
 :99جنگل ورودی علوم زیستی  برنامه هفتگی دانشجویان ارشد 

 

 درس شماره درس نام ارائه زمان

منابع  032ف مکان: كالس 00:11-01:11درس)ت(: دو شنبه 

 طبيعی

 
 17:30-15:30درس)ع(: سههههههههههههه شههههههههههههنبه  

 03:31-03:31( ساعت : 0399900911امتحان)

 01_2414108 جنگل شناسی مناطق خشك و نيمه خشك

منهابع   032ف مکهان: كهالس   03:31-03:31درس)ت(: شنبه 

 طبيعی

 
 15:30-13:30درس)ع(: یههههههههههههك شههههههههههههنبه  

 00:11-01:11( ساعت : 0399900912امتحان)

 01_2414094 روش های آماری در جنگل

منابع  032ف مکان: كالس 01:11-10:11درس)ت(: دو شنبه 

 طبيعی

 
 12:00-10:00درس)ع(: شههههههههههههههههههههههههههههنبه 

 03:31-03:31ساعت : ( 0399900910امتحان)

 01_2414102 اصالح نژاد درختان جنگلی

 032ف مکههان: كههالس 01:11-10:11درس)ت(: یههك شههنبه 

 منابع طبيعی

 
 17:30-15:30درس)ع(: چههههههههههههار شهههههههههههنبه  

 01:11-10:11( ساعت : 0399900910امتحان)

 01_2414095 برنامه ریزی شبکه جاده های جنگلی

منهابع   020كهالس  ف مکهان:  01:11-10:11درس)ت(: شنبه 

 طبيعی

 
 17:30-15:30درس)ع(: شههههههههههههههههههههههههههههنبه 

 03:31-03:31( ساعت : 0399901909امتحان)

 01_2414093 روش تحقيق در علوم جنگل

 039ف مکههان: كههالس 00:11-01:11درس)ت(: یههك شههنبه 

 منابع طبيعی

 
 15:30-13:30درس)ع(: دو شهههههههههههههههههههههههههنبه 

 01:11-10:11( ساعت : 0399901902امتحان)

 01_2414210 گونه های چوبی زینتی تکثير و پرورش

 

 

 

 520-23323233کارشناس: خانم خدایار                        

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

:99آلودگی محيط زیست ورودی  گرایش -علوم ومهندسی محيط زیست برنامه هفتگی دانشجویان ارشد  

 شماره درس نام درس زمان ارائه

منابع  020 مکان: كالس 02:31-03:31درس)ت(: یك شنبه 

 طبيعی

0399900911امتحان) 01:11-10:11ساعت :  (  

 01_2416081 تجزیه و تحليل سيستمی در محيط زیست

منابع  039مکان: كالس  03:31-03:31درس)ت(: یك شنبه 

 طبيعی

0399901902امتحان) 01:11-10:11ساعت :  (  

 01_2416064 روش تحقيق

مركز محاسباتف مکان: 01:11-10:11درس)ت(: چهار شنبه   

مکان: مركز محاسبات 00:11-01:11درس)ع(: یك شنبه   

01:11-10:11( ساعت : 0399900912امتحان)  

 01_2416066 سيستم اطالعات جغرافيایی

منابع  031مکان: كالس  00:11-01:11درس)ت(: شنبه 

 طبيعی

( ساعت0399901931امتحان)  : 10:00-12:00 

 01_2416089 آلودگی آب و خاك تکميلی

منابع  039ف مکان: كالس 03:31-03:31درس)ت(: شنبه 

 طبيعی

 15:30-13:30درس)ع(: دو شنبه 

01:11-10:11( ساعت : 0399900910امتحان)  

 01_2416073 مکان یابی و طراحی محل دفن پسماند

منابع  021مکان: كالس  02:31-03:31درس)ت(: شنبه 

 طبيعی

( ساعت0399900912امتحان)  : 08:00-10:00 

 01_2416074 پایش و كنترل آلودگی هوا

 

 

 

 

 

