
با نام و یاد خدا
اداره آموزش دانشکده کشاورزي

1397-98سال تحصیلی: اولنیمسال:97/شبانه  ورودي:روزانهدوره:آبادانی طبیعتمهندسیبرنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته:
19/6/1397: هاکالسشروع 27/6/97لغایت 25/6/97حذف و اضافه: 15/6/97تاریخ انتخاب واحد: 

خ: خواهران
ب: برادران
.گرددمییک هفته در میان برگزار صورتبه*کالس 

برنامه امتحان روز و ساعت تشکیل کالس نام استاد شماره 
کالس

تعداد واحد کد 
رشته

کد درس عنوان درس ردیف
ساعت تاریخ شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه یکشنبه شنبه عملی تئوري

10 -8 16/10/97 خ8- 10
ب5/3-5/1

- 2 15 9010028 و مبدأ(1شه اسالمی یاند
معاد)

1

12 -10 22/10/97 12 -10 12 -10 فریدي 19 - 3 15 1915241 )1ریاضیات ( 2
12 -10 19/10/97 بازدید ت10- 12 دکتر رستمی 13 1 2 15 1915070 شناخت منابع طبیعی 3
18 -16 17/10/97 5/5-5/3 5/5-5/3 - 3 15 9010002 زبان فارسی 4
12 -10 15/10/97 5/3-5/1 5/3-5/1 - 3 15 9010003 زبان انگلیسی 5
16 -14 25/10/97 ع5/3-5/1 ت5/5-5/3 دکتر تاب 3 1 2 15 1915071 بندي شناسی و ردهریخت

گیاهی
6

17 جمع کل واحد



با نام و یاد خدا
اداره آموزش دانشکده کشاورزي

1397-98سال تحصیلی: اولسال: نیم96/شبانه  ورودي:روزانهدوره:آبادانی طبیعتمهندسیبرنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته:
:هاکالسشروع تاریخ انتخاب واحد:               حذف و اضافه:                  لغایت              

امتحانبرنامه  روز و ساعت تشکیل کالس نام استاد شماره 
کالس

تعداد واحد کد 
رش
ته

کد درس عنوان درس ردیف
ساعت تاریخ شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه یکشنبه شنبه عملی تئوري

12 -10 24/10/97 ع5/3-5/1 ت5/3-5/1 دکتر فرامرزي 13 1 2 15 1915076 آمار 1

12 -10 27/10/97 ع5/5-5/3 ت10- 12 مهندس 
نصري

13 1 1 15 1915077 استاتیک 2

12 -10 19/10/97 بازدید ت10- 12 دکتر کریمی 14 1 1 15 1915078 شناسیزمین 3

10 -8 17/10/97 - 2 15 9010032 جمعیتوخانوادهدانش 4
4-2 22/10/97 بازدید ت8- 10 دکتر توکلی 12 1 1 15 1915079 عمومیهیدرولوژي 5

1 - 15 9010004 )1بدنی (تربیت 6
5/3-5/1 25/10/97 10 -8 دکتر حیدري 19 - 2 15 1915080 عمومیشناسیبوم 7

12 -10 23/10/97 10 -8 دکتر مهدوي 19 - 2 15 1915081 طبیعیمنابعاقتصاد 8
16 جمع کل واحد



با نام و یاد خدا
اداره آموزش دانشکده کشاورزي

1397-98نیمسال: اول سال تحصیلی: 95ورودي: مرتع و آبخیزداري دوره: روزانه/شبانه مهندسین رشته:برنامه درسی و امتحانی دانشجویا
:هاکالسشروع لغایت               حذف و اضافه:تاریخ انتخاب واحد: 

برنامه امتحان روز و ساعت تشکیل کالس نام استاد شماره 
کالس

تعداد واحد کد 
رشته

کد درس عنوان درس ردیف
ساعت تاریخ شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه یکشنبه شنبه عملی تئوري

