
ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

16

بسمه تعالی

9:54:26 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 مهندسي و بیوتکنولوژي کشاورزي

کارآموزی طرح پویش )1( 

کاردانی و کارشناسی
100000174025  1

کارآموزی طرح پویش )2( 

کاردانی و کارشناسی
100001174026  2

کارآموزی طرح پویش )3( 

کاردانی و کارشناسی
100002174027  3

کارآموزی طرح پویش )1( 

ارشد و دکتری
100003877006  4

کارآموزی طرح پویش )1( 

ارشد و دکتری
100003918010  5

کارآموزی طرح پویش )1( 

ارشد و دکتری
100003919100  6

کارآموزی طرح پویش )2( 

ارشد و دکتری
100004877007  7

کارآموزی طرح پویش )2( 

ارشد و دکتری
100004918011  8

کارآموزی طرح پویش )2( 

ارشد و دکتری
100004919101  9

1452107856174001آمار و احتمالت یکشنبه 08:00 تا 10:00 احمدرضا گل پرور10 

 

یکشنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 21

1452107856174001آمار و احتمالت یکشنبه 08:00 تا 10:00 احمدرضا گل پرور11 

 

یکشنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 21

1452109726174004اکولوژیی کلس 21چهارشنبه 09:00 تا 11:30 مهادی ابوالحسنی12 

1452113777174010بیولوژی و تکنولوژی بذر سید مرتضی خواجه 13 

باشی

یکشنبه 08:00 تا 10:00 

 

چهارشنبه 11:30 تا 13:00 

کلس 28

1452113777174010بیولوژی و تکنولوژی بذر سید مرتضی خواجه 14 

باشی

یکشنبه 08:00 تا 10:00 

 

چهارشنبه 11:30 تا 13:00 

کلس 28

1452120130174008تولید غلت سید علیرضا بنی 15 

طبای کوپائی

یکشنبه 10:00 تا 11:30 

 

دوشنبه 08:00 تا 10:00 

کلس 25

1452120130174008تولید غلت سید علیرضا بنی 16 

طبای کوپائی

یکشنبه 10:00 تا 11:30 

 

دوشنبه 08:00 تا 10:00 

کلس 25

تولید گیاهان زراعی ، تغییر 

اقلیم و تنشهای محیطی
1452120144174020 کلس 21دوشنبه 13:00 تا 15:00 علی سلیمانی17 

تولید گیاهان زراعی در مناطق 

کم آب
1452120145174021 مرضا نادری 18 

درباغشاهی

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

1452120146174017تولید گیاهان زراعی منطقه ای سید مرتضی خواجه 19 

باشی

آزمایشگاه زراعتیکشنبه 10:00 تا 12:00 

1452120147174018تولید گیاهان صنعتی کلس 25یکشنبه 11:30 تا 13:00 حمیدرضا جوانمرد20 

1452120148174019تولید گیاهان علوفه ای سید علیرضا بنی 21 

طبای کوپائی

کلس 25یکشنبه 13:00 تا 15:00 

1452132101174002ژنتیک یکشنبه 13:00 تا 15:00 لیدا هاشمی22 

 

سه شنبه 08:00 تا 10:00 

1452132101174002ژنتیک یکشنبه 13:00 تا 15:00 لیدا هاشمی23 

 

سه شنبه 08:00 تا 10:00 

1452144640174011مبانی به نژادی گیاهی دوشنبه 10:00 تا 12:00 احمدرضا گل پرور24 

 

دوشنبه 13:00 تا 14:00 

کلس 25

1452144640174011مبانی به نژادی گیاهی دوشنبه 10:00 تا 12:00 احمدرضا گل پرور25 

 

دوشنبه 13:00 تا 14:00 

کلس 25

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

26

بسمه تعالی

9:54:26 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 مهندسي و بیوتکنولوژي کشاورزي

