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33539051 مشتر     1مبانی تولید گیاهان باغی عملی193 24 )    هر هفته   گروه آموزشی 14:00-12:30(د  شیرزاد حبیب 1519

مربوطه

0 613

55212180 مشتر211:00کاربرد کامپیوتر در کشاورزي 193 50 21398/10/28 0 معراج103)    هر هفته   12:30-10:30(چ  علی پور هادي 3812 66

33539044 مشتر214:00کشاورزي پایدار193 50 31398/10/23 0 حججی208)    هر هفته   16:00-14:00(د  جلیلیان جالل 3416 610

33539007 مشتر209:00آناتومی و فیزیولوژي گیاهی193 50 41398/10/21 0 معراج201)    هر هفته   10:30-8:30(ي  پیرزاد علیرضا 500

33539008 مشتر     1آناتومی و فیزیولوژي گیاهی عملی193 24 )    هر هفته   گروه آموزشی مربوطه10:30-8:30(د  پیرزاد علیرضا 5240 0

55212151 مشتر     1 ) اصالح نباتات-عملی94اصالح نباتات خصوصی (193 24 0 حججی208)    هر هفته   12:30-10:30(س  قاسم زاده راحله 61212 57

55212150 مشتر311:00) اصالح نباتات94اصالح نباتات خصوصی(193 50 71398/10/21  معراج(چ 103)    هر هفته   10:30-8:30(د  قاسم زاده راحله 3713

 معراج103)    هر هفته   10:30-8:30

0 58

55212071 مشتر81209:00 )بیوشیمی عمومی ( 193 10 81398/10/25 ) یا شیمی آلی 94شیمی آلی(زراعت) -عملی (9

) یا 94(اصالح )(

)    هر هفته   نامشخص(ي 16:00-14:00(ش  فتاحی محمد 1

)    هر هفته   نامشخص10:30-8:30

0 1

33539004 مشتر209:00بیوفیزیک محیطی193 50 91398/10/24 )    هر هفته   س دکتر زریاب 16:00-14:00(ش  خداویردیلو حبیب 500

خویی

0

33539042 مشتر214:00تولید و بهره برداري گیاهان دارویی193 50 101398/10/17  حججی(س 204)    هر هفته   16:00-14:00(س  امیرنیا رضا و رحیمی امیر 3218

 حججی204)    هر هفته   16:00-14:00

0 612

33539043 مشتر     1تولید و بهره برداري گیاهان دارویی عملی193 24  حججی(چ 204)    هر هفته   10:30-8:30(چ  امیرنیا رضا و رحیمی امیر 11618

 حججی204)    هر هفته   10:30-8:30

0 612

55212153 مشتر     1) اصالح نباتات -عملی94رابطه آب وخاك وگیاه (193 24 )    هر هفته   گروه آموزشی 18:00-16:00(د  رحیمی امیر 12717

مربوطه

0 710
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55212152 مشتر211:00) اصالح نباتات94رابطه آب وخاك وگیاه (193 50 131398/10/17 0 حججی204)    هر هفته   16:00-14:00(د  رحیمی امیر 3218 810

55212114 مشتر211:00 ) اصالح نباتات81زبان تخصصی (193 50 141398/10/14 )    هر هفته   نامشخص12:30-10:30(ي  عبدالهی مندولکانی بابک 446 0 33

55212100 مشتر211:00 ) زراعت81زبان تخصصی (193 50 151398/10/14 0 معراج201)    هر هفته   16:00-14:00(ي  هادي هاشم 446 24

55212086 مشتر211:00 )زراعت81زراعت حبوبات وگیاهان منطقه اي ( 193 50 161398/10/21 81 )اصول زراعت ( 43 0 معراج103)    هر هفته   10:30-8:30(ي  رضائی چیانه اسماعیل 7 34

55212088 مشتر211:00 )زراعت81زراعت درشرایط تنشهاي محیطی ( 193 50 171398/10/25 81 )اصول زراعت ( 45 0 حججی208)    هر هفته   10:30-8:30(چ  سیاوش مقدم سینا 5 32

55212087 مشتر211:00 )زراعت81زراعت گیاهان دارویی وادویه اي ( 193 50 181398/10/23 81 )اصول زراعت ( 42 10:30-)    هر هفته   نامشخص(د 10:30-8:30(د  امیرنیا رضا و رحیمی امیر 8

)    هر هفته   نامشخص8:30

0 44

33539005 مشتر209:00ژنتیک 193 50 191398/10/17 0 معراج201)    هر هفته   12:30-10:30(ي  قاسم زاده راحله 482 11