12 -10 27/10/97 ت5/3-5/1 ع5/3-5/1 زادیفتح 13 1 2 15 1915214 )2(ژئومورفولوژي 1
12 -10 19/10/97 بازدید ت10- 12 دکتر رستمی 17 1 2 15 1915213 خاكوآبحفاظت 2

10 -8 15/10/97 5/5-5/3 دکتر توکلی 13 - 2 15 1915211 کاربرديهیدرولوژي 3

12 -10 17/10/97 ع8- 10 5/3-5/1
ت

دکتر فرامرزي 13 1 1 15 1915202 کاربرديآمار 4

10 -8 24/10/97 5/5-5/3 امیدي پور 10 - 2 15 1915218 مرتعودامرابطه 5

12 -10 25/10/97 12 -10
دکتر حیدري

19 - 2 15 1915200 منابعقوانینوسیاست
طبیعی

6

1 - 15 1624002 )1(ورزش 7

12 -10 23/10/97 10 -8 دکتر مهدوي 19 - 2 15 1915195 طبیعیمنابعاقتصاد 8

10 -8 22/10/97
ت8- 10
ع10- 12

فتحی زاد سایت 
GIS

1 1 15 1915226 ومرتعدرGISکاربرد
آبخیزداري

9

19 جمع کل واحد



با نام و یاد خدا
اداره آموزش دانشکده کشاورزي

1397-98نیمسال: اول سال تحصیلی: 94ورودي: دوره: روزانه/شبانهآبخیزداريمهندسی مرتع و برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته:
:هاکالسشروع لغایت   حذف و اضافه:تاریخ انتخاب واحد: 

برنامه امتحان روز و ساعت تشکیل کالس نام استاد شماره 
کالس

تعداد واحد کد 
رش
ته

کد درس عنوان درس ردیف
ساعت تاریخ شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه یکشنبه شنبه عملی تئوري

5/3-5/1 26/10/97 ع5/3-5/1 5/3-5/1
ت

کهزادیانمهندس 11 1 1 15 1915209 یر گیاهان تکثکشت و 
مرتعی

1

12 -10 24/10/97 12 -10 دکتر مرادنژادي 1 - 2 15 1915230 ترویج و آموزش منابع 
طبیعی

2

12 -10 19/10/97 10 -8 دکتر رستمی 13 - 2 15 1915103 ي مهندسی هاسازه
آب و خاكحفاظت

3

10 -8 15/10/97
5/5-5/3 مهندس پیري

13 - 2 15 1915223 ي آب در مناطق آورجمع
خشکیمهنخشک و 

4

4-2 22/10/97 ت8- 10
ع5/3-5/1

نیایرستمدکتر  13 1 1 15 1915210 وخاکهاي مناطق خشک
خشکنیمه

5

18 -16 16/10/97 - 2 15 9010040 انقالب اسالمی ایران 6
10 -8 17/10/97 - 2 15 9010032 دانش خانواده و جمعیت 7
12 -10 23/10/97 بازدید 5/3-5/1

ت
دکتر مهدوي سایت

GIS

1 1 15 1915228 برداري از محصوالت بهره
فرعی مرتع

8

16 جمع کل واحد



با نام و یاد خدا
اداره آموزش دانشکده کشاورزي

گرایش حفاظت آب و خاك)   دوره:  روزانه/شبانه(آبخیزداريبرنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته: ارشد علوم و مهندسی 
1397-98نیمسال: اول   سال تحصیلی: 97ورودي: 

:هاکالسشروع لغایت حذف و اضافه:تاریخ انتخاب واحد:

امتحانبرنامه  روز و ساعت تشکیل کالس نام استاد شماره 
کالس

تعداد واحد کد 
رشته

کد درس عنوان درس ردیف
ساعت تاریخ شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه یکشنبه شنبه عملی تئوري

10 -8 15/10/97 بازدید 10 -8 دکتر توکلی 19 1 1 15 1915116 رودخانهمهندسی 1
10 -8 17/10/97 5/3-5/1