1452144653174007مبانی بیوتکنولوژی گیاهی کلس 21شنبه 13:00 تا 16:00 کامران صفوی26 

مبانی ترویج و آموزش 

کشاورزی
1452144757174012 کلس 21یکشنبه 17:00 تا 19:00 مسعود رمضانی27 

1452144774174009مبانی تغذیه گیاهی کلس 25چهارشنبه 13:00 تا 15:00 احمد می قهساره28 

1452144784174003مبانی تولید گیاهان زراعی چهارشنبه 13:00 تا 15:00 م باقری خولنجانی29 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 21

1452144784174003مبانی تولید گیاهان زراعی چهارشنبه 13:00 تا 15:00 م باقری خولنجانی30 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 21

1452148255174401مدیریت آب در کشاورزی سه شنبه 10:00 تا 12:00 الهام چاوشی31 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 43

1452148255174401مدیریت آب در کشاورزی سه شنبه 10:00 تا 12:00 الهام چاوشی32 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 43

1452148351174006مدیریت آفات گیاهان زراعی ریحانه سلیمانی نجف 33 

آبادی

شنبه 10:00 تا 11:30 

 

شنبه 11:30 تا 13:00 

کلس 24

1452148351174006مدیریت آفات گیاهان زراعی ریحانه سلیمانی نجف 34 

آبادی

شنبه 10:00 تا 11:30 

 

شنبه 11:30 تا 13:00 

کلس 24

1452149780174403مساحی ونقشه برداری یکشنبه 08:00 تا 10:00 ناصر هنرجو35 

 

یکشنبه 10:00 تا 12:00 

آزمایشگاه کارتوگرافی

1452149780174403مساحی ونقشه برداری یکشنبه 08:00 تا 10:00 ناصر هنرجو36 

 

یکشنبه 10:00 تا 12:00 

آزمایشگاه کارتوگرافی

1452151399174014مهارت آموزی 1 سید علیرضا بنی 37 

طبای کوپائی

آزمایشگاه زراعتپنج شنبه 08:00 تا 17:00 

مورفولوژی و سیستماتیک 

گیاهی
1452152079174005 دوشنبه 08:00 تا 10:00 کتایون پورسخی38 

 

شنبه 08:00 تا 10:00 

کلس 21

مورفولوژی و سیستماتیک 

گیاهی
1452152079174005 دوشنبه 08:00 تا 10:00 کتایون پورسخی39 

 

شنبه 08:00 تا 10:00 

کلس 21

1452161098174015کشاورزی پایدار کلس 21سه شنبه 13:00 تا 15:00 علی سلیمانی40 

1452169038174400بیوشیمی عمومی  41

1452169165174013فیزیولوژی گیاهان زراعی مرضا نادری 42 

درباغشاهی

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

 

دوشنبه 08:00 تا 10:00 

1452169165174013فیزیولوژی گیاهان زراعی مرضا نادری 43 

درباغشاهی

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

 

دوشنبه 08:00 تا 10:00 

طرح های آزمایشی در علوم 

کشاورزی 1
1452176460174402 کلس 42یکشنبه 15:00 تا 19:00 عاطفه نوری44 

طرح های آزمایشی در علوم 

کشاورزی 1
1452176460174404 یکشنبه 13:00 تا 15:00 عاطفه نوری45 

 

یکشنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 42

طرح های آزمایشی در علوم 

کشاورزی 1
1452176460174404 یکشنبه 13:00 تا 15:00 عاطفه نوری46 

 

یکشنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 42

طرح های آزمایشی در علوم 

کشاورزی 2
1452176480174090 کلس 21دوشنبه 15:00 تا 19:00 احمدرضا گل پرور47 

به نژادی گیاهان باغی و 

دارویی
1452176535174022 سه شنبه 08:00 تا 10:00 احمدرضا گل پرور48 

 

سه شنبه 10:00 تا 11:00 

کلس 21

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

36

بسمه تعالی

9:54:26 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 مهندسي و بیوتکنولوژي کشاورزي

به نژادی گیاهان باغی و 

دارویی
1452176535174022 سه شنبه 08:00 تا 10:00 احمدرضا گل پرور49 

 

سه شنبه 10:00 تا 11:00 

کلس 21

مهارت آموزی 2 -عملیات به 

نژادی گیاهی
1452176546174023 چهارشنبه 08:00 تا 10:00 احمدرضا گل پرور50 

 

چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

مهارت آموزی 2 -عملیات به 

نژادی گیاهی
1452176546174023 چهارشنبه 08:00 تا 10:00 احمدرضا گل پرور51 

 

چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

مهارت آموزی 2 -عملیات 

بیوتکنولوژی گیاهی
1452176548174024 چهارشنبه 13:00 تا 15:00 احمدرضا گل پرور52 

 

چهارشنبه 15:00 تا 17:00 

مهارت آموزی 2 -عملیات 

بیوتکنولوژی گیاهی
1452176548174024 چهارشنبه 13:00 تا 15:00 احمدرضا گل پرور53 

 

چهارشنبه 15:00 تا 17:00 

1452176600174016تولیدات گلخانه ای یکشنبه 08:00 تا 10:00 مهسا رجاییان54 

1466112841869004به نژادی گیاهی پیشرفته جمعه 16:00 تا 19:00 احمدرضا گل پرور55 

1466113914869901پایان  نامه  56

1466113914869902پایان  نامه  57

1466116963869001تجزیه های آماری چند متغیره جمعه 14:00 تا 16:00 ابوذر اسدي58 

1466132157869003ژنتیک ملکولی پنج شنبه 17:00 تا 19:00 کامران صفوی59 

1466134486869002سیتو ژنتیک گیاهی شنبه 17:00 تا 21:00 مریم گل آبادی60 

1473109749877026اکولوژی حشرات شنبه 13:00 تا 15:00 شیل گلدسته61 

 

شنبه 15:00 تا 17:00 

1473109749877026اکولوژی حشرات شنبه 13:00 تا 15:00 شیل گلدسته62 

 

شنبه 15:00 تا 17:00 

1473113914877013پایان  نامه  63

1473113914877029پایان  نامه  64

روشهای پژوهش درحشره 

شناسی کشاورزی
1473129011877027 شنبه 17:00 تا 19:00 شیل گلدسته65 

 

شنبه 19:00 تا 20:00 

روشهای پژوهش درحشره 

شناسی کشاورزی
1473129011877027 شنبه 17:00 تا 19:00 شیل گلدسته66 

 

شنبه 19:00 تا 20:00 

1473133440877000سم شناسی آفت کش ها چهارشنبه 13:00 تا 15:00 علیرضا جللی زند67 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 24

1473133440877000سم شناسی آفت کش ها چهارشنبه 13:00 تا 15:00 علیرضا جللی زند68 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 24

1473133440877020سم شناسی آفت کش ها شنبه 15:00 تا 17:00 زهرا رفیعی کرهرودی69 

 

شنبه 17:00 تا 19:00 

1473133440877020سم شناسی آفت کش ها شنبه 15:00 تا 17:00 زهرا رفیعی کرهرودی70 

 

شنبه 17:00 تا 19:00 

1473133479877028سمینار جمعه 11:00 تا 12:00 71 

1473141179877023فیزیولوژی حشرات  72

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

46

بسمه تعالی

9:54:26 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 مهندسي و بیوتکنولوژي کشاورزي

1473148668877024مدیریت تلفیقی آفات مهدی دهقانی 73 

زاهدانی

شنبه 10:00 تا 12:00 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

1473148668877024مدیریت تلفیقی آفات مهدی دهقانی 74 

زاهدانی

شنبه 10:00 تا 12:00 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

1473149715877025مرفولوژی حشرات جمعه 10:00 تا 11:00 75 

 

جمعه 13:00 تا 15:00 

1473149715877025مرفولوژی حشرات جمعه 10:00 تا 11:00 76 

 

جمعه 13:00 تا 15:00 

1473161631877001کنترل بیولوژیک آفات چهارشنبه 15:00 تا 17:00 علیرضا جللی زند77 

 

شنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 25

1473161631877001کنترل بیولوژیک آفات چهارشنبه 15:00 تا 17:00 علیرضا جللی زند78 

 

شنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 25

1473161631877021کنترل بیولوژیک آفات هدی صالحی پور 79 

باورصاد

شنبه 10:00 تا 12:00 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

1473161631877021کنترل بیولوژیک آفات هدی صالحی پور 80 

باورصاد

شنبه 10:00 تا 12:00 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

1473161906877022کنه شناسی تکمیلی جمعه 15:00 تا 17:00 81 

 

جمعه 17:00 تا 19:00 

1473161906877022کنه شناسی تکمیلی جمعه 15:00 تا 17:00 82 

 

جمعه 17:00 تا 19:00 

1529113636871022بیوشیمی گیاهی مرضا نادری 83 

درباغشاهی

چهارشنبه 17:00 تا 19:00 

1529113914871901پایان  نامه  84

1529120142871009تولید گیاهان دارویی پیشرفته مرضا نادری 85 

درباغشاهی

چهارشنبه 19:00 تا 21:00 

1529120444871004تکنولوژی بذر شنبه 17:00 تا 19:00 علی سلیمانی86 

1529127657871003روش تحقیق پنج شنبه 17:00 تا 19:00 علی سلیمانی87 

روشهای آماری در علوم 

کشاورزی
1529128866871021 جمعه 16:00 تا 19:00 ابوذر اسدي88 

1529151939871008مواد تنظیم کننده رشد گیاهی مرضا نادری 89 

درباغشاهی

شنبه 17:00 تا 19:00 

1529151939871501مواد تنظیم کننده رشد گیاهی مرضا نادری 90 

درباغشاهی

کلس 25دوشنبه 14:00 تا 16:00 

نحوه عمل و کاربرد علف کش 

ها
1529153219871002 مرضا نادری 91 

درباغشاهی

پنج شنبه 15:00 تا 17:00 

واکنش گیاهان زراعی به تنش 

های محیطی
1529155849871010 شنبه 15:00 تا 17:00 علی سلیمانی92 

1529165676871020تولید پایدار گیاهان زراعی چهارشنبه 15:00 تا 17:00 حمیدرضا جوانمرد93 

اکوفیزیولوژی تولید گیاهان 

زراعی
1529165677871005 پنج شنبه 15:00 تا 17:00 علی سلیمانی94 

1529165690871001فیزیولوژی تولید گیاهان زراعی مرضا نادری 95 

درباغشاهی

پنج شنبه 19:00 تا 21:00 

1529166732871006فیزیولوژی تغذیه گیاهان زراعی مرضا نادری 96 

درباغشاهی

شنبه 19:00 تا 21:00 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

56

بسمه تعالی

9:54:26 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 مهندسي و بیوتکنولوژي کشاورزي

1529166732871500فیزیولوژی تغذیه گیاهان زراعی مرضا نادری 97 

درباغشاهی

کلس 21دوشنبه 10:00 تا 12:00 

فیزیولوژی رشد و نمو گیاهان 

زراعی
1529166733871007 مرضا نادری 98 

درباغشاهی

پنج شنبه 17:00 تا 19:00 

اصول رده بندی و قوانین 

نامگذاری جانوری
1934105354918001 کلس 33چهارشنبه 13:00 تا 15:00 مسیح رزم جو99 

1934126624918003رفتار شناسی حشرات کلس 33چهارشنبه 10:00 تا 12:00 مسیح رزم جو100 

1934133462918002سم شناسی محیطی کلس 25سه شنبه 13:00 تا 15:00 علیرضا جللی زند101 

1934141253918000فیزیولوژی غددوایمنی حشرات سه شنبه 15:00 تا 17:00 علیرضا جللی زند102 

 

سه شنبه 17:00 تا 19:00 

کلس 25

1934141253918000فیزیولوژی غددوایمنی حشرات سه شنبه 15:00 تا 17:00 علیرضا جللی زند103 

 

سه شنبه 17:00 تا 19:00 

کلس 25

2010109709919003اکوفیزیولوژی گیاهی مرضا نادری 104 

درباغشاهی

پنج شنبه 13:00 تا 14:00 

 

