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 گروه مهندسی آب و خاکبرنامه درسی و امتحانی 

 )ترم دوم( 1401-1402 سال تحصيلی  دوم نيمسال   1401 ورودي مقطع کارشناسی علوم و مهندسی آب برنامه درسی و امتحانی دانشجويان رشته

 روز و ساعت تشکيل کالس برنامه امتحان
 نام استاد

شماره 

 کالس

کد  تعداد واحد

هرشت  
 رديف عنوان درس کد درس

هسه شنب چهارشنبه تاريخ ساعت هيکشنب دوشنبه   تئوري عملی شنبه 

10-8  25/03/1402 1فيزيک  1918056 18 2 1 14 صفورا زارعی  ت 10-12   ع 12-10   1 

12-10  27/03/1402 ت 4-2   2رياضيات  1918124 18 3 - 14 سارابيگیعلی    ت 4-2   2 

4-2  29/03/1402 مهندسیآمار  1918057 18 2 - 12 دکتر يحيی محمدی 12-10       3 

10-8  31/03/1402 ادکتر محمود رستمی ني   ت 8-10  ع 4-2  عمومیخاکشناسی  1918003 18 2 1 3   4 

4-2  03/04/1402     
 ت 10-8

 ت 4-2
رحيم ناصریدکتر   11و  14   5 مبانی کشاورزی 1918059 18 3 - 

سالماصدر  تحليلی تاريخ 9010045 18 2 - - اعالم شده دانشکده الهيات نسبت به انتخاب ساعت مناسب اقدام مينمايد نشجو با توجه به برنامه هایدا  6 

نمايددانشجو با توجه به برنامه های اعالم شده تربيت بدنی نسبت به انتخاب ساعت مناسب اقدام می  (1تربيت بدنی ) 1624001 18 - 1   7 

واحد 17   جمع 
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 )ترم چهارم( 1401-1402 سال تحصيلی  دوم نيمسال  1400 ورودي مقطع کارشناسی علوم و مهندسی آب برنامه درسی و امتحانی دانشجويان رشته

 روز و ساعت تشکيل کالس برنامه امتحان
 شماره کالس نام استاد

 تعداد واحد
هکد رشت  رديف عنوان درس کد درس 

هسه شنب چهارشنبه تاريخ ساعت هدوشنب  هيکشنب   تئوري عملی شنبه 

12-10  29/03/1402 هدعليزا حمزه علی دکتر   ع 4-2 ت 12-10    های آبياریمبانی و روش 1918064 18 2 1 14   1 

12-10  31/03/1402  
 ع 12-10

ع 4-2  
2 نقشه برداری 1918065 18 2 1 14 دکتر ابراهيم درويشی    ت 6-4  2 

10-8  03/04/1402 ت 8-10 ت 12-10     4و4 دکتر جعفر مامی زاده   3 مکانيک سياالت 1918066 18 3 - 

10-8  04/04/1402 ت 4-2    اميدی احمد دکتر  ت 6-4  4و7   4 مقاومت مصالح 1918012 18 3 - 

10-8  28/03/1402  5 محاسبات عددی 1918067 18 2 - 14 دکتر جواد سروريان    12-10  

 6 دانش خانواده و جمعيت 9010032 18 2 - - های اعالم شده دانشکده الهيات نسبت به انتخاب ساعت مناسب اقدام مينمايدنشجو با توجه به برنامه دا

 7 انقالب اسالمی 9010040 18 2 - - نشجو با توجه به برنامه های اعالم شده دانشکده الهيات نسبت به انتخاب ساعت مناسب اقدام مينمايددا

واحد 18  جمع 
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 )ترم ششم( 1401-1402 سال تحصيلی  دوم نيمسال   1399 ورودي مقطع کارشناسی علوم و مهندسی آب برنامه درسی و امتحانی دانشجويان رشته

 روز و ساعت تشکيل کالس برنامه امتحان
 نام استاد

شماره 

 کالس

کد  تعداد واحد

 رشته
 رديف عنوان درس کد درس

هسه شنب چهارشنبه تاريخ ساعت هدوشنب  هيکشنب   تئوري عملی شنبه 

10-8  29/03/1402  1 زبان تخصصی 1918036 18 2 - 14 دکتر اقبال احسان زاده  10-8    

12-10  30/03/1402  10-8 رضا حسينیليعدکتر       مجاری روباز هيدروليک 1918069 18 2 - 15   2 

10-8  01/04/1402 ت 10-12  ع 6-4     3 حفاظت آب و خاک 1918076 18 1 1 14 مسعود بازگيردکتر  

10-8  03/04/1402    12-10  4 هيدرولوژی مهندسی 1918084 18 2 - 20 دکتر اقبال احسان زاده   

10-8  04/04/1402 ع 2-4  ت 10-8   ای پمپاژهپمپ ها و ايستگاه 1918078 18 1 1 14 دکتر جواد سروريان    5 