ع
ت8- 10 دکتر رستمی 21 1 1 15 1915120 شهريآبخیزداري 2

12 -10 19/10/97 5/5-5/3 دکتر رستمی 10 - 2 15 1915127 کوتاهسدهاي 3

5/3-5/1 22/10/97 ع5/3-5/1 ت10- 12 دکتر فرامرزي سایت
GIS

1 1 15 1915126 GISازدورسنجشو 4

12 -10 24/10/97 بازدید 5/3-5/1 دکتر کریمی 19 1 1 15 1915118 کواترنرسازندهاي 5
12 -10 26/10/97 12 -10 ع5/5-5/3 دکتر فرامرزي 10 1 1 15 1915115 تحقیقروش 6

12 جمع کل



با نام و یاد خدا
اداره آموزش دانشکده کشاورزي

گرایش حفاظت آب و خاك)   دوره:  روزانه/شبانه(آبخیزداريبرنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته: ارشد علوم و مهندسی 
1397-98نیمسال: اول   سال تحصیلی: 96ورودي: 

:هاکالستاریخ انتخاب واحد:             حذف و اضافه:           لغایت             شروع 

برنامه امتحان روز و ساعت تشکیل کالس نام استاد شماره 
کالس

تعداد واحد کد 
رشته

کد درس عنوان درس ردیف
ساعت تاریخ شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه یکشنبه شنبه عملی تئوري

12 -10 24/10/97 ت10- 12
ع5/5-5/3

دکتر کریمی 17 1 1 15 1915124 آبمنابعمدیریت 1

- 6 15 1915128 نامهپایان 2
8 جمع کل



با نام و یاد خدا
اداره آموزش دانشکده کشاورزي

-98نیمسال: اول سال تحصیلی: 97/شبانه ورودي: روزانهدوره:مدیریت و کنترل بیابان ارشدته:رشبرنامه درسی و امتحانی دانشجویان 
1397

:هاکالسشروع لغایتاضافه::                حذف و تاریخ انتخاب واحد

برنامه امتحان روز و ساعت تشکیل کالس نام استاد شماره 
کالس

تعداد واحد کد 
رش
ته

کد درس عنوان درس ردیف
ساعت تاریخ شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه یکشنبه شنبه عملی تئوري

10 -8 15/10/97 10 -8 دکتر توکلی 14 - 2 15 1930051 منابعدرتحقیقروش
طبیعی

1

5/3-5/1 22/10/97 ت10- 12
ع5/5-5/3

دکتر فرامرزي
سایت
GIS

1 1 15 1930052 درRSوGISکاربرد
بیابانمخاطراتشناسایی

2

10 -8 26/10/97 10 -8 دکتر توکلی 19 - 2 15 1930053 هايروشوبیابانزایی
کنترل

3

12 -10 24/10/97 بازدید 5/3-5/1 دکتر کریمی 19 1 1 15 1930054 چهارمدورهسازندهاي 4
10 -8 17/10/97 12 -10 دکتر رستمی 20 - 2 15 1930055 نوینهايآوريفنکاربرد

بیاباندر
5

5/3-5/1 19/10/97 5/3-5/1 دکتر حسین زاده 19 - 2 15 1930056 بیابانشناسیبوم 6
12 جمع کل



با نام و یاد خدا
اداره آموزش دانشکده کشاورزي

-98نیمسال: اول سال تحصیلی: 96/شبانه ورودي: روزانهمدیریت و کنترل بیابان دوره:ارشدبرنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته:
1397

:هاکالستاریخ انتخاب واحد:                حذف و اضافه:                 لغایت                           شروع 
برنامه امتحان روز و ساعت تشکیل کالس نام استاد شماره 

کالس
تعداد واحد کد 

رشته
کد درس عنوان درس ردیف

ساعت تاریخ شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه یکشنبه شنبه عملی تئوري

12 -10 24/10/97 12 -10
ت

دکتر کریمی 17 - 2 15 1930063 مناطقدرآبتیریمد
بیابانی

1

- 6 15 1930064 نامهپایان 2
8 جمع کل


