برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلي96-97دانشکده کشاورزی

ایام هفته

ساعت

تعداد

تعداد

مراقبین

کل

علوم ومهندسی آب

مهندسی باغبانی

مهندسی بیوتکنولوژی

مهندسی گیاهان دارویی

ارتعاشات10

8
یکشنبه
97/3/20

مهندسی مکانیک بیوسیستم

مهندسی صنایع غذایی

10:30
14
16

دوشنبه
97/3/21

8

هیدرولوژی مهندسی25

ماشین کشاورزی-33

مهندسی ژنتیک-16

10:30

گیاهشناسی -)15(1
طراحی شبکه های
آبیاری و زهکشی4

فیزیولوؤی گیاهان
باغی-10اکولوژی9

بیوتکنولوژی گیاهان
دارویی-20

گوشت تکمیلی-6صنایع
گوشت28

ماشین های کاشت
مهندسی تعمیر
ونگهداری22

میکروبیولوژی عمومی28

14
سه شنبه

8

متره و برآورد27

97/3/22
10:30

ریاضیات)15(1

8

نقشه برداری)26( 2

10:30

طراحی سامانه های
زهکشی-20آبیاری قطره
ای4

چهارشنبه
97/3/23

تولیدگیاهان زراعی-21
گیاهان دارویی-8
ریاضی عمومی9

طرح آزمایشات-13
ریاضی عمومی7

شیمی گیاهی15

دینامیک-20مبانی
کشاورزی دقیق 10

اصول ترویج20

ریاضیات)15(1

تکنولوژی روغن18
26شیمی مواد غذایی1

زبان تخصصی18

14

8

ریاضیات)23(2

علف هرز-13

پنج شنبه
97/3/24

10:30

اقتصاد مهندسی21

اصالح نباتات-11سبزی
فصل گرم-9

انفورماتیک -20اصول
سیتوژنتیک-14
ژنتیک-28بیولوژی سلولی
ومولکولی-15

8

مبانی محیط زیست21

10:30

مهندسی منابع آب15

14

مکانیک سیاالت13

یکشنبه

دو شنبه

10:30

14

گلکاری-9

سه شنبه
97/3/29

14

آناتومی وفیزیولوژی گیاهی14

چهار شنبه
97/3/30

طراحی شبکه های
آبرسانی23
هیدرولوژی آبهای
سطحی26

هواواقلیم شناسی-19
مهندسی منابع آب
تکمیلی4
طراحی سازه های
آبی)20(1

هواواقلیم شناسی12

هوا واقلیم شناسی13

آمارواحتماالت-11

بیوتکنولوژی جانوری-20

اقتصاد و بازاریابی- 18
کشت و صنعت18

اقتصاد-29

اقتصاد

میوه گرمسیری-9

بیوشیمی-7

8

محاسبات عددی17

خاکشناسی عمومی-16

10:30

GIS -)27(GIS
تکمیلی4

ازدیادنباتات-15

14

پمپ و ایستگاه های
پمپاژ19

جمعه
97/4/1

8

خاکشناسی-2مدیریت
خاک-22
بیوتکنولوژی گیاهان
باغی-20
اخالق و ایمنی زیستی-20

عملیات کشاورزی-10

اکولوژی-17

ریاضیات مهندسی18

اقتصاد و بازاریابی28

معادالت دیفرانسیل
شناخت و کاربرد سامانه
های هیدرولیک10

علوم باغبانی-9

پنج شنبه
97/3/31

تجزیه دستگاهی-6صنایع
کنسرو19

محاسبات عددی15

10:30
14

فیزیولوژی گیاهی-16
آناتومی وفیزیولوژی گیاهی

طراحی اجزای ماشین
)22(2

معادالت دیفرانسیل25
نرم افزارهای تخصصی
سازه های آبی24
خاکشناسی عمومی19

8

فیزیولوژی دام-19

شناخت و بهره
برداری20

فارسی عمومی

فارسی عمومی

اصالح نباتات مولکولی-21

8

10:30

15تولیدگیاهان
دارویی2

تولیدبذرگل وسبزی-13

بیماری گیاهی-11

8

97/3/28

مبانی مهندسی برق-)15(1
روش اجزاء محدود10

لبنیات تکمیلی-6صنایعلبنیات19

قوانین خود اشتغالی30

14

97/3/27

کشاورزی ارگانیک18

ریاضیات)21(2

30میکروبیولوژی
موادغذایی30-2ریاضیات2

موتورهای درون سوز22
درختان و درختچه
ها-18اصول باغبانی
15

فیزیک الکتریسیته و
مغناطیس27
 31اصول مهندسی-2
خواص بیوفیزیکی6ا

مقاومت مصالح)20(1
اصول بسته بندی26

فیزیک)17(2

10:30

بهداشت و ایمنی
کارخانجات18

14

شنبه
97/4/2

8

زمین شناسی18

10:30

مقاومت مصالح20

14

تحلیل سازه )26(1

8

حفاظت آب و خاک13

اکوفیزیولوژی20
میوه معتدله-9
تولیدنشاء-12

میکروبیولوژی-7
ژنومیکس-21

علوم پایه کشاورزی25
طراحی ماشین های
برداشت15

مورفولوژی وسیستماتیک
گیاهی-14

اصول اصالح21

مکانیک سیاالت22

یکشنبه
97/4/3

10:30

ایستایی

نشانگرمولکولی-19شیمی
عمومی-24

14

آمار مهندسی28

حشره شناسی-12

دوشنبه

8

97/4/4

10:30
14

طرح های آماری16

استاتیک25
مکانیک تراکتور22

تکنولوژی نوشابه-28
عملیات کارگاهی-18
بیوشیمی 15
غالت تکمیلی-6شیمی
آلی-27تکنولوژی غالت20