12-10  27/04/1402    
ت 10-8  

ع 4-2  
هدعليزاحمزه علی  دکتر    های زهکشیطراحی سامانه 1918079 18 2 1 14   6 

12-10  28/03/1402 ع12-10   ت 4-2    هدعليزاحمزه علی  دکتر   ارهای آبياری تحت فشطراحی سامانه 1918081 18 2 1 14   7 

 8 اخالق اسالمی 9010035 18 2 - - اقدام مينمايدنشجو با توجه به برنامه های اعالم شده دانشکده الهيات نسبت به انتخاب ساعت مناسب دا

واحد 18   جمع 
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 )ترم هشتم( 1401-1402 سال تحصيلی  دوم نيمسال   1398 ورودي مقطع کارشناسی علوم و مهندسی آب برنامه درسی و امتحانی دانشجويان رشته

 روز و ساعت تشکيل کالس برنامه امتحان
 شماره کالس نام استاد

 واحدتعداد 
 رديف عنوان درس کد درس کد رشته

 تئوري عملی شنبه يکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاريخ ساعت

12-10 29/03/1402  1 متره  و  برآورد پروژه های آبی 1918090 18 1 1 14 دکترعليرضا حسينی   ع 8-10  ت 6-4 

10-8 30/03/1402    
 ت 12-10

 ع 6-4
 2 آشنايی با نرم افزار های تخصصی 1918091 18 1 1 14 دکتر جعفر مامی زاده  

10-8 01/04/1402  3 اقتصاد مهندسی 1918029 18 2 - 15 آقای دکتر عزيز پناه   4-2   

10-8 28/03/1402      
 ت 12-10

 ع 10-8
 4 رابطه آب و خاک و گياه 1918044 18 2 1 15 دکتر حمزه علی عليزاده

4-2 03/04/1402     
 ت 4-2

 ع 12-10
 5 منابع آب مهندسی 1918077 18 1 1 15 دکتر اقبال احسان زاده 

 اساتيد گروه
 6 کارورزی 1918085 18 - 6 -

 7 پروژه تخصصی کارشناسی 1918083 18 - 2 -

  جمع واحد 19
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 )ترم دوم( 1401-1402 سال تحصيلی  دوم نيمسال   1401 ورودي ارشد مقطع کارشناسی علوم و مهندسی آب برنامه درسی و امتحانی دانشجويان رشته

 روز و ساعت تشکيل کالس رنامه امتحانب
 شماره کالس نام استاد

 تعداد واحد
 رديف عنوان درس کد درس کد رشته

 تئوري عملی شنبه يکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاريخ ساعت

10-8 04/04/1402  1 و روش تحقيق سمينار  1918121 18 2 - 15 زادهدکتر اقبال احسان     12-10  

12-10 31/03/1402  2 1 مدلهای فيزيکی و هيدروليکی 1918120 18 2 - 14 رضا حسينیليعدکتر      4-2 

4-2 29/03/1402  3 هيدرولوژی آبهای سطحی تکميلی 1918115 18 2 - هيدروانفورماتيک دکتر اقبال احسان زاده   10-8   

10-8 28/03/1402     
 ت 4-2

 ت 6-4
 4 طراحی سدهای خاکی پيشرفته 1918119 18 3 -  14و18 دکتر جواد سروريان 

12-10 03/04/1402  5 1وليک محاسباتی رهيد 1918116 18 2 1 11 دکتر جعفر مامی زاده ت 10-12 ع 10-8    

  جمع واحد  12

 

 

 )ترم چهارم( 1401-1402 سال تحصيلی  دوم نيمسال   1400 ورودي ارشد مقطع کارشناسی مهندسی آبعلوم و  برنامه درسی و امتحانی دانشجويان رشته

 روز و ساعت تشکيل کالس برنامه امتحان
 نام استاد

شماره 

 کالس

کد  تعداد واحد

 رشته
 رديف عنوان درس کد درس

 تئوري عملی شنبه يکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاريخ ساعت

 1 پايان نامه 1918108 18 - 6         
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 )ترم دوم( 1401-1402 سال تحصيلی  دوم نيمسال 79کارشناسی ارشد ورودي  مقطع  گرايش: بيولوژي و بيوتکنولوژي خاک(برنامه درسی و امتحانی رشته خاکشناسی)
 روز و ساعت تشکيل کالس برنامه امتحان

 نام استاد
شماره 

 کالس

کد  تعداد واحد

 رشته
 رديف عنوان درس کد درس

 تئوري عملی شنبه يکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاريخ ساعت

 1 پايان نامه 1919015 19 3 -         

 

 

 )ترم دوم( 1401-1402 سال تحصيلی  دوم نيمسال 97کارشناسی ارشد ورودي  مقطع گرايش: منابع خاک و ارزيابی اراضی() برنامه درسی و امتحانی رشته خاکشناسی
 روز و ساعت تشکيل کالس برنامه امتحان

 نام استاد
شماره 

 کالس

کد  تعداد واحد

 رشته
 رديف عنوان درس کد درس

هسه شنب چهارشنبه تاريخ ساعت  تئوري عملی شنبه يکشنبه دوشنبه 

 1 پايان نامه 1919015 19 - 6         

 