33539006 مشتر     1ژنتیک عملی193 24 )    هر هفته   گروه آموزشی 16:00-14:00(د  قاسم زاده راحله 20222

مربوطه

0 11

33539030 مشتر211:00شناخت و مدیریت خاك در تولید گیاهی193 50 211398/10/25  رضاپور ساالر و سپهر 3317

ابراهیم 

 حججی(ي 208)    هر هفته   16:00-14:00(ي 

 حججی208)    هر هفته   16:00-14:00

0 413

33539031 مشتر     1شناخت و مدیریت خاك در تولید گیاهی(عملی)193 24  رضاپور ساالر و سپهر 22717

ابراهیم 

)    هر هفته   گروه آموزشی 16:00-14:00(د 

)    هر هفته   گروه 16:00-14:00مربوطه(د 

0 413

33539002 مشتر209:00شیمی عمومی 193 50 231398/10/28 )    هر هفته   س دکتر زریاب 12:30-10:30(ش  دولتی بهنام 482

خویی

0 11

33539003 مشتر     1شیمی عمومی عملی193 24 )    هر هفته   گروه آموزشی 12:30-10:30(س  دولتی بهنام 24231

مربوطه

0 1
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55212149 طرح آزمایشهاي کشاورزي تکمیلی -اصالح نباتات 193

94)-عملی (

مشتر     1 24 0 معراج103)    هر هفته   16:00-14:00(س  علی پور هادي 251311 56

55212148 طرح آزمایشهاي کشاورزي تکمیلی -اصالح نباتات 193

(94)

مشتر211:00 50 261398/10/25 0 معراج103)    هر هفته   10:30-8:30(س  علی پور هادي 3911 56

33539048 مشتر1214:00طرح هاي آزمایشی در علوم کشاورزي 193 50 271398/10/21 0 حججی204)    هر هفته   12:30-10:30(ي  علی پور هادي 3119 712

33539049 مشتر     1طرح هاي آزمایشی در علوم کشاورزي عملی193 24 0 حججی204)    هر هفته   12:30-10:30(س  علی پور هادي 28519 712

33539045 مشتر214:00فیزیولوژي گیاهان زراعی193 50 291398/10/14 0 حججی204)    هر هفته   16:00-14:00(ي  هادي هاشم 3515 510

33539046 مشتر     1فیزیولوژي گیاهان زراعی عملی193 24 )    هر هفته   گروه آموزشی مربوطه10:30-8:30(د  هادي هاشم 30915 0 510

33539027 مشتر211:00مبانی کارآفرینی 193 50 311398/10/28 0 معراج103)    هر هفته   12:30-10:30(ي  خداویردي زاده محمد 3416 313

33539047 مشتر314:00مبانی بیوتکنولوژي گیاهی193 50 321398/10/25  حججی(چ 204)    هر هفته   10:30-8:30(س  قاسم زاده راحله 3317

 حججی204)    هر هفته   12:30-10:30

0 611

33539050 مشتر214:00مبانی تولید گیاهان باغی193 50 331398/10/28 0 حججی204)    هر هفته   10:30-8:30(ي  شیرزاد حبیب 3119 613

33539023 مشتر211:00مبانی تولید گیاهان زراعی193 50 341398/10/15 0 حججی208)    هر هفته   10:30-8:30(ي  رحیمی امیر 3317 413

33539024 مشتر     1مبانی تولید گیاهان زراعی(عملی)193 24 )    هر هفته   گروه آموزشی 12:30-10:30(د  رحیمی امیر 35717

مربوطه

0 413

33539028 مشتر211:00مبانی فرآوري محصوالت گیاهی193 50 361398/10/21 0 حججی208)    هر هفته   10:30-8:30(د  پیروزي فرد میرخلیل 3317 413
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33539029 مشتر     1مبانی فرآوري محصوالت گیاهی(عملی)193 24 )    هر هفته   گروه آموزشی 10:30-8:30(س  پیروزي فرد میرخلیل 37717

مربوطه

0 413

33539025 مشتر211:00هوا و اقلیم شناسی کشاورزي193 50 381398/10/18 0 معراج201)    هر هفته   16:00-14:00(س  حجابی سمیه 3218 612

33539026 مشتر     1هوا و اقلیم شناسی کشاورزي(عملی)193 24 )    هر هفته   نامشخص14:00-12:30(س  حجابی سمیه 39717 0 512

