
ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

16

بسمه تعالی

9:43:07 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي باغباني و گیاهان دارويي

کارآموزی طرح پویش )1( 

کاردانی و کارشناسی
100000100000  1

کارآموزی طرح پویش )2( 

کاردانی و کارشناسی
100001100001  2

کارآموزی طرح پویش )1( 

ارشد و دکتری
100003100003  3

کارآموزی طرح پویش )2( 

ارشد و دکتری
100004100004  4

کارآموزی طرح پویش )4( 

کاردانی و کارشناسی
100007100007  5

1453100218168014آبیاری عمومی یکشنبه 10:00 تا 12:00 الهام چاوشی6 

 

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 23

1453100218168014آبیاری عمومی یکشنبه 10:00 تا 12:00 الهام چاوشی7 

 

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 23

1453106789168012آفات مهم گیاهان باغبانی دوشنبه 15:00 تا 17:00 مسیح رزم جو8 

 

دوشنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 23

1453106789168012آفات مهم گیاهان باغبانی دوشنبه 15:00 تا 17:00 مسیح رزم جو9 

 

دوشنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 23

1453109726168005اکولوژیی سه شنبه 08:00 تا 10:00 مهادی ابوالحسنی10 

 

سه شنبه 10:00 تا 11:00 

کلس 23

1453109726168005اکولوژیی سه شنبه 08:00 تا 10:00 مهادی ابوالحسنی11 

 

سه شنبه 10:00 تا 11:00 

کلس 23

1453120175168023تولید وپرورش سبزی یکشنبه 08:00 تا 10:00 فریبا خلیلی12 

 

یکشنبه 10:00 تا 11:00 

کلس 22

1453120175168023تولید وپرورش سبزی یکشنبه 08:00 تا 10:00 فریبا خلیلی13 

 

یکشنبه 10:00 تا 11:00 

کلس 22

1453132101168003ژنتیک یکشنبه 08:00 تا 10:00 المیرا ضیاءمطلبی پور14 

 

شنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 23

1453132101168003ژنتیک یکشنبه 08:00 تا 10:00 المیرا ضیاءمطلبی پور15 

 

شنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 23

1453133479168041سمینار حسینعلی اسدی 16 

قارنه

1453133479168051سمینار مهرداد جعفرپور17 

1453133479168061سمینار فریبا خلیلی18 

شناسایی و مدیریت علف 

های هرز
1453136063168011 سید مرتضی خواجه 19 

باشی

دوشنبه 08:00 تا 10:00 

 

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 22

شناسایی و مدیریت علف 

های هرز
1453136063168011 سید مرتضی خواجه 20 

باشی

دوشنبه 08:00 تا 10:00 

 

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 22

145314145714044فیزیک  عمومی  چهارشنبه 15:00 تا 17:00 مجید می21 

 

چهارشنبه 10:00 تا 15:00 

145314145714044فیزیک  عمومی  چهارشنبه 15:00 تا 17:00 مجید می22 

 

چهارشنبه 10:00 تا 15:00 

1453144318168013مبانی اصلح گیاهان باغبانی کلس 23یکشنبه 13:00 تا 15:00 فریبا خلیلی23 

1453149124168039مدیریت گلخانه کلس 32دوشنبه 08:00 تا 10:00 احمد می قهساره24 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

26

بسمه تعالی

9:43:07 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي باغباني و گیاهان دارويي

مورفولوژی و سیستماتیک 

گیاهی
1453152079168002 دوشنبه 08:00 تا 10:00 کتایون پورسخی25 

 

شنبه 08:00 تا 10:00 

کلس 21

مورفولوژی و سیستماتیک 

گیاهی
1453152079168002 دوشنبه 08:00 تا 10:00 کتایون پورسخی26 

 

شنبه 08:00 تا 10:00 

کلس 21

1453152685168040میوه های ریز شنبه 15:00 تا 17:00 مهرداد جعفرپور27 

 

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 22

1453152685168040میوه های ریز شنبه 15:00 تا 17:00 مهرداد جعفرپور28 

 

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 22

1453152687168025میوه های معتدله دوشنبه 15:00 تا 17:00 مهرداد جعفرپور29 

 

دوشنبه 17:00 تا 18:00 

کلس 22

1453152687168025میوه های معتدله دوشنبه 15:00 تا 17:00 مهرداد جعفرپور30 

 

دوشنبه 17:00 تا 18:00 

کلس 22

1453155468168004هوا واقلیم  شناسی سه شنبه 13:00 تا 15:00 سیدبهنام سروری نژاد31 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 23

