

 کارشناسی دکتری    

 حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه جلسه گروه حضور در گروه -
 شنبهسه

      

 حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه -
حشرات گرده 

 چهارشنبه *افشان )مجازی(

 کارشناسی     

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

 

 



 ، دکتر اروج ولیزادگان2042-2041تحصیلی سال اولنیمسال  هفتگیبرنامه 

20:44-20:44 20:44-20:44 20:44-21 21-22:14 22:14-24 24-0:14 
 ساعت

 ایام هفته

 راهو ن نماز حضور در گروه -
-عملیات سم

 شناسی
 حضور در گروه شناسیسم

 شنبه

  کارشناسی کارشناسی   

 حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه راهو ن نماز در گروهحضور  -
 یکشنبه

      

- 
مدیریت تلفیقی 

 آفات
 حضور در گروه راهو ن نماز

عملیات مدیریت 

 تلفیقی آفات
 حضور در گروه

 دوشنبه

  کارشناسی ارشد   کارشناسی ارشد 

- 
شناسی سم

 محیطی
 حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه جلسه گروه

 شنبهسه

     دکتری 

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

      

 

 

 



 بنا، دکتر مسعود ابرین2042-2041تحصیلی سال اولنیمسال  هفتگیبرنامه 

20:44-20:44 20:44-20:44 20:44-21 21-22:14 22:14-24 24-0:14 
 ساعت

 ایام هفته

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

      

- 

های عملیات بیماری

گیاهان سبزی، 

 زینتی و جالیزی

 راهو ن نماز

ها و وسایل روش

-تحقیق در بیماری

 شناسی گیاهی

 حضور در گروه حضور در گروه
 یکشنبه

   ارشد کارشناسی  کارشناسی 

 حضور در گروه راهو ن نماز حضور در گروه -
-مدیریت بیماری

 های گیاهی
 حضور در گروه

 دوشنبه

  ارشد کارشناسی    

 حضور در گروه جلسه گروه حضور در گروه -

-عملیات باکتری

شناسی گیاهی 

 مقدماتی

 حضور در گروه
 شنبهسه

  کارشناسی    

 راهو ن نماز حضور در گروه -

گیاهان های بیماری

سبزی، زینتی و 

 جالیزی

شناسی باکتری

 گیاهی مقدماتی
 حضور در گروه

 چهارشنبه

  کارشناسی کارشناسی   

 



 دکتر یونس رضائی دانش – 2042-2041تحصیلی سال اولنیمسال  هفتگیبرنامه 

20:44-20:44 20:44-20:44 20:44-21 21-22:14 22:14-24 24-0:14 
 ساعت

 ایام هفته

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

      

- 

 حضور در گروه

 راهو ن نماز

بیماری های مهم 

گیاهان باغی 

 )عملی(

بیماری های مهم 

گیاهان باغی 

 )تئوری(

روشها و وسایل تحقیق در 

 یکشنبه بیماری شناسی گیاهی

 ارشدمقطع  مقطع کارشناسی مقطع کارشناسی   

 حضور در گروه راهو ن نماز حضور در گروه -
اصول مدیریت 

 بیماری های گیاهی

مدیریت بیماری های 

 دوشنبه گیاهی

 ارشدمقطع  مقطع کارشناسی    

 حضور در گروه آزمایشگاهحضور در  آزمایشگاهحضور در  جلسه گروه حضور در گروه -
 شنبهسه

      

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

      

 y.rdanesh@yahoo.com : * ایمیل

 


