
 با نام و یاد خدا

 اداره آموزش دانشکده کشاورزی 

 

 8989-88ول  سال تحصیلی: انیمسال: 89دوره:روزانه/شبانه  ورودی: 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

شنبهپنج  تاریخ ساعت  تئوری عملی شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه 

خ 01-8      ب 01-8   )مبداء و  8اندیشه اسالمی  8101108 01 2 - ---  

 معاد(

8 

00-01  30/01/88     00-01*  00-01 01-8 دکتر نوروزآبادیان    2 (8ریاضیات ) 0801090 01 9 - 

00-01  80/01/89 ت 8-01  بازدید   9 شناخت منابع طبیعی 0801191 01 2 8 01 دکتر رستمی    

08-01  3/00/88     1/1-1/3   1/1-1/3  4 زبان فارسی 8101110 01 9 - ---  

00-01  0/00/88    1/3-1/0   1/3-1/0  5 زبان انگلیسی 8101113 01 9 - ---   

01-09  01/01/89 ع1/3-1/0   ت 1/1-1/3    شناسی و رده بندی ریخت 0801190 01 2 8 0 دکتر تاب  

 گیاهی

6 

  جمع کل واحد  09



 با نام و یاد خدا

 اداره آموزش دانشکده کشاورزی 

 

 8989-88نیمسال: اول   سال تحصیلی:   87دوره:روزانه/شبانه  ورودی:  مهندسی آبادانی طبیعتبرنامه 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

00-01  00/01/88 ع 01-8      ت 1/3-1/0   8 آمار 0801191 01 0 0 3 دکتر فرامرزی 

1/3-1/0  80/01/88 ت 1/3-1/0     

ع1/1-1/3  

مهندس    

 نصری

 2 استاتیک 0801199 01 8 8 00

1/3-1/0  01/01/88 ت01-00   بازدید   9 شناسی زمین 0801198 01 8 8 00 دکتر کریمی   

ب 01-8         

خ 1/1-1/3  

 4 جمعیت و خانواده دانش 8101130 01 0 - --- 

00-01  31/01/88 ت 8-01 بازدید   5 عمومی هیدرولوژی 0801198 01 8 8 3 دکتر توکلی     

 6 (0بدنی ) تربیت 8101119 01 - 8 ---         

01-8  09/01/88   00-01  7 عمومی شناسی بوم 0801181 01 0 - 3 امیدی پور     

01-8  03/01/88      1/3-1/0  9 طبیعی منابع اقتصاد 0801180 01 0 - 3 دکتر مهدوی  

  جمع کل واحد  01



 

 با نام و یاد خدا           

 اداره آموزش دانشکده کشاورزی 

 8989-88نیمسال: اول سال تحصیلی:  86برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته:مهندسی مرتع و آبخیزداری دوره: روزانه/شبانه ورودی: 

 
 

 

 

 

 

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

00-01  00/01/88 ع1/3-1/0     01-8  8 (0) ژئومورفولوژی 0801009 01 2 8 00 دکتر کریمی   

00-01  31/01/88   بازدید 
 

 
 

ت 01-8  2 خاک و آب حفاظت 0801003 01 8 8 0 دکتر رستمی 

01-8  08/01/88    01-8   
 

 9 کاربردی هیدرولوژی 0801000 01 2 - 00 دکتر توکلی 

1/3-1/0  00/01/889    1/1-1/3 اکولوژی مرتع  0801180 01 2 - 03 امیدی پور    

 شناسی مرتع()بوم

4 

00-01  09/01/88 ع 00-01     ت 1/3-1/0  سایت دکتر فرامرزی  

GIS 

های منابع طرح آزمایش 0801183 01 8 8

 طبیعی

5 

1/3-1/0  01/01/88 ت 00-01        

ع 1/0–1/3  
زادمهندس فتحی  

سایت

GIS 

سامانه اطالعات  0801189 01 8 8

 جغرافیایی
6 

 7 انقالب اسالمی ایران 8101191 01 2 8          

  جمع کل واحد 01



 با نام و یاد خدا

 اداره آموزش دانشکده کشاورزی

 8989-88نیمسال: اول سال تحصیلی:  85ورودی:  برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته: مهندسی مرتع و آبخیزداری دوره: روزانه/شبانه
         

 

 

 