55242115 مشتر     941)آبیاري عمومی -عملی (2 24 )    هر هفته   نامشخص14:00-12:30(ش  حقدوست قهرمانلو نورعلی 40717 0 314

55242114 مشتر94209:00)آبیاري عمومی (2 50 411398/10/19 0 حججی202)    هر هفته   10:30-8:30(ش  حقدوست قهرمانلو نورعلی 3416 313

55242061 مشتر81111:00 )آشنایی باقوانین وخوداشتغالی وکارآفرینی ( 2 50 421398/10/24 0 حججی202)    هر هفته   12:30-10:30(س  خداویردي زاده محمد 3317 710

55242167 مشتر209:00آمار و احتماالت2 50 431398/10/16 0 حججی202)    هر هفته   16:00-14:00(د  فرخزاد نانساء علیرضا 3218 711

55242168 مشتر     1آمار و احتماالت (عملی)2 24 0 معراج102)    هر هفته   10:30-8:30(س  فرخزاد نانساء علیرضا 44717 710

55242162 مشتر209:00آناتومی و فیزیولوژي گیاهی2 50 451398/10/15 0 معراج102)    هر هفته   12:30-10:30(د  فتاحی محمد 464 13

55242163 مشتر     1آناتومی و فیزیولوژي گیاهی (عملی)2 24 )    هر هفته   گروه آموزشی 12:30-10:30(ي  فتاحی محمد 46213

مربوطه

0 12

55242172 مشتر309:00بیوشیمی عمومی2 50 471398/10/25  معراج(ي 102)    هر هفته   16:00-14:00(ش  فتاحی محمد 2822

 معراج102)    هر هفته   10:30-8:30

0 814

55242064 مشتر     811 )پروژه ( 2 50 483218 *    0 99
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55242099 مشتر     941)حشره شناسی و دفع آفات -عملی (2 24 )    هر هفته   نامشخص10:30-8:30(س  صفوي سیدعلی 49618 0 810

55242098 مشتر94211:00)حشره شناسی و دفع آفات(2 50 501398/10/15 0 معراج102)    هر هفته   16:00-14:00(ي  ولیزادگان اروج 3317 710

55242053 مشتر211:00زبان تخصصی2 50 511398/10/21 0 معراج102)    هر هفته   16:00-14:00(د  حسن پور حمید 500

55242075 مشتر     941)شیمی عمومی - عملی (2 24 )    هر هفته   نامشخص14:00-12:30(ي  پیرسا شیروانه ده سجاد  52204 0 4

55242074 مشتر94209:00)شیمی عمومی (2 50 531398/10/22 0 حججی202)    هر هفته   16:00-14:00(ش  پیرسا شیروانه ده سجاد  455 14

55242187 مشتر2211:00طرح آزمایش هاي کشاورزي 2 50 541398/10/19 0 معراج102)    هر هفته   12:30-10:30(س  فرخزاد نانساء علیرضا 3911 65

55242188 مشتر     1 عملی2طرح آزمایش هاي کشاورزي2 24 )    هر هفته   نامشخص14:00-12:30(س  فرخزاد نانساء علیرضا 551410 0 55

55242077 مشتر     941)فیزیک عمومی -عملی (2 24 )    هر هفته   نامشخص12:30-10:30(س  گ.فیزیک 56204 0 22

55242076 مشتر94209:00)فیزیک عمومی (2 50 571398/10/25 0 حججی202)    هر هفته   16:00-14:00(س  گ.فیزیک 437 34

55242185 مشتر1211:00گیاهان زینتی 2 50 581398/10/16 0 حججی202)    هر هفته   10:30-8:30(ي  جبارزاده زهره  3218 99

55242169 مشتر209:00ماشین هاي کشاورزي عمومی2 50 591398/10/28 0 حججی202)    هر هفته   12:30-10:30(د  محبی آرش 2129 1217

55242170 مشتر     1ماشین هاي کشاورزي عمومی (عملی)2 25 )    هر هفته   نامشخص14:00-12:30(د  محبی آرش 60025 0 1015
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55242101 مشتر     941)ماشینهاي کشاورزي- عملی (2 24 )    هر هفته   نامشخص14:00-12:30(د  محبی آرش 611410 0 37

55242100 مشتر94211:00)ماشینهاي کشاورزي(2 50 621398/10/18 0 معراج102)    هر هفته   10:30-8:30(د  محبی آرش 437 25