1453155468168004هوا واقلیم  شناسی سه شنبه 13:00 تا 15:00 سیدبهنام سروری نژاد32 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 23

1453166014168029کارورزی 1 حسینعلی اسدی 33 

قارنه

1453166014168039کارورزی 1 مهرداد جعفرپور34 

1453166014168049کارورزی 1 فریبا خلیلی35 

1453166015168042کارورزی 2 حسینعلی اسدی 36 

قارنه

1453166015168052کارورزی 2 فریبا خلیلی37 

1453166015168062کارورزی 2 مهرداد جعفرپور38 

1453166623168026مهارت های میوه کاری ) 1 ( کلس 22شنبه 17:00 تا 19:00 مهرداد جعفرپور39 

1453166631168024مهارت های سبزیکاری ) 2 ( دوشنبه 08:00 تا 10:00 فریبا خلیلی40 

1453166633168027گیاهان زینتی ) 2 ( سه شنبه 08:00 تا 10:00 فروغ مرتضائی نژاد41 

1453166634168028مهارت های گلکاری ) 2 ( کلس 22سه شنبه 10:00 تا 12:00 فروغ مرتضائی نژاد42 

تولید و بهره برداری گیاهان 

دارویی
1453166639168038 حسینعلی اسدی 43 

قارنه

یکشنبه 10:00 تا 12:00 

 

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 32

تولید و بهره برداری گیاهان 

دارویی
1453166639168038 حسینعلی اسدی 44 

قارنه

یکشنبه 10:00 تا 12:00 

 

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 32

1461104624783004اصلح گیاهان باغبانی تکمیلی کلس 22چهارشنبه 13:00 تا 15:00 مریم گل آبادی45 

اصول تولید محصولت ارگانیک 

وسالم در گلخانه
1461105095783013 حسینعلی اسدی 46 

قارنه

سه شنبه 15:00 تا 16:00 

 

سه شنبه 17:00 تا 19:00 

کلس 32

اصول تولید محصولت ارگانیک 

وسالم در گلخانه
1461105095783013 حسینعلی اسدی 47 

قارنه

سه شنبه 15:00 تا 16:00 

 

سه شنبه 17:00 تا 19:00 

کلس 32

1461113498783002بیوتکنولوژی گیاهی کلس 22سه شنبه 08:00 تا 10:00 فریبا خلیلی48 

146111391478317پایان  نامه  49

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

36

بسمه تعالی

9:43:07 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي باغباني و گیاهان دارويي

1461133479783012سمینار مهرداد جعفرپور50 

1461135197783008سیستم های هیدروپونیک کلس 32سه شنبه 08:00 تا 10:00 مهران هودجی51 

فیزیولوژی پس از برداشت 

تکمیلی
1461141114783003 کلس 32چهارشنبه 15:00 تا 17:00 مهرداد جعفرپور52 

فیزیولوژی تنش در گیاهان 

باغبانی
1461141136783010 کلس 32سه شنبه 10:00 تا 12:00 فریبا خلیلی53 

فیزیولوژی گیاهان در شرایط 

گلخانه ای
1461141298783006 کلس 22سه شنبه 13:00 تا 15:00 فروغ مرتضائی نژاد54 

1461149126783005مدیریت گلخانه و اتوماسیون کلس 32چهارشنبه 10:00 تا 12:00 ایمان احمدی مسینه55 

مدیریت آفات و بیماری ها در 

شرایط گلخانه ای
1461162922783007 ریحانه سلیمانی نجف 56 

آبادی

چهارشنبه 08:00 تا 10:00 

 

چهارشنبه 14:00 تا 15:00 

کلس 32

مدیریت آفات و بیماری ها در 

شرایط گلخانه ای
1461162922783007 ریحانه سلیمانی نجف 57 

آبادی

چهارشنبه 08:00 تا 10:00 

 

چهارشنبه 14:00 تا 15:00 

کلس 32

1462104630885006اصلح گیاهان دارویی کلس 22چهارشنبه 15:00 تا 17:00 کتایون پورسخی58 

1462104630885016اصلح گیاهان دارویی جمعه 10:00 تا 12:00 ابوذر اسدي59 

اصول تولید محصولت ارگانیک 

وسالم در گلخانه
1462105095885013 حسینعلی اسدی 60 

قارنه

سه شنبه 15:00 تا 16:00 

 

سه شنبه 17:00 تا 19:00 

کلس 32

اصول تولید محصولت ارگانیک 

وسالم در گلخانه
1462105095885013 حسینعلی اسدی 61 

قارنه

سه شنبه 15:00 تا 16:00 

 