 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

00-01  09/01/88 ع 1/3-1/0   ت 01-8   0 0 0 امیدی پور    
01 91009109 

کشت و تگثیر گیاهان 
 مرتعی

0 

1/3-1/0  01/01/88   00-01 دکتر مژگان      

 خوش مرام

03 
- 0 

01 
91009198 

ترویج و آموزش منابع 
 طبیعی 

0 

00-01  08/01/88   01-8  0 - 03 دکتر رستمی     
01 91009119 

سازه های مهندسی 
 حفاطت آب و خاک 

3 

01-8  00/01/88     
  

1/1-1/3  
زادمهندس فتحی  

00 
- 0 

01 
91009190 

جمع آوری آب در 
مناطق خشک و نیمه 

 خشک

9 

1/3-1/0  31/01/88     
 

ت 01-8   

ع 1/3-1/0  

 03 دکتر رستمی نیا
0 0 

01 
31009108 

 و خاکهای مناطق خشک
خشک  نیمه  

1 

         --- - 0 
01 01110130 

انقالب اسالمی و ریشه 
 های آن

1 

خ 1/3-/1     ب 01-8    
 

  --- 
- 0 

01 
01111101 

 9 دانش خانواده و جمعیت

01-8  03/01/88  1/0-1/3  بازدید 

 ت

 03 دکتر مهدوی   
0 0 

01 
91009191 

بهره برداری از 
 محصوالت فرعی مرتع

8 

  جمع کل واحد 01



 با نام و یاد خدا 

 اداره آموزش دانشکده کشاورزی

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

 8989-88نیمسال: اول   سال تحصیلی:      89ورودی:  

 

 

 

 

 

 

شماره  نام استاد روز و ساعت تشکیل کالس  برنامه امتحان

 کالس

 ردیف عنوان درس کد درس کد رشته تعداد واحد

پنج  تاریخ ساعت

 شنبه

 تئوری عملی شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

01-8  00/01/88 8-01    بازدید   8 رودخانه مهندسی 0801001 01 0 0 3 دکتر توکلی  

01-8  03/01/88 ت 8-01 ع 1/3-1/0    سایت دکتر رستمی   

GIS 
 2 شهری آبخیزداری 0801001 01 0 0

00-01  01/01/88  9 کوتاه سدهای 0801009 01 0 - 03 دکتر رستمی   1/1-1/3    

00-01  08/01/88 ت  01 -00 ع 1/3-1/0     سایت دکتر فرامرزی  
GIS 

0 0 01 0801001 GIS  4 دور از سنجش و 

00-01  31/01/88  5 کواترنر سازندهای 0801008 01 0 0 03 دکتر کریمی  1/0-1/3    بازدید 

00-01  0/00/88  6 تحقیق روش 0801001 01 0 0 09 دکتر فرامرزی  1/1-1/3     

  جمع کل 00



 با نام و یاد خدا 

 اداره آموزش دانشکده کشاورزی

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

 8989-88نیمسال: اول   سال تحصیلی:      87ورودی:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره  نام استاد روز و ساعت تشکیل کالس  برنامه امتحان

 کالس

 ردیف عنوان درس کد درس کد رشته تعداد واحد

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

00-01  80/01/88 ع 00-01    ت 00-01    

 

 8 آب منابع مدیریت 0801009 01 0 0 09 دکتر کریمی 

 2 نامه پایان 0801008 01 1 -          

  جمع کل 8



 با نام و یاد خدا   

 اداره آموزش دانشکده کشاورزی

 8989-88نیمسال: اول سال تحصیلی:  89برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته:ارشد مدیریت و کنترل بیابان دوره:روزانه/شبانه ورودی: 

 

 

 

 

 

 

 

 

استادنام  روز و ساعت تشکیل کالس  برنامه امتحان شماره  

 کالس

کد  تعداد واحد

 رشته

 ردیف عنوان درس کد درس

پنج  تاریخ ساعت

 شنبه

 تئوری عملی شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

00-01  0/00/88  منابع در تحقیق روش 0831110 01 0 - 3 دکتر توکلی  1/1-1/3     

 طبیعی

0 

00-01  08/01/88  ت 00-01      

 ع 1/1-1/3
 دکتر فرامرزی

سایت
GIS 

 در RS و GIS کاربرد 0831110 01 0 0

 بیابان مخاطرات شناسایی

0 

01-8  00/01/88  های روش و زائی بیابان 0831113 01 0 - 01 دکتر توکلی 01-8      

 کنترل

3 

00-01  31/01/88  9 چهارم دوره سازندهای 0831119 01 0 0 03 دکتر کریمی  1/0-1/3    بازدید 

01-8  03/01/88  نوین های آوری فن کاربرد 0831111 01 0 - 09 دکتر رستمی  01-8     

 بیابان در

1 

01-8  01/01/88  1 بیابان شناسی بوم 0831111 01 0 - 09 زادهدکتر حسین 1/3-1/0      

  جمع کل  00



 

 

 با نام و یاد خدا   

 اداره آموزش دانشکده کشاورزی

 8989-88نیمسال: اول سال تحصیلی:  87برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته:ارشد مدیریت و کنترل بیابان دوره:روزانه/شبانه ورودی: 

 

 

 

 

 
 

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

00-01  80/01/89      00-01 

 ت
 

 مناطق در آب مدیریت 0831113 01 0 - 09 دکتر کریمی 

 بیابانی

0 

 0 نامه پایان 0831119 01 1 -          

   جمع کل 8


