
 با نام و یاد خدا

 اداره آموزش دانشکده کشاورزی 

 

 1396-97سال تحصیلی:  سال: دوم  نیم  96 روزانه/شبانه  ورودی: دوره:  مهندسی آبادانی طبیعت برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته:

 خ: خواهران

 ب: برادران

 .*کالس بصورت یک هفته در میان برگزار می گردد

شماره  نام استاد روز و ساعت تشکیل کالس برنامه امتحان

 کالس

کد  تعداد واحد

 رشته

 ردیف عنوان درس کد درس

پنج  تاریخ ساعت

 شنبه

 تئوری عملی شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

18-16  27/3/1397  1 تفسير موضوعي قران 10001051 214 2 -         

12-10  4/4/1397   12 – 10 

* 

16 - 14  2 (2ریاضيات ) 40214003 214 3 - 12 آقای قيطاسي    

16-14  30/3/1397 )ت( 18-16      

)ع( 16-14  

گراوندیدکتر     3 برداریمساحي و نقشه 22267003 214 2 1 12 

10-8  6/4/1397      10 - 8  4 هوا و اقليم شناسي 22267004 214 2 1 12 کریمي دکتر  

12-10  2/4/1397   10 - 8  12 - 10 سایت  زادمهندس فتحي    
GIS 

 5 افزار در منابع طبيعيآشنایي با نرم 22267005 214 1 1

10-8  9/4/1397   16-14 

 )ت(

)ع( 10-8  بازگيردکتر      6 خاکشناسي عمومي 22267006 214 2 1 12 

  جمع کل واحد  16



 با نام و یاد خدا          

 اداره آموزش دانشکده کشاورزی 

 1396-97سال تحصیلی:  دوم نیمسال: 95ورودی: مهندسی مرتع و آبخیزداری دوره: روزانه/شبانه  ن رشته:برنامه درسی و امتحانی دانشجویا

 

 

 

شماره  نام استاد روز و ساعت تشکیل کالس  برنامه امتحان

 کالس

کد  تعداد واحد

 رشته

 ردیف عنوان درس کد درس

 تئوری عملی شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه تاریخ ساعت

10-8  9/4/1397 )ت( 16-14     10-8 

 )ع(

 

 
بازگير دکتر  

 1 خاکشناسي عمومي 40214015 214 2 1 12

10-8  7/4/1397    

 

 
 

18 - 16 زادهحسين دکتر   2 اکولوژی مرتع 40214035 214 2 - 12 

16-14  10/4/1397    16- 14 

 )ع(

 

 

16 - 14 فرامرزی دکتر   3 مرتعداری 40214021 214 2 1 12 

12-10  2/4/1397  10 - 8 

 )ع(

18 – 16 

 )ت(

(1شناسایي گياهان مرتعي ) 40214025 214 1 1 12 مهندس کهزادیان      4 

12-10  6/4/1397     12 - 10 (1ژئومورفولوژی ) 40214026 214 2 1 12  کریمي دکتر     5 

16-14  28/3/1397        
 

 6 آیين زندگي 10001023 214 2 - 

12-10  4/4/1397      18 - 16 توکلي دکتر    7 زبان تخصصي 40214045 214 2 - 12 

16-14  30/3/1397 )ت( 8 – 10    18 - 16 

 )ع(

18-16 

 )ع(

 

توکلي دکتر    8 کارتوگرافي 40214033 214 1 1 12 

  جمع کل واحد 19



 با نام و یاد خدا

 اداره آموزش دانشکده کشاورزی

 1396-97سال تحصیلی:  دوم نیمسال: 94ورودی:  دوره: روزانه/شبانه آبخیزداریمهندسی مرتع و  برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته:
 

 

 

 

شماره  نام استاد روز و ساعت تشکیل کالس  برنامه امتحان

 کالس

کد  تعداد واحد

 رشته

 ردیف عنوان درس کد درس

 تئوری عملی شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه تاریخ ساعت

12-10  30/3/1397    12 - 10 رستميدکتر       1 آبخيزداری 40214040 214 2 1 12 

12-10  29/3/1397  2 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران  10001018 214 2 -         

10-8  27/3/1397      16-14  3 ارزیابي قابليت اراضي 40214034 214 1 1 16  نيارستمي دکتر  

