
 ارشد سنجش ازدورکارشناسی  

  

 01-8 01-01 03:51-05:51 03:51-03:51 

   شنبه

  سنجش از دور آب خاک وگیاه

 سنجش ازدور GISبرنامه نویسی  

 6768121سنجش از دور آب خاک وگیاه

 پیشرفتهGIS  سنجش از دور آب خاک وگیاه  یک شنبه
6768121 

 اصول فیزیک سنجش ازدور  پیشرفتهGIS 6768121 سنجش از دور GISبرنامه نویسی  دوشنبه
6768126 

 اصول فیزیک سنجش ازدور سنجش از دور آب خاک وگباه   سه شنبه

     چهارشنبه



 مسکن وباز آفرینی-جغرافیا وبرنامه ریزی شهریکارشناسی ارشد  

 

  

 

 01-8  01-01  03:51-05:51  03:51-03:51  

 شنبه

 

و سیاستهای فضائی در نظریه ها تجربیات 

 شهری برنامه ریزی

در  اربرد سیستم اطالعات جغرافیاییک  6768121 محیط طبیعی شهر

 برنامه ریزی شهری
6768127 

روشها ومدل های اینده پژوهی در جغرافیا  یک شنبه

 6768171وبرنامه ریزی شهری

 سیاستهای و تجربیات ها نظریه

 شهری ریزی برنامه در فضائی
6768178 

 در پژوهی اینده های ومدل روشها

 شهری ریزی وبرنامه جغرافیا

 

 

کاربرد سیستم اطالعات جغرافیایی در     دوشنبه

 برنامه ریزی شهری

 

 در پژوهی اینده های ومدل روشها شهر طبیعی محیط سه شنبه

**شهری ریزی وبرنامه جغرافیا  

 

کاربرد سیستم اطالعات 

 برنامه ریزی شهریجغرافیایی در 

 

 

 در پژوهی اینده های ومدل روشها  چهارشنبه

 شهری ریزی وبرنامه جغرافیا

  



 مخاطرات محیطیکارشناسی ارشد  

 01-8  01-01  03:51-05:51  03:51-03:51  

روش تحقیق در مخاطرات   شنبه 

 6768211 محیطی

هوشمند سازی ومهندسی مخاطرات 

 6768266 محیطی

تکنیک ها وتحلیل های آمار 

 6768218 فضائی

 آمار های وتحلیل ها تکنیک 

 فضائی

 مخاطرات در تحقیق روش یک شنبه

 محیطی

 ومهندسی سازی هوشمند

 محیطی مخاطرات

 6768261 مخاطرات اقلیمی 

 ومهندسی سازی هوشمند

 محیطی مخاطرات

 اقلیمی مخاطرات

 آمار های وتحلیل ها تکنیک دو شنبه

 فضائی

 اقلیمی مخاطرات  اقلیمی مخاطرات

 آمار های وتحلیل ها تکنیک  سه شنبه

 فضائی

  

 مخاطرات در تحقیق روش  چهار شنبه

 محیطی

  محیطی مخاطرات در تحقیق روش

  



 ژئومورفولوژی ارشد کارشناسی  

 

 01-8  01-01  03:51-05:51  03:51-03:51  

تکنیک های میدانی وآزمایشگاهی    شنبه 

 6768166 درژئومورفولوژی

 

 ژئوموفولوژی و رسوبات سطحی  یک شنبه
6768161 

 وآزمایشگاهی میدانی های تکنیک

 درژئومورفولوژی

اندیشه های نظری در جغرافیا 

 6768111 وژئوموفولوژی

پیشرفته در  RSو Gis  دو شنبه

 6768111 ژئوموفورلوژی

 وآزمایشگاهی میدانی های تکنیک

 درژئومورفولوژی

 

 وآزمایشگاهی میدانی های تکنیک

 درژئومورفولوژی

 جغرافیا در نظری های اندیشه سه شنبه

 وژئوموفولوژی

  ژئوموفورلوژی در پیشرفته RSو Gis سطحی رسوبات و ژئوموفولوژی

     چهار شنبه

  



 گردشگریارشدکارشناسی  

 

 01-8  01-01  03:51-05:51  03:51-03:51  

 گردشگری ی توسعه ارزیابی پایدار   شنبه 

6768111 

روشهای پژوهش پیشرفته در 

 6768181 مطالعات گردشگری

نظریه ها وسیاست های فضائی در   یک شنبه

 6768187 برنامه ریزی گردشگری

 در فضائی های وسیاست ها نظریه

 گردشگری ریزی برنامه

 

اطالعاتی وداده های فضایی بانک 

 6768181 گردشگری

 فضایی های وداده اطالعاتی بانک  دو شنبه

 گردشگری

  

 فضایی های وداده اطالعاتی بانک گردشگری ی توسعهپایدار ارزیابی  سه شنبه

 گردشگری

 

 فضایی های وداده اطالعاتی بانک

 گردشگری

  چهار شنبه

 در پیشرفته پژوهش روشهای

 گردشگری مطالعات

   

  



 اب وهواشناسی کارشناسی ارشد 

  

 01-8  01-01  03:51-05:51  03:51-03:51  

نظریه ها و روشهای پیشرفته  شنبه 

 تحقیق درآب وهواشناسی
6768111 

تحلیل فضائی داده های آب 

 GIS 6768111وهواشناسی با 

  

روشهای پیشرفته آماری در آب  یک شنبه

 وهواشناسی*

روشهای آب وهواشناسی 

 6768117 سینوپتیک

 تحقیق پیشرفته روشهای و ها نظریه

 وهواشناسی درآب

 آب در آماری پیشرفته روشهای

 6768116 وهواشناسی

 

تحلیل فضائی داده های آب  دو شنبه

 GISوهواشناسی با

 آب های داده فضائی تحلیل

 GISبا وهواشناسی

  سینوپتیک وهواشناسی آب روشهای

 آب در آماری پیشرفته روشهای   سه شنبه

 وهواشناسی

 

 آب های داده فضائی تحلیل  چهار شنبه

 GISبا وهواشناسی

  



 

 

 دکتری آب وهواشناسی

 01-8  01-01  03:51-05:51  03:51-03:51  

 روشهای کمی در آب وهواشناسی  شنبه 
6768122 

  

روش های جدید و پیشرفته در    یک شنبه

 وهواییمطالعه تغییرات آب 
6768116 

 

 رابطه متقابل آب وهوا واقیانوس دو شنبه
6768121 

آب وهواشناسی کشاورزی   

 6768117 پیشرفته

  وهواشناسی آب در کمی روشهای واقیانوس وهوا آب متقابل رابطه  سه شنبه

 کشاورزی وهواشناسی آب چهار شنبه

 پیشرفته

 در پیشرفته و جدید های روش

 وهوایی آب تغییرات مطالعه

  

 

 


