
 

:99ورودی گرایش حفاظت آب و خاک  -علوم و مهندسی آبخیزبرنامه هفتگی دانشجویان ارشد  

 شماره درس نام درس زمان ارائه

منابع  533مکان: كالس  03:31-03:31درس)ت(: سه شنبه 

 طبیعی

0399901951امتحان) 01:11-10:11ساعت :  (  

 01_2422028 حركت توده ای زمین

ف03:31-03:31درس)ت(: شنبه   

01:31-03:31درس)ع(: چهار شنبه   

0399900915امتحان) 03:31-03:31ساعت :  (  

 01_2422018 سازندهای كواترنر

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

 ژئومورفولوژی

 10:00-08:00درس)ع(: یك شنبه 

03:31-03:31( ساعت : 0399901931امتحان)  

 01_2422016 مهندسی رودخانه

 545ف مکان: كالس 05:11-01:11درس)ت(: سه شنبه 

 منابع طبیعی

 10:00-08:00درس)ع(: شنبه 

03:31-03:31( ساعت : 0399900914امتحان)  

 01_2422029 مدیریت منابع آب

ف مکان: مركز محاسبات03:31-03:31درس)ت(: دو شنبه   

مکان: مركز محاسبات 01:31-03:31درس)ع(: سه شنبه   

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

GIS 01_2422031 و سنجش از دور 

ف05:11-01:11درس)ت(: یك شنبه   

منابع  545مکان: كالس  01:11-10:11درس)ع(: دو شنبه 

 طبیعی

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

 01_2422015 روش تحقیق

 

 

30535000-133 كارشناس: خانم خدایار                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

:99گرایش مدیریت حوزه های آبخیز ورودی  -برنامه هفتگی دانشجویان ارشدعلوم و مهندسی آبخیز  

 شماره درس نام درس زمان ارائه

ف مکان: مركز محاسبات03:31-03:31درس)ت(: دو شنبه   

مکان: مركز محاسبات 01:31-03:31درس)ع(: سه شنبه   

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

GIS 01_2422031 و سنجش از دور 

ف05:11-01:11درس)ت(: یك شنبه   

منابع  545مکان: كالس  01:11-10:11درس)ع(: دو شنبه 

 طبیعی

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

 01_2422015 روش تحقیق

ف03:31-03:31درس)ت(: شنبه   

01:31-03:31درس)ع(: چهار شنبه   

0399900915)امتحان 03:31-03:31ساعت :  (  

 01_2422018 سازندهای كواترنر

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

 ژئومورفولوژی

 10:00-08:00درس)ع(: یك شنبه 

03:31-03:31( ساعت : 0399901931امتحان)  

 01_2422016 مهندسی رودخانه

منابع  545ف مکان: كالس 01:31-03:31درس)ت(: دو شنبه 

 طبیعی

 15:30-13:30درس)ع(: چهار شنبه 

03:31-03:31( ساعت : 0399900913امتحان)  

 01_2422023 مدیریت بالیای طبیعی

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

:99گرایش گیاهان دارویی و صنعتی ورودی  -برنامه هفتگی دانشجویان ارشدعلوم و مهندسی مرتع  

 شماره درس نام درس زمان ارائه

منابع  545مکان: كالس  01:11-10:11شنبه درس)ت(: یك 

 طبیعی

0399900915امتحان) 03:31-03:31ساعت :  (  

 01_2422005 جامعه شناسی گیاهی

منابع  041ف مکان: كالس 01:11-10:11درس)ت(: دو شنبه 

 طبیعی

 17:30-15:30درس)ع(: شنبه 

01:11-10:11( ساعت : 0399900914امتحان)  

 01_2422006 گیاه مردم شناسی

 545ف مکان: كالس 05:11-01:11درس)ت(: یك شنبه 

 منابع طبیعی

 17:30-15:30درس)ع(: یك شنبه 

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

 01_2422004 تحلیل روابط انسان و مرتع

منابع  545مکان: كالس  05:11-01:11درس)ت(: شنبه 

 طبیعی

( ساعت0399901931امتحان)  : 10:00-12:00 

 01_2422002 مهندسی اكوسیستم های مرتعی

مکان: مركز محاسبات 03:31-03:31درس)ت(: شنبه   

( ساعت0399900911امتحان)  : 10:00-12:00 

 01_2422011 آمار و احتماالت تکمیلی

 

 

 


