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11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢4ریاضیات 11111116

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی١1ریاضیات 21111479

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1فیزیک عمومی31113112

تشریحی1آزمایشگاه فیزیک عمومی41113113

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1شیمی عمومی51114093

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی7كاربردكامپیوتردراقتصادكشاورزی61115215

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢8آمار71117085

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2زراعت عمومی81121005

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی8آشنایی باشیوه خوداشتغالی91121008

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی6جامعه شناسی روستایی101121013

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی7اقتصادتولیدكشاورزی111121014

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی5اقتصادتوسعه كشاورزی121121020

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی8حسابداری واحدهای كشاورزی131121021

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی5اقتصادومدیریت منابع طبیعی141121023

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی8اقتصادریاضی151121024

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی6تهیه وارزیابی طرحهای كشاورزی161121025

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی7سیاست كشاورزی171121026

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی6بازاریابی محصولات كشاورزی181121027

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی7روشهای تحقیق دراقتصادكشاورزی191121029

تشریحی8كارآموزی201121030

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی6تجارت بین المللی محصولات كشاورزی211121032

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5اقتصادسنجی221121033

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی١4اقتصادكلان 231121036

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی٢6اقتصادكلان 241121037

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1گیاه شناسی عمومی251121043

تشریحی1آزمایشگاه گیاه شناسی عمومی261121044

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2هواواقلیم شناسی كشاورزی271121045

تشریحی2آزمایشگاه هواواقلیم شناسی كشاورزی281121046

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2خاک شناسی عمومی291121047

تشریحی2آزمایشگاه خاک شناسی عمومی301121048

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی2آمارواحتمالات وكاربردآن دركشاورزی311121049

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی6شناخت محیطزیست321121050

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3اصول اقتصادكشاورزی331121051

تشریحی4عملیات كشاورزی341121052

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی2دامپروری عمومی351121053
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تشریحی2آزمایشگاه دامپروری عمومی361121054

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی3جنگلداری371121055

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی3ماشین های كشاورزی381121056

تشریحی3آزمایشگاه ماشین های كشاورزی391121057

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی3آبیاری عمومی401121058

تشریحی3آزمایشگاه آبیاری عمومی411121059

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3اصول آموزش وترویج كشاورزی ومنابع طبیعی421121060

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2باغبانی عمومی431121061

تشریحی2آزمایشگاه باغبانی عمومی441121062

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی7مرتعداری451121063

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3آفات وبیماری های گیاهی461121064

تشریحی3آزمایشگاه آفات وبیماری های گیاهی471121065

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی4آبخیزداری وحفاظت آب وخاک481121066

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)491211410

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی501212255

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی511213209

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه521215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه531215430

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی541215431

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 551215432

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی561218808

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران571220424

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی581220478

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 591220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس601220889

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی١4اقتصادخرد611221025

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی621223174

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی631223266

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی4زبان تخصصی641225009

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران651229127

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١3اندیشه اسلامی 661233025

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢4اندیشه اسلامی 671233026

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )681233027

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن691233028

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)701233029
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11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه711233039

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده وجمعیت721233044

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی5طرح آزمایشهای كشاورزی731411001

تشریحی5آزمایشگاه طرح آزمایشهای كشاورزی741411002

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی7بیمه محصولات كشاورزی751411003

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی8مدیریت واحدهای زراعی ودامی761411007

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی7مبانی كشاورزی پایدار771411058

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی9اصول توسعه صنایع روستایی و كشاورزی781412012
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