
ساعت روزتاریخجلسهساعت روزتاریخجلسهساعت روزتاریخجلسه

اردیبهشت125

خرداد21

خرداد38

خرداد422

تیر15خرداد529

تیر212تیر65

مرداد12تیر326تیر712

مرداد29مرداد42تیر826

مرداد323مرداد59مرداد92

مرداد430مرداد623مرداد109

شهریور56مرداد730مرداد1123

شهریور613شهریور86مرداد1230

شهریور720شهریور913

شهریور827شهریور1020شهریور16

مهر910شهریور1127شهریور213

مهر1017مهر1210شهریور320

مهر1124شهریور427

آبان121آبان11مهر510

آبان28مهر617

آذر16آبان315مهر724

آذر213آبان422آبان81

آذر320آبان529آبان98

آذر427آذر66آبان1015

آذر54آذر713آبان1122

آذر613آذر820آبان1229

آذر720آذر927

آذر827آذر104دی14

دی94آذر1113دی211

دی1011آذر1220دی318

دی1118دی425

دی1225بهمن12بهمن52

بهمن29بهمن69
بهمن316بهمن716

بهمن423بهمن823

بهمن530بهمن930

اسفند67اسفند107

اسفند714اسفند1114

اسفند821اسفند1221

اسفند928

فروردین1020

فروردین1127

اردیبهشت123

 یکشنبه13الی10

1401 ساعته  دیوار سبز در سال 36 دوره های آموزشی 

دوره ششم  یکشنبه13الی10

 یکشنبه13الی10

 یکشنبه19الی16

 یکشنبه13الی10

دوره هفتم

دوره هشتم

زمستان

برنامه ساالنه دپارتمان گل و گیاه ز دیوارسب 

بهار

تابستان

پاییز

 یکشنبه13الی10

دوره  چهارم

دوره اول

فصل

دوره سوم

دوره دوم

یکشنبه13الی10

 یکشنبه19الی16

دوره پنجم



ساعت روزتاریخجلسهساعت روزتاریخجلسهساعت روزتاریخجلسه

اردیبهشت126بهار

خرداد22

تیر16خرداد39

تیر213خرداد416

تیر320خرداد523

مرداد43خرداد630

مرداد14مرداد510تیر76

مرداد211مرداد624تیر813

مرداد324مرداد731تیر920

مرداد431شهریور87تیر1027

شهریور57شهریور914خرداد1116

شهریور614شهریور1021خرداد1223

شهریور721شهریور1128

شهریور828مهر124مرداد131

مهر94شهریور27

مهر1012مهر14شهریور314

مهر1119مهر212شهریور421

مهر1226مهر319شهریور528
آبان42مهر64
آبان12آبان59مهر712

آبان29آبان617مهر819

آبان317آبان724مهر926
آبان424آذر81آبان102
آذر51آذر98آبان119
آذر68آذر1015آبان1216

آذر715آذر1122

آذر822آذر1229

آذر929

دی105

دی1112

دی1219

برنامه ساالنه دپارتمان گل و گیاه تولید قارچ

1401 ساعته تولید قارچ در سال 36 دوره های آموزشی 

دوره اول
فصل

دوره چهارم

دوشنبه20الی17

دوشنبه20الی17

دوشنبه20الی17

تابستان

پاییز

دوره سوم

دوره دوم

دوره ششم

دوره پنجم

دوشنبه20الی17

دوشنبه20الی17

دوشنبه20الی17



ساعت روزتاریخجلسهساعت روزتاریخجلسهساعت روزتاریخجلسه

فروردین121

فروردین228

اردیبهشت34

اردیبهشت411

1اردیبهشت518

خرداد21اردیبهشت625

تیر15خرداد38خرداد71

تیر212خرداد422خرداد88

تیر326خرداد529خرداد922

مرداد42تیر65خرداد1029

مرداد59تیر712تیر115

مرداد623تیر826تیر1212

مرداد730مرداد92

شهریور86مرداد109مرداد130

شهریور913مرداد1123شهریور26

شهریور1020مرداد1230شهریور313

شهریور1127شهریور420

مهر1210مهر117شهریور527

مهر224مهر610

آبان129آبان31مهر717

آذر26آبان48مهر824

آذر313آبان515آبان91

آذر420آبان622آبان108

آذر527آبان729آبان1115