سه شنبه 17:00 تا 19:00 

کلس 32

اصول تولید محصولت ارگانیک 

وسالم در گلخانه
1462105095885014 شنبه 12:00 تا 13:00 المیرا ضیاءمطلبی پور62 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

اصول تولید محصولت ارگانیک 

وسالم در گلخانه
1462105095885014 شنبه 12:00 تا 13:00 المیرا ضیاءمطلبی پور63 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

1462113498885002بیوتکنولوژی گیاهی کلس 22سه شنبه 08:00 تا 10:00 فریبا خلیلی64 

1462113498885015بیوتکنولوژی گیاهی شنبه 15:00 تا 17:00 المیرا ضیاءمطلبی پور65 

1462113914885017پایان  نامه  66

روشهای استخراج و 

شناسایی مواد موثره گیاهان 

دارویی

1462128787885008 چهارشنبه 08:00 تا 10:00 ممهدی قیصری67 

 

چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

روشهای استخراج و 

شناسایی مواد موثره گیاهان 

دارویی

1462128787885008 چهارشنبه 08:00 تا 10:00 ممهدی قیصری68 

 

چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

روشهای استخراج و 

شناسایی مواد موثره گیاهان 

دارویی

1462128787885018 شنبه 17:00 تا 19:00 ممهدی قیصری69 

1462133479885012سمینار فریبا خلیلی70 

1462133479885019سمینار حسینعلی اسدی 71 

قارنه

چهارشنبه 19:00 تا 21:00 

شناسایی معرفی گیاهان 

دارویی بومی ایران
1462136050885007 کلس 22دوشنبه 10:00 تا 12:00 کتایون پورسخی72 

فیزیولوژی تنش در گیاهان 

باغبانی
1462141136885010 کلس 32سه شنبه 10:00 تا 12:00 فریبا خلیلی73 

1463104624886023اصلح گیاهان باغبانی تکمیلی یکشنبه 19:00 تا 21:00 ابوذر اسدي74 

1463104632886006اصلح گیاهان زینتی کلس 32سه شنبه 13:00 تا 15:00 مریم گل آبادی75 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

46

بسمه تعالی

9:43:07 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي باغباني و گیاهان دارويي

1463104632886017اصلح گیاهان زینتی شنبه 10:00 تا 12:00 ابوذر اسدي76 

1463113914886016پایان  نامه  77

1463119351886024تغذیه و متابولیسم گیاهی شنبه 13:00 تا 15:00 مهران هودجی78 

روش تحقیق در علوم 

کشاورزی
1463127857886021 دوشنبه 17:00 تا 19:00 المیرا ضیاءمطلبی پور79 

1463133479886012سمینار حسینعلی اسدی 80 

قارنه

1463133479886015سمینار سه شنبه 19:00 تا 21:00 مهرداد جعفرپور81 

1463139100886008عملیات گل کاری حسینعلی اسدی 82 

قارنه

چهارشنبه 08:00 تا 10:00 

 

چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

1463139100886008عملیات گل کاری حسینعلی اسدی 83 

قارنه

چهارشنبه 08:00 تا 10:00 

 

چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

1463139100886018عملیات گل کاری جمعه 10:00 تا 12:00 پرگل رسولی84 

 

جمعه 13:00 تا 15:00 

1463139100886018عملیات گل کاری جمعه 10:00 تا 12:00 پرگل رسولی85 

 

جمعه 13:00 تا 15:00 

فیزیولوژی پس از برداشت 

تکمیلی
1463141114886003 کلس 32چهارشنبه 15:00 تا 17:00 مهرداد جعفرپور86 

فیزیولوژی پس از برداشت 

تکمیلی
1463141114886016 شنبه 17:00 تا 19:00 بهاره سالمی87 

فیزیولوژی پس از برداشت 

تکمیلی
1463141114984010 کلس 32چهارشنبه 15:00 تا 17:00 مهرداد جعفرپور88 

فیزیولوژی تنش در گیاهان 

باغبانی
1463141136886010 کلس 32سه شنبه 10:00 تا 12:00 فریبا خلیلی89 

فیزیولوژی تنش در گیاهان 

باغبانی
1463141136886014 مرضا نادری 90 

درباغشاهی

دوشنبه 19:00 تا 21:00 

فیزیولوژی تنش در گیاهان 

باغبانی
1463141136984009 کلس 32سه شنبه 10:00 تا 12:00 فریبا خلیلی91 

1463151442984011مهارتهای آزمایشگاه ی سه شنبه 15:00 تا 17:00 ممهدی قیصری92 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

1463151442984011مهارتهای آزمایشگاه ی سه شنبه 15:00 تا 17:00 ممهدی قیصری93 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

