
ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

14

بسمه تعالی

10:09:37ساعت:

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 گیاه پزشکي

کارآموزی طرح پویش )1( 

کاردانی و کارشناسی
100000176063  1

کارآموزی طرح پویش )2( 

کاردانی و کارشناسی
100001176064  2

کارآموزی طرح پویش )3( 

کاردانی و کارشناسی
100002176065  3

کارآموزی طرح پویش )4( 

کاردانی و کارشناسی
100007176066  4

1472100218176047آبیاری عمومی سه شنبه 10:00 تا 12:00 الهام چاوشی5 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 43

1472100218176047آبیاری عمومی سه شنبه 10:00 تا 12:00 الهام چاوشی6 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 43

آفات گیاهان زینتی،جالیزو 

سبزی
1472106784176020 هدی صالحی پور 7 

باورصاد

کلس 43دوشنبه 08:00 تا 09:00 

1472106788176003آفات مهم درختان میوه کلس 33دوشنبه 13:00 تا 15:00 مسیح رزم جو8 

1472106798176010آفات مهم گیاهان زراعی هدی صالحی پور 9 

باورصاد

کلس 43دوشنبه 10:00 تا 12:00 

1472107856176062آمار و احتمالت یکشنبه 08:00 تا 10:00 احمدرضا گل پرور10 

 

یکشنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 21

1472107856176062آمار و احتمالت یکشنبه 08:00 تا 10:00 احمدرضا گل پرور11 

 

یکشنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 21

1472110752176045باغبانی عمومی حسینعلی اسدی 12 

قارنه

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 45

1472110752176045باغبانی عمومی حسینعلی اسدی 13 

قارنه

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 45

بیماریهای گیاهان جنگلی و 

مرتعی
1472113312176006 ریحانه سلیمانی نجف 14 

آبادی

یکشنبه 08:00 تا 10:00 

 

شنبه 14:00 تا 15:00 

کلس 33

بیماریهای گیاهان جنگلی و 

مرتعی
1472113312176006 ریحانه سلیمانی نجف 15 

آبادی

یکشنبه 08:00 تا 10:00 

 

شنبه 14:00 تا 15:00 

کلس 33

بیماری های گیاهان زینتی، 

جالیز و سبزی
1472113317176025 کلس 43دوشنبه 09:00 تا 10:00 اسمعیل محمودی16 

1472113346176000بیماریهای مهم درختان میوه کلس 33دوشنبه 10:00 تا 12:00 اسمعیل محمودی17 

1472113354176015بیماریهای مهم گیاهان زراعی کلس 43دوشنبه 13:00 تا 15:00 اسمعیل محمودی18 

1472123067176051حشره شناسی ) 1 ( هدی صالحی پور 19 

باورصاد

کلس 43یکشنبه 13:00 تا 15:00 

14721300471511083ریاضی عمومی دوشنبه 16:00 تا 19:00 آرزو خسروی راد20 

1472131522176055زراعت عمومی دوشنبه 17:00 تا 19:00 حمیدرضا جوانمرد21 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

1472131522176055زراعت عمومی دوشنبه 17:00 تا 19:00 حمیدرضا جوانمرد22 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

1472132101176046ژنتیک یکشنبه 10:00 تا 12:00 لیدا هاشمی23 

 

شنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 45

1472132101176046ژنتیک یکشنبه 10:00 تا 12:00 لیدا هاشمی24 

 

شنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 45

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

24

بسمه تعالی

10:09:37ساعت:

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 گیاه پزشکي

1472132101176058ژنتیک یکشنبه 13:00 تا 15:00 لیدا هاشمی25 

 

سه شنبه 08:00 تا 10:00 

1472132101176058ژنتیک یکشنبه 13:00 تا 15:00 لیدا هاشمی26 

 

سه شنبه 08:00 تا 10:00 

1472136154142011شیمی آلی چهارشنبه 10:00 تا 12:00 گلره صادقی بروجنی27 

 

چهارشنبه 13:00 تا 17:00 

1472136154142011شیمی آلی چهارشنبه 10:00 تا 12:00 گلره صادقی بروجنی28 

 

چهارشنبه 13:00 تا 17:00 

1472136326142096شیمی عمومی امیرابراهیم برادران 29 

مهدوی

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

 

پنج شنبه 08:00 تا 12:00 

1472136326142096شیمی عمومی امیرابراهیم برادران 30 

مهدوی

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

 