 520-23323233کارشناس: خانم خدایار                        

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

:99مدیریت و حفاظت تنوع زیستی ورودی  گرایش -علوم و مهندسی محيط زیستبرنامه هفتگی دانشجویان ارشد  

ارائه زمان درس نام   شماره درس 

منابع  020مکان: كالس  02:31-03:31درس)ت(: یك شنبه 

 طبيعی

0399900911امتحان) 01:11-10:11ساعت :  (  

 01_2416081 تجزیه و تحليل سيستمی در محيط زیست

منابع  039مکان: كالس  03:31-03:31درس)ت(: یك شنبه 

 طبيعی

0399901902امتحان) 01:11-10:11ساعت :  (  

 01_2416064 روش تحقيق

ف مکان: مركز محاسبات01:11-10:11درس)ت(: چهار شنبه   

مکان: مركز محاسبات 00:11-01:11درس)ع(: یك شنبه   

01:11-10:11( ساعت : 0399900912امتحان)  

 01_2416066 سيستم اطالعات جغرافيایی

منابع  033مکان: كالس  01:11-10:11درس)ت(: یك شنبه 

 طبيعی

0399901909امتحان) 01:11-10:11ساعت :  (  

هسازی زیستگاه های تاالبیمدیریت و ب  2416083_01 

مکان: مركز محاسبات 00:11-01:11درس)ت(: شنبه   

( ساعت0399900910امتحان)  : 10:00-12:00 

 01_2416070 حفاظت مشاركتی

منابع  033مکان: كالس  03:31-03:31درس)ت(: شنبه 

 طبيعی

( ساعت0399900910امتحان)  : 08:00-10:00 

 01_2416039 آمایش سرزمين

 

 

 

 

 

 520-23323233کارشناس: خانم خدایار                        

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

:99برنامه هفتگی دانشجویان ارشدبرنامه ریزی محيط زیست ورودی   

 شماره درس نام درس زمان ارائه توضيحات

ف03:31-03:31درس)ت(: سه شنبه    

 12:00-10:00درس)ت(: یك شنبه 

00:11-01:11( ساعت : 0399900912امتحان)  

بوم سيستم های طبيعی ایران )آبی و 

 (خشکی

2416048_01 

مکان: كالس  01:11-10:11درس)ت(: سه شنبه  

منابع طبيعی 033  

0399900910امتحان) 03:31-03:31ساعت :  (  

 01_2416049 بوم شناسی سيمای سرزمين

01:11-10:11درس)ت(: دو شنبه    

03:31-03:31( ساعت : 0399901902امتحان)  

 01_2416057 تجزیه و تحليل سيستم ها

ف مکان: كالس 02:31-03:31درس)ت(: سه شنبه  

منابع طبيعی 039  

مکان:  10:00-08:00درس)ت(: یك شنبه 

منابع طبيعی 039كالس   

( ساعت0399901931امتحان)  : 13:30-15:30 

شناخت و كنترل آلودگی های محيط 

تزیس  

2416051_01 

 -درس به صورت مجازی ارائه شده

دانشجویانيکه دروس مذكور را در دوره 

كارشناسی پاس كردند با ارائه كارنامه 

ضمنا  -نيازی به اخذ دروس نيست

   0201093-10شماره درس اصلی 

می باشد كه دانشجویان باید در این 

  كالس حضور پيدا كنند

02:31-03:31درس)ت(: دو شنبه   

00:11-01:11( ساعت : 0399900911حان)امت  

 01_2416059 ارزیابی توان محيط زیست

 -این درس به صورت مجازی ارائه شده

دانشجویانيکه دروس مذكور را در دوره 

كارشناسی پاس كردند با ارائه كارنامه 

ضمنا  – نيازی به اخذ دروس نيست

   0201013-10شماره درس اصلی 

می باشد كه دانشجویان باید در این 

  كالس حضور پيدا كنند

ف00:11-01:11درس)ت(: چهار شنبه   

 17:30-15:30درس)ع(: یك شنبه 

00:11-01:11( ساعت : 0399900910امتحان)  

 GIS 2416058_01 مبانی سنجش از دور و

 

 520-23323233          کارشناس: خانم خدایار              

 