آذر64آذر86آبان1222

آذر713آذر913
آذر820آذر1020آذر113

آذر927آذر1127آذر220

دی104آذر124آذر327

دی1111دی44

دی1218دی125دی511

بهمن22دی618
بهمن39دی725

بهمن416بهمن82

بهمن523بهمن99

بهمن630بهمن1016

اسفند77بهمن1123

اسفند814بهمن1230

اسفند921

اسفند1028

فروردین1120

فروردین1227

برنامه ساالنه دپارتمان گل و گیاه گلخانه و تولیدات گلخانه ای

 یکشنبه13الی10

تابستان

پاییز

زمستان

1401 ساعته  گلخانه و تولیدات گلخانه ای در سال 36 دوره های آموزشی 

دوره ششم  یکشنبه13الی10

 یکشنبه16الی13

 یکشنبه19الی16

 یکشنبه16الی13

دوره هفتم

دوره هشتم

دوره سوم

دوره دوم

 یکشنبه16الی13

 یکشنبه19الی16

دوره پنجم

بهار

 یکشنبه13الی10

دوره  چهارم

دوره اول

فصل



ساعت روزتاریخجلسهساعت روزتاریخجلسهساعت روزتاریخجلسه

خرداد13

خرداد210

خرداد317

خرداد424

تیر11خرداد531

تیر28تیر67

مرداد15تیر315تیر714

مرداد212تیر422تیر821

مرداد319تیر529تیر928

مرداد426مرداد65مرداد104

شهریور52مرداد712مرداد1111

شهریور79مرداد919

شهریور816مرداد1026شهریور11

شهریور923شهریور112شهریور28

شهریور1030شهریور315

مهر116مهر16شهریور422

مهر220شهریور529

آبان14مهر327مهر612

آبان211آبان44مهر719

آبان318آبان511مهر826

آبان425آبان618آبان93

آذر52آبان725آبان1010

آذز69آذر82آبان1117

آذر816آذز109

آذر923آذر1116آذر18

آذر1030آذر215

دی17آذر422

دی17دی214آذر529

دی214دی321دی613

دی321دی428دی720

دی428بهمن55دی827

بهمن55بهمن612بهمن94

بهمن612بهمن719بهمن1011

بهمن719بهمن826بهمن1118

بهمن826اسفند93

اسفند93اسفند1010

اسفند1010اسفند1117

اسفند1117

برنامه ساالنه دپارتمان گل و گیاه گیاهان داروئی

(1401) ساعته  گیاهان داروئی 34 دوره های آموزشی 

دوره ششم
سه شنبه17-20

دوره هفتم

چهار شنبه20الی17

چهارشنبه17الی14

دوره پنجم

بهار

سه شنبه17-20

دوره  چهارم

دوره اول

فصل

دوره سوم

دوره دوم

تابستان

چهار شنبه20الی17پاییز

چهارشنبه17الی14

دوره هشتم

چهار شنبه20الی17

دوره نهم

چهارشنبه17الی14

سه شنبه17-20

زمستان



ساعت روزتاریخجلسهساعت روزتاریخجلسهساعت روزتاریخجلسه

دوشنبه18الی15اردیبهشت15

17-14سه شنبه اردیبهشت26

دوشنبه18الی15اردیبهشت319

17-14سه شنبه اردیبهشت420

دوشنبه15الی12خرداد19دوشنبه18الی15اردیبهشت526

سه شنبه20الی17خرداد17210-14سه شنبه اردیبهشت627

دوشنبه12الی9تیر16دوشنبه15الی12خرداد316دوشنبه18الی15خرداد72

سه شنبه14الی11تیر27سه شنبه20الی17خرداد17417-14سه شنبه خرداد83

دوشنبه12الی9تیر313دوشنبه15الی12خرداد523دوشنبه18الی15خرداد99

سه شنبه14الی11تیر414سه شنبه20الی17خرداد17624-14سه شنبه خرداد1010

دوشنبه12الی9تیر520دوشنبه15الی12خرداد730دوشنبه18الی15خرداد1116

سه شنبه14الی11تیر621سه شنبه20الی17خرداد17831-14سه شنبه خرداد1217

سه شنبه14الی11تیر728دوشنبه15الی12تیر106دوشنبه18الی15خرداد1323

دوشنبه12الی9مرداد83سه شنبه20الی17تیر17117-14سه شنبه خرداد1424

سه شنبه14الی11مرداد94دوشنبه15الی12تیر1213دوشنبه18الی15خرداد1530