55242190 مشتر211:00مبانی سبزي کاري2 50 631398/10/25 0 حججی202)    هر هفته   16:00-14:00(ش  حسنی عباس 3416 88

55242171 مشتر209:00مبانی گیاهان دارویی2 50 641398/10/22 0 معراج102)    هر هفته   12:30-10:30(ي  علی رضالو ابوالفضل 3515 312

55242189 مشتر211:00مدیریت گلخانه2 50 651398/10/22 0 معراج102)    هر هفته   12:30-10:30(ش  نوروزي پرویز 3317 98

55242191 مشتر     11مهارت هاي سبزي کاري 2 50 )    هر هفته   گروه آموزشی 10:30-8:30(چ  حسنی عباس 663317

مربوطه

0 98

55242186 مشتر     11مهارت هاي گل کاري 2 50 )    هر هفته   گروه آموزشی 10:30-8:30(س  جبارزاده زهره  673515

مربوطه

0 78

55242192 مشتر     11مهارت هاي میوه کاري 2 50 )    هر هفته   گروه آموزشی 16:00-14:00(ي  شیرزاد حبیب 683119

مربوطه

0 109

55242096 مشتر94311:00)میوه هاي گرمسیري ونیمه گرمسیري (2 50 691398/10/28  حججی(د 202)    هر هفته   12:30-10:30(ي  شیرزاد حبیب 3317

 حججی202)    هر هفته   10:30-8:30

0 89

55232114 مشتر94115:00)آبیاري عمومی -عملی(7 24 701398/10/14 )    هر هفته   گروه آموزشی 10:30-8:30(چ  احمدي حجت 024

مربوطه

0 915

55232113 مشتر94214:00)آبیاري عمومی(7 50 711398/10/14 0 معراج204)    هر هفته   12:30-10:30(ي  احمدي حجت 2426 917

55232104 مشتر94112:00)آفات انباري -عملی (7 24 721398/10/28 ) یا 94حشره شناسی یا حشره شناسی (5 )    هر هفته   گروه آموزشی 14:00-12:30(س  ولیزادگان اروج 19

مربوطه

0 613
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 دانشکده

برنامه هفتگیظرفیتواحدنــــام درسشماره درسگروهردیف

981 نیمسال تحصیلی :

دانشگاه ارومیه
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پیش ازانتخاب واحدمقطع:

 ثبت
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پیشنیاز

 ثبت

موقت

زنمرد

55232103 مشتر94111:00)آفات انباري (7 50 731398/10/28 ) یا 94حشره شناسی یا حشره شناسی (31 0 حججی207)    هر هفته   12:30-10:30(ي  ولیزادگان اروج 19 613

55232110 آفات مهم گیاهان جالیزي ،سبزي وزینتی - عملی ( 7

(94

مشتر112:00 24 741398/10/18  ) یا آفت شناسی 81آفت شناسی گیاهی ( 5

) یا 94گیاهی (

)    هر هفته   نامشخص14:00-12:30(د  میرفخرایی  شهرام 19 0 415

55232109 مشتر94111:00)آفات مهم گیاهان جالیزي ،سبزي وزینتی ( 7 50 751398/10/18  ) یا آفت شناسی 81آفت شناسی گیاهی ( 33

) یا 94گیاهی (

0 معراج204)    هر هفته   10:30-8:30(چ  میرفخرایی  شهرام 17 314

55232075 مشتر81214:00 )اصول کنترل آفات گیاهی ( 7 50 761398/10/14 0 حججی207)    هر هفته   10:30-8:30(س  آرمیده شهرام 3416 412

55232076 مشتر81209:00 )اصول کنترل بیماریهاي گیاهی ( 7 24 771398/10/16 بیماریهاي گیاهی یا  ( بیماریهاي گیاهی - 5

) و 94عملی (

)    هر هفته   نامشخص12:30-10:30(س  مریم خضري 19 0 514

55232004 مشتر311:00اکولوژي7 50 781398/10/21  حججی(س 207)    هر هفته   12:30-10:30(س  کریم پور یونس 3911

 حججی207)    هر هفته   16:00-14:00

0 38

55232158 مشتر109:00باکتري شناسی گیاهی مقدماتی 7 50 791398/10/28 0 معراج204)    هر هفته   16:00-14:00(س  مریم خضري 2624 519

55232108 مشتر94112:00)بیماریهاي گیاهان جنگلی - عملی ( 7 24 801398/11/01 ) یا بیماریهاي گیاهی -94بیماریهاي گیاهی (23