پنج شنبه 08:00 تا 12:00 

1472138316176059طرح آزمایش های کشاورزی کلس 42یکشنبه 15:00 تا 19:00 عاطفه نوری31 

عملیات آفات مهم درختان 

میوه
1472138986176004 شنبه 10:00 تا 12:00 مسیح رزم جو32 

عملیات آفات مهم گیاهان 

زراعی
1472138987176011 هدی صالحی پور 33 

باورصاد

سه شنبه 08:00 تا 10:00 

عملیات آفات مهم گیاهان 

زراعی
1472138987176012 هدی صالحی پور 34 

باورصاد

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

عملیات آفات مهم گیاهان 

زراعی
1472138987176013 هدی صالحی پور 35 

باورصاد

آزمایشگاه حشره شناسی )2(سه شنبه 13:00 تا 15:00 

عملیات بیماری های گیاهان 

زینتی، جالیز و سبزی
1472139008176026 ازمایشگاه بیماریهای گیاهیچهارشنبه 10:00 تا 12:00 اسمعیل محمودی36 

عملیات بیماری های گیاهان 

زینتی، جالیز و سبزی
1472139008176027 ازمایشگاه بیماریهای گیاهیچهارشنبه 13:00 تا 15:00 اسمعیل محمودی37 

عملیات بیماری های گیاهان 

زینتی، جالیز و سبزی
1472139008176028 ازمایشگاه بیماریهای گیاهیچهارشنبه 15:00 تا 17:00 اسمعیل محمودی38 

عملیات بیماریهای مهم 

درختان میوه
1472139009176001 یکشنبه 10:00 تا 12:00 اسمعیل محمودی39 

عملیات بیماری های مهم 

گیاهان زراعی
1472139010176016 ازمایشگاه بیماریهای گیاهیسه شنبه 10:00 تا 12:00 اسمعیل محمودی40 

عملیات بیماری های مهم 

گیاهان زراعی
1472139010176017 ازمایشگاه بیماریهای گیاهیسه شنبه 13:00 تا 15:00 اسمعیل محمودی41 

عملیات بیماری های مهم 

گیاهان زراعی
1472139010176018 ازمایشگاه بیماریهای گیاهیسه شنبه 08:00 تا 10:00 اسمعیل محمودی42 

عملیات حشره شناسی ) 1 

)
1472139030176052 هدی صالحی پور 43 

باورصاد

آزمایشگاه حشره شناسی )2(یکشنبه 08:00 تا 10:00 

عملیات حشره شناسی ) 1 

)
1472139030176053 هدی صالحی پور 44 

باورصاد

آزمایشگاه حشره شناسی )2(یکشنبه 10:00 تا 12:00 

عملیات حشره شناسی ) 1 

)
1472139030176054 هدی صالحی پور 45 

باورصاد

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

عملیات ویروس شناسی 

گیاهی مقدماتی
1472139147176042 ریحانه سلیمانی نجف 46 

آبادی

ازمایشگاه بیماریهای گیاهیدوشنبه 08:00 تا 09:30 

عملیات ویروس شناسی 

گیاهی مقدماتی
1472139147176043 ریحانه سلیمانی نجف 47 

آبادی

ازمایشگاه بیماریهای گیاهیدوشنبه 13:30 تا 15:00 

عملیات ویروس شناسی 

گیاهی مقدماتی
1472139147176044 ریحانه سلیمانی نجف 48 

آبادی

دوشنبه 11:30 تا 13:00 

1472139171176038عملیات کنه شناسی گیاهی دوشنبه 13:00 تا 15:00 بهار رستمي زاده49 

1472139171176039عملیات کنه شناسی گیاهی دوشنبه 15:00 تا 17:00 بهار رستمي زاده50 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

34

بسمه تعالی

10:09:37ساعت:

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 گیاه پزشکي

1472140648176008فناوری کاربرد افت کش ها ریحانه سلیمانی نجف 51 

آبادی

شنبه 08:00 تا 10:00 

ماشین های کشاورزی 

عمومی
1472143173176034 یکشنبه 10:00 تا 12:00 رمضانعلی محمودیه52 

 

یکشنبه 08:00 تا 10:00 

کلس 43

ماشین های کشاورزی 

عمومی
1472143173176034 یکشنبه 10:00 تا 12:00 رمضانعلی محمودیه53 

 

یکشنبه 08:00 تا 10:00 

کلس 43

مبانی بیماری شناسی 

گیاهی
1472144647176050 ریحانه سلیمانی نجف 54 

آبادی

کلس 16دوشنبه 10:00 تا 11:29 

مورفولوژی و سیستماتیک 

گیاهی
1472152079176056 دوشنبه 13:00 تا 15:00 کتایون پورسخی55 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 45