دوشنبه12الی9مرداد1010سه شنبه20الی17تیر171314-14سه شنبه خرداد1631

سه شنبه14الی11مرداد1111دوشنبه15الی12تیر1420دوشنبه18الی15تیر176

سه شنبه14الی11مرداد1218سه شنبه20الی17تیر171521-14سه شنبه تیر187

دوشنبه12الی9مرداد1324سه شنبه20الی17تیر1628دوشنبه18الی15تیر1913

سه شنبه14الی11مرداد1425دوشنبه15الی12مرداد17173-14سه شنبه تیر2014

دوشنبه12الی9مرداد1531سه شنبه20الی17مرداد184دوشنبه18الی15تیر2120

سه شنبه14الی11شهریور161دوشنبه15الی12مرداد171910-14سه شنبه تیر2221

دوشنبه12الی9شهریور177سه شنبه20الی17مرداد2011دوشنبه18الی15تیر2327

سه شنبه14الی11شهریور188سه شنبه20الی17مرداد172118-14سه شنبه تیر2428

دوشنبه12الی9شهریور1914دوشنبه15الی12مرداد2224
سه شنبه14الی11شهریور2015سه شنبه20الی17مرداد2325دوشنبه18الی15مرداد14

دوشنبه12الی9شهریور2121دوشنبه15الی12مرداد172431-14سه شنبه مرداد210

سه شنبه14الی11شهریور2222سه شنبه20الی17شهریور19121-16دوشنبهمرداد311

دوشنبه12الی9شهریور172328-14سه شنبه مرداد418

سه شنبه14الی11شهریور2429 دوشنبه16الی13شهریور1917-16دوشنبهمرداد524

سه شنبه20الی17شهریور1728-14سه شنبه مرداد625
دوشنبه12الی9مهر14 دوشنبه16الی13شهریور19314-16دوشنبهمرداد731

سه شنبه14الی11مهر211سه شنبه20الی17شهریور17415-14سه شنبه شهریور81

دوشنبه12الی9مهر312 دوشنبه16الی13شهریور19521-16دوشنبهشهریور97

سه شنبه14الی11مهر418سه شنبه20الی17شهریور17622-14سه شنبه شهریور108

دوشنبه12الی9مهر519 دوشنبه16الی13شهریور19728-16دوشنبهشهریور1114

سه شنبه14الی11مهر625سه شنبه20الی17شهریور17829-14سه شنبه شهریور1215

سه شنبه14الی11مهر726 دوشنبه16الی13مهر1994-16دوشنبهشهریور1321

دوشنبه12الی9آبان82 دوشنبه16الی13مهر171011-14سه شنبه شهریور1422

سه شنبه14الی11آبان93سه شنبه20الی17مهر191112-16دوشنبهشهریور1528

دوشنبه12الی9آبان109 دوشنبه16الی13مهر171218-14سه شنبه شهریور1629

سه شنبه14الی11آبان1110سه شنبه20الی17مهر191319-16دوشنبهمهر174

سه شنبه14الی11آبان1216 دوشنبه16الی13مهر171425-14سه شنبه مهر1811

دوشنبه12الی9آبان1317سه شنبه20الی17مهر191526-16دوشنبهمهر1912

سه شنبه14الی11آبان1423 دوشنبه16الی13آبان17162-14سه شنبه مهر2018

دوشنبه12الی9آبان1524سه شنبه20الی17آبان19173-16دوشنبهمهر2119

سه شنبه14الی11آبان1630 دوشنبه16الی13آبان17189-14سه شنبه مهر2225

دوشنبه12الی9آذر171سه شنبه20الی17آبان191910-16دوشنبهمهر2326

سه شنبه14الی11آذر187 دوشنبه16الی13آبان172016-14سه شنبه آبان242

دوشنبه12الی9آذر198سه شنبه20الی17آبان2117

سه شنبه14الی11آذر2014 دوشنبه16الی13آبان2223

دوشنبه12الی9آذر2115سه شنبه20الی17آبان2324

سه شنبه14الی11آذر2221 دوشنبه16الی13آبان2430

دوشنبه12الی9آذر2322

سه شنبه14الی11آذر2428

برنامه ساالنه دپارتمان گل و گیاه ز و محوطه ها و پارکها طرایح فضای سب 

بهار

پاییز

تابستان

1401 ساعته طراحی فضای سبز و محوطه ها و پارکها در سال 72 دوره های آموزشی 

دوره اول
فصل

دوره سوم

دوره دوم

دوره ششم

دوره چهارم

دوره پنجم