1463151939886020مواد تنظیم کننده رشد گیاهی شنبه 15:00 تا 17:00 فروغ مرتضائی نژاد94 

 

شنبه 17:00 تا 19:00 

1463151939886020مواد تنظیم کننده رشد گیاهی شنبه 15:00 تا 17:00 فروغ مرتضائی نژاد95 

 

شنبه 17:00 تا 19:00 

1464104618851006اصلح سبزی ها شنبه 17:00 تا 19:00 ابوذر اسدي96 

1464104624851004اصلح گیاهان باغبانی تکمیلی شنبه 15:00 تا 17:00 ابوذر اسدي97 

اصول تولید محصولت ارگانیک 

وسالم در گلخانه
1464105095851013 شنبه 12:00 تا 13:00 المیرا ضیاءمطلبی پور98 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

اصول تولید محصولت ارگانیک 

وسالم در گلخانه
1464105095851013 شنبه 12:00 تا 13:00 المیرا ضیاءمطلبی پور99 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

1464113498851002بیوتکنولوژی گیاهی شنبه 19:00 تا 21:00 المیرا ضیاءمطلبی پور100 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

56

بسمه تعالی

9:43:07 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي باغباني و گیاهان دارويي

روش تحقیق در علوم 

کشاورزی
1464127857851009 پنج شنبه 19:00 تا 21:00 م میرزائی حیدری101 

1464129590851007روش های ویژه پرورش سبزی شنبه 17:00 تا 19:00 منصور کلنترچاهوکی102 

1464133479851012سمینار حسینعلی اسدی 103 

قارنه

سه شنبه 19:00 تا 21:00 

1464139073851008عملیات سبزی کاری شنبه 19:00 تا 21:00 پرگل رسولی104 

 

شنبه 21:00 تا 23:00 

1464139073851008عملیات سبزی کاری شنبه 19:00 تا 21:00 پرگل رسولی105 

 

شنبه 21:00 تا 23:00 

فیزیولوژی پس از برداشت 

تکمیلی
1464141114851015 شنبه 15:00 تا 17:00 بهاره سالمی106 

1465104616852006اصلح درختان میوه شنبه 10:00 تا 12:00 پرگل رسولی107 

1465113914852016پایان  نامه  108

1465133479852013سمینار سه شنبه 19:00 تا 21:00 مهرداد جعفرپور109 

فیزیولوژی پس از برداشت 

تکمیلی
1465141114852014 شنبه 17:00 تا 19:00 بهاره سالمی110 

فیزیولوژی تنش در گیاهان 

باغبانی
1465141136852010 مرضا نادری 111 

درباغشاهی

دوشنبه 19:00 تا 21:00 

1465152702852007میوه کاری تکمیلی شنبه 13:00 تا 15:00 پرگل رسولی112 

1470126287983018رساله  113

1471126287984018رساله  114

1471128836984003روشهای آماری پیبشرفته کلس 26یکشنبه 10:00 تا 12:00 مهادی ابوالحسنی115 

1471141277984005فیزیولوژی گلدهی کلس 32یکشنبه 17:00 تا 19:00 مهرداد جعفرپور116 

26301361541420106شیمی آلی چهارشنبه 10:00 تا 12:00 گلره صادقی بروجنی117 

 

چهارشنبه 13:00 تا 17:00 

26301361541420106شیمی آلی چهارشنبه 10:00 تا 12:00 گلره صادقی بروجنی118 

 

چهارشنبه 13:00 تا 17:00 

2632132101169001ژنتیک یکشنبه 08:00 تا 10:00 المیرا ضیاءمطلبی پور119 

 

شنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 23

2632132101169001ژنتیک یکشنبه 08:00 تا 10:00 المیرا ضیاءمطلبی پور120 

 

شنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 23

2632136155169003شیمی الی سه شنبه 13:00 تا 15:00 نفیسه پورشیربند121 

 

یکشنبه 13:00 تا 17:00 

2632136155169003شیمی الی سه شنبه 13:00 تا 15:00 نفیسه پورشیربند122 

 

یکشنبه 13:00 تا 17:00 

2632164522169002کارورزی مهرداد جعفرپور123 

316311391488800پایان  نامه  124

7000000602984019رساله )2 واحد(  125

7000000604984017رساله )4 واحد(  126

7000000608984015رساله )8 واحد(  127

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

66

بسمه تعالی

9:43:07 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي باغباني و گیاهان دارويي

7000000618985014رساله )18 واحد(  128

999999991983014آزمون جامع  129

999999991984014آزمون جامع  130

پايان گزارش