18-16  2/4/1397 )ع( 10 - 12  )ت( 16-14    
  

(2شناسایي گياهان مرتعي ) 40214030 214 1 1 15 مهندس کهزادیان   4 

16-14  4/4/1397 )ت( 8 - 10    

)ع( 16- 18  

16 -14 

 )ع(

توکلي دکتر     5 کارتوگرافي 40214033 214 1 1 12 

16-14  6/4/1397    18 -16 

 )ع(

10 - 8  6 اندازه گيری و ارزیابي مراتع 40214038 214 2 1 12  فرامرزی دکتر   

12-10  7/4/1397   12-10  10-8 زادمهندس فتحي     سایت  
GIS 

در مرتع و  GISکاربرد   40214044 214 1 1

 آبخيزداری

7 

گروهاعضای        - -  8 کارورزی 40214042 214 - 1  

16-14  10/4/1397       12-10 پيراني مهندس   9 هيدروليک عمومي 40214010 214 2 - 12 

  جمع کل واحد 19



 با نام و یاد خدا 

 اداره آموزش دانشکده کشاورزی

 )گرایش حفاظت آب و خاک(   دوره:  روزانه/شبانه     برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته: ارشد علوم و مهندسی آبخیزداری

 1396-97سال تحصیلی:     دومنیمسال:      96ورودی:  
 

 

 

 

 

استادنام  روز و ساعت تشکیل کالس  برنامه امتحان شماره  

 کالس

 ردیف عنوان درس کد درس کد رشته تعداد واحد

 تئوری عملی شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه تاریخ ساعت

12-10  2/4/1397    18 -16 

 )ع(

10 - 8 توکلي دکتر    سایت  
GIS 

1 1 231 22268008 
 رسوب شناسی کاربردی

1 

16-14  10/4/1397    10 -8 

 )ع(

)ت( 14- 16  رستميدکتر     12 
1 1 

231 22268011 
 برف و بهمن

2 

10-8  27/3/1397     18 -16 

 )ع(

10 - 8 سایت   توکلي دکتر  
GIS 

1 1 
231 22268005 

 مدل های فرسایش و رسوب
3 

10-8  30/3/1397      12 – 10 کریميدکتر     4 ای زمینحرکت های توده 22268009 231 2 - 12 

16-14  6/4/1397    18 -16 

 )ع(

16- 14  12 رستمي دکتر   
1 1 

231 22268003 
 های آبخیزمدیریت جامع حوزه

5 

10-8  4/4/1397 )ع( 16- 18     12 – 10 فرامرزیدکتر     سایت  
GIS 

 6 مدیریت زیستی فرسایش 22268007 231 1 1

  جمع کل 12



 

 با نام و یاد خدا

 اداره آموزش دانشکده کشاورزی

 1396-97سال تحصیلی: دوم   نیمسال:   95ه/شبانه   ورودی: روزانارشد آبخیزداری     دوره:  برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره  نام استاد روز و ساعت تشکیل کالس  برنامه امتحان

 کالس

کد  تعداد واحد

 رشته

 ردیف عنوان درس کد درس

 تئوری عملی شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاریخ ساعت

       

   
6 

231 

 
 پایان نامه 22231014

1 

  جمع کل  6



 

 با نام و یاد خدا  

 اداره آموزش دانشکده کشاورزی

 1396-97سال تحصیلی: نیمسال: اول  96ه/شبانه ورودی: دوره: روزانته: ارشد مدیریت و کنترل بیابان برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رش

 

 

 

 

 

 

شماره  نام استاد روز و ساعت تشکیل کالس  برنامه امتحان

 کالس

کد  تعداد واحد

 رشته

 ردیف عنوان درس کد درس

 تئوری عملی شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه تاریخ ساعت

16-14  2/4/1397  )ت( 12-10      

 )ع( 18-16

سایت  فرامرزیدکتر 
GIS 

1 1 
221 22271007 

 فرسایش بادی، ریزگردها و پيامدهای آن
1 

10-8  4/4/1397      12-10 

 
 فرامرزی دکتر 

سایت 
GIS 

 2 ارزیابي و مدیریت پوشش گياهي مناطق بياباني 22271008 221 2 -

16-14  6/4/1397  3 مدیریت جامع بيابان، قوانين و روابط سازماني 22271009 221 2 - 15 رستميدکتر   8 - 10     

12-10  30/3/1397  4 مدیریت خاکهای مناطق خشک و بیابانی 22271010 221 2 - 16 نيارستميدکتر   18-16     

12-10  10/4/1397 سایت   کریمي دکتر  16-14     
GIS 

 5 مساله مخصوص 22271011 221 2 -

10-8  27/3/1397  6 انرژی های نو و تجدیدپذیر 22271012 221 2 - 12 توکليدکتر  8 - 10      

  جمع کل  12



 

 

 

 با نام و یاد خدا

 اداره آموزش دانشکده کشاورزی

 1396-97سال تحصیلی:     دومنیمسال:   95 برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته: ارشد بیابانزدایی   دوره: روزانه/شبانه  ورودی:
 

 

 

 

 

 ردیف عنوان درس کد درس کد رشته تعداد واحد شماره کالس نام استاد روز و ساعت تشکیل کالس  برنامه امتحان

 تئوری عملی شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه تاریخ ساعت

 1 پایان نامه 22221015 221 6 -          

  جمع کل  6