مورفولوژی و سیستماتیک 

گیاهی
1472152079176056 دوشنبه 13:00 تا 15:00 کتایون پورسخی56 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 45

1472155468176060هوا واقلیم  شناسی سه شنبه 13:00 تا 15:00 سیدبهنام سروری نژاد57 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 23

1472155468176060هوا واقلیم  شناسی سه شنبه 13:00 تا 15:00 سیدبهنام سروری نژاد58 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 23

ویروس شناسی گیاهی 

مقدماتی
1472156156176041 ریحانه سلیمانی نجف 59 

آبادی

کلس 43چهارشنبه 11:00 تا 12:00 

1472161907176036کنه شناسی گیاهی کلس 43یکشنبه 17:00 تا 18:00 بهار رستمي زاده60 

1472162148176048اکولوژی چهارشنبه 13:00 تا 15:00 مینوسادات مشتاقی61 

 

چهارشنبه 15:00 تا 16:00 

کلس 43

1472162148176048اکولوژی چهارشنبه 13:00 تا 15:00 مینوسادات مشتاقی62 

 

چهارشنبه 15:00 تا 16:00 

کلس 43

1472166014176030کارورزی 1 سید مرتضی خواجه 63 

باشی

شنبه 08:00 تا 12:00 

 

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

1472166014176030کارورزی 1 سید مرتضی خواجه 64 

باشی

شنبه 08:00 تا 12:00 

 

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

1472166014176032کارورزی 1 سید مرتضی خواجه 65 

باشی

شنبه 13:00 تا 17:00 

 

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

1472166014176032کارورزی 1 سید مرتضی خواجه 66 

باشی

شنبه 13:00 تا 17:00 

 

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

عملیات افات گیاهان زینتی، 

جالیز و سبزی
1472172551176021 هدی صالحی پور 67 

باورصاد

آزمایشگاه حشره شناسی )2(چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

عملیات افات گیاهان زینتی، 

جالیز و سبزی
1472172551176022 هدی صالحی پور 68 

باورصاد

آزمایشگاه حشره شناسی )2(چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

عملیات افات گیاهان زینتی، 

جالیز و سبزی
1472172551176023 هدی صالحی پور 69 

باورصاد

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

2637100218176068آبیاری عمومی سه شنبه 10:00 تا 12:00 الهام چاوشی70 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 43

2637100218176068آبیاری عمومی سه شنبه 10:00 تا 12:00 الهام چاوشی71 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 43

2637106788176005آفات مهم درختان میوه کلس 33دوشنبه 13:00 تا 15:00 مسیح رزم جو72 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

44

بسمه تعالی

10:09:37ساعت:

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 گیاه پزشکي

2637110752176061باغبانی عمومی حسینعلی اسدی 73 

قارنه

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 45

2637110752176061باغبانی عمومی حسینعلی اسدی 74 

قارنه

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 45

2637113109176002بیماری مهم درختان میوه کلس 33دوشنبه 10:00 تا 12:00 اسمعیل محمودی75 

2637113322176007بیماری های گیاهی جنگلی ریحانه سلیمانی نجف 76 

آبادی

یکشنبه 08:00 تا 10:00 

 

شنبه 14:00 تا 15:00 

کلس 33

2637113322176007بیماری های گیاهی جنگلی ریحانه سلیمانی نجف 77 

آبادی

یکشنبه 08:00 تا 10:00 

 

شنبه 14:00 تا 15:00 

کلس 33

بیماری های مهم گیاهان 

جالیزی سبزی و زینتی
2637113350176029 کلس 43دوشنبه 09:00 تا 10:00 اسمعیل محمودی78 

2637113354176019بیماریهای مهم گیاهان زراعی کلس 43دوشنبه 13:00 تا 15:00 اسمعیل محمودی79 

2637120734176009تکنولوژی مبارزه شیمیایی ریحانه سلیمانی نجف 80 

آبادی

شنبه 08:00 تا 10:00 

2637139160176031عملیات کشاورزی سید مرتضی خواجه 81 

باشی

شنبه 08:00 تا 12:00 

 

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

2637139160176031عملیات کشاورزی سید مرتضی خواجه 82 

باشی

شنبه 08:00 تا 12:00 

 

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

ریاضیات پایه)پیش نیاز 

دانشگاهی(
550011511069 پنج شنبه 15:00 تا 17:00 اکرم یوسف زاده83 

شیمی )پیش نیاز 

دانشگاهی(
55003142098 شنبه 13:00 تا 15:00 نفیسه پورشیربند84 

پايان گزارش