پنج شنبه 14:00 تا 15:00 

کلس 25

2010109709919003اکوفیزیولوژی گیاهی مرضا نادری 105 

درباغشاهی

پنج شنبه 13:00 تا 14:00 

 

پنج شنبه 14:00 تا 15:00 

کلس 25

2010141098919001فیزیولوژی بذر کلس 25پنج شنبه 08:00 تا 10:00 علی سلیمانی106 

فیزیولوژی گیاهان در شرایط 

تنش
2010141297919002 کلس 25پنج شنبه 10:00 تا 12:00 علی سلیمانی107 

2010151939919004مواد تنظیم کننده رشد گیاهی مرضا نادری 108 

درباغشاهی

کلس 25چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

2575123067877010حشره شناسی ) 1 ( هدی صالحی پور 109 

باورصاد

کلس 43یکشنبه 13:00 تا 15:00 

عملیات حشره شناسی ) 1 

)
2575139030877011 هدی صالحی پور 110 

باورصاد

آزمایشگاه حشره شناسی )2(یکشنبه 15:00 تا 17:00 

2966106779500004آفات گیاهان باغی دوشنبه 15:00 تا 17:00 مسیح رزم جو111 

 

دوشنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 23

2966106779500004آفات گیاهان باغی دوشنبه 15:00 تا 17:00 مسیح رزم جو112 

 

دوشنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 23

2966107666500006آمار احتمالت یکشنبه 08:00 تا 10:00 احمدرضا گل پرور113 

 

یکشنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 21

2966107666500006آمار احتمالت یکشنبه 08:00 تا 10:00 احمدرضا گل پرور114 

 

یکشنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 21

2966118857500000ترویج و آموزش کشاورزی کلس 21یکشنبه 17:00 تا 19:00 مسعود رمضانی115 

29661298631511051ریاضیات عمومی 2 پنج شنبه 08:00 تا 11:00 خسرو قاسمی فرد116 

2966132101500005ژنتیک یکشنبه 13:00 تا 15:00 لیدا هاشمی117 

 

سه شنبه 08:00 تا 10:00 

2966132101500005ژنتیک یکشنبه 13:00 تا 15:00 لیدا هاشمی118 

 

سه شنبه 08:00 تا 10:00 

2966141314500002فیزیولوژی گیاهی کلس 21چهارشنبه 11:30 تا 13:00 م میرزائی حیدری119 

2966149248500003مدیریت مزرعه کلس 21سه شنبه 17:00 تا 19:00 م میرزائی حیدری120 

طبقه بندی و تعیین استعداد 

اراضی
2966184360500001 آزمایشگاه زراعتدوشنبه 13:00 تا 16:00 م میرزائی حیدری121 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17
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بسمه تعالی

9:54:26 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 مهندسي و بیوتکنولوژي کشاورزي

3105113914877014پایان  نامه  122

3105133450877012سم شناسی تکمیلی چهارشنبه 13:00 تا 15:00 علیرضا جللی زند123 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 24

3105133450877012سم شناسی تکمیلی چهارشنبه 13:00 تا 15:00 علیرضا جللی زند124 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 24

5720130407871023زبان تخصصی  شنبه 19:00 تا 21:00 علی سلیمانی125 

7000000602918006رساله )2 واحد(  126

7000000602919999رساله )2 واحد(  127

7000000604916903رساله )4 واحد(  128

7000000604919903رساله )4 واحد(  129

7000000608916902رساله )8 واحد(  130

7000000608918005رساله )8 واحد(  131

7000000608919902رساله )8 واحد(  132

7000000618916901رساله )18 واحد(  133

7000000618918007رساله )18 واحد(  134

7000000618919901رساله )18 واحد(  135

7000000620916904رساله )20 واحد(  136

7000000620919904رساله )20 واحد(  137

7000000624916905رساله )24 واحد(  138

7000000624918008رساله )24 واحد(  139

7000000624919906رساله )24 واحد(  140

رساله-پژوهش محور)32 

واحد(
7000000632918009  141

رساله-پژوهش محور)33 

واحد(
7000000633919905  142

999999991918004آزمون جامع  143

999999991919900آزمون جامع  144

پايان گزارش


