
  دانشگاه ايالم   

 اداره کل آموزش
 دانشکده فني و مهندسي 

برنامه درسی و امتحانی دانشجويان رشته : کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری ورودی :  مهر 97    دوره :  روزانه- شبانه  نيمسال : اول

   98-99سال تحصيلی : 

 

 گروه کد درس عنوان درس رديف
تعداد 

 واحد
 نام استاد ه کالسشمار

کد 

 استاد

 برنامه امتحانی ساعات تشکيل کالس در ايام هفته

 ساعت تاريخ چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

1 
برنامه ریزی مجتمع 

های زیستی و 
 ی جدیدشهرها

 10-8      دکتر سالورزی آتلیه ارشد معماری 2 0 1 18 12 008
 شنبه

21/10/98 
13:30-15:30 

مدیریت شهری و  2
 توسعه فضایی

010 12 18 1 0 2 
 

 15:30-13:30      شیخیدکتر  آتلیه ارشد معماری
 دوشنبه

23/10/98 
15:30-17:30 

کارگاه آمایش شهری و  3
 منطقه ای

011 12 18 1 0 2 
 

 17:30-15:30      دکتر سالورزی آتلیه ارشد معماری
 چهارشنبه

25/10/98 
13:30-15:30 

 6 0 1 18 12 013 مهپایان نا 4
 
 - -       گروه معماری -

        
 

         

                  

 

 

 

 



 دانشگاه ايالم

 اداره کل آموزش
 دانشکده فني و مهندسي 

برنامه درسی و امتحانی دانشجويان رشته : کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری  ورودی :  مهر 98    دوره :  روزانه- شبانه  نيمسال : اول

   98-99سال تحصيلی : 

 

 

 گروه کد درس عنوان درس رديف
تعداد 

 واحد
 نام استاد شماره کالس

کد 

 استاد

 برنامه امتحانی ساعات تشکيل کالس در ايام هفته

 ساعت تاريخ چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

نظریه ها تجربیات و  1
 یی ..سیاست های فضا

   10-8    دکتر سالورزی 114 2 0 1 18 12 001
 شنبه

21/10/98 
13:30-15:30 

روشها و مدلهای آینده  2
 پژوهی در جغرافیا

002 12 18 1 0 2 
 
114 

 
 10-8      شیخیدکتر 

 دوشنبه

23/10/98 
15:30-17:30 

 2 0 1 18 12 003 محیط طبیعی شهر 3
114 

 12-10      دکتر حاجی کریمی
 نبهچهارش

25/10/98 
13:30-15:30 

4 
کاربرد سیستم اطالعات 
جغرافیایی و سنجش از 

 راه دور

005 12 18 1 0 2 

114 

 15:30-13:30      دکتر سالورزی
 شنبه

28/10/98 
10-12 

 2 0 1 18 12 007 برنامه ریزی منطقه ای  5
114 

 17:30-15:30      شیخی دکتر
 دوشنبه

30/10/98 
13:30-15:30 

                  

 

 

 

 

 

 