) یا 94 عملی (

)    هر هفته   نامشخص16:00-14:00(س  راستگو مینا 1 0 1

55232107 مشتر94111:00)بیماریهاي گیاهان جنگلی ( 7 50 811398/11/01 ) یا بیماریهاي گیاهی -94بیماریهاي گیاهی (49

) یا 94 عملی (

0 معراج204)    هر هفته   14:00-12:30(د  راستگو مینا 1 1

55232102 بیماریهاي مهم گیاهان جالیزي ،سبزي وزینتی- 7

94)عملی(

مشتر112:00 24 821398/10/21 ) و 94 ( قارچ شناسی یا  ( قارچ شناسی ( 8 )    هر هفته   گروه آموزشی 16:00-14:00(ي  ابرین بنا مسعود 16

مربوطه

0 313

55232101 مشتر94111:00)بیماریهاي مهم گیاهان جالیزي ،سبزي وزینتی (7 50 831398/10/21 ) و 94 ( قارچ شناسی یا  ( قارچ شناسی ( 32 0 حججی207)    هر هفته   14:00-12:30(ي  ابرین بنا مسعود 18 414

55232086 مشتر94112:00)جانور شناسی- عملی (7 24 841398/10/17 )    هر هفته   گروه آموزشی 14:00-12:30(س  آرمیده شهرام 222

مربوطه

0 2
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 دانشکده

برنامه هفتگیظرفیتواحدنــــام درسشماره درسگروهردیف

981 نیمسال تحصیلی :

دانشگاه ارومیه
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مانده

گزارش آمار ظرفیت دروس ارائه شده
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پیشنیاز

 ثبت

موقت

زنمرد

55232085 مشتر94211:00)جانور شناسی ( 7 50 851398/10/17 0 حججی207)    هر هفته   16:00-14:00(ي  آرمیده شهرام 482 2

55232100 مشتر94112:00)حشره شناسی- عملی (7 24 861398/10/18 )    هر هفته   گروه آموزشی 14:00-12:30(ي  صفوي سیدعلی 222

مربوطه

0 913

55232099 مشتر94211:00)حشره شناسی (7 50 871398/10/18 0 معراج204)    هر هفته   16:00-14:00(د  صفوي سیدعلی 2129 920

55232092 مشتر94112:00 )خاکشناسی عمومی- عملی ( 7 24 881398/10/17 97شیمی عمومی10 )    هر هفته   نامشخص12:30-10:30(د  مختارزاده  مختار 14 0 410

55232091 مشتر94211:00 )خاکشناسی عمومی ( 7 50 891398/10/17 97شیمی عمومی35 0 حججی207)    هر هفته   16:00-14:00(د  مختارزاده  مختار 15 411

55232151 مشتر97211:00زراعت عمومی 7 50 901398/10/25 0 حججی207)    هر هفته   16:00-14:00(ش  امیرنیا رضا 3614 311

55232152 مشتر112:00(عملی)97زراعت عمومی 7 24 911398/10/25 )    هر هفته   گروه آموزشی 18:00-16:00(ش  قیاسی مهدي 1014

مربوطه

0 311

55232106 مشتر94112:00)سم شناسی-عملی (7 24 921398/10/22 ) یا 94 یا بیماریهاي گیاهی - عملی (4

بیماریهاي گیاهی و 

)    هر هفته   نامشخص14:00-12:30(ش  ولیزادگان اروج 20 0 515

55232105 مشتر94211:00)سم شناسی (7 50 931398/10/24 ) یا بیماریهاي گیاهی -94بیماریهاي گیاهی (27

) یا 94 عملی (

0 حججی207)    هر هفته   12:30-10:30(ش  ولیزادگان اروج 23 716

55222006 مشتر310:30شیمی عمومی191 50 941398/10/30 )    هر هفته   گروه آموزشی 12:30-10:30(ش  گ.شیمی 500

مربوطه

0

55232150 مشتر110:00(عملی)97شیمی عمومی 7 24 951398/10/22 )    هر هفته   گروه آموزشی 18:00-16:00(ي  پیرسا شیروانه ده سجاد  231

مربوطه

0 1

55232149 مشتر97209:00شیمی عمومی7 50 961398/10/22 0 حججی202)    هر هفته   16:00-14:00(ش  پیرسا شیروانه ده سجاد  491 1
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 دانشکده
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 ثبت
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پیشنیاز

 ثبت

موقت

زنمرد

55232159 مشتر112:00عملیات باکتري شناسی گیاهی مقدماتی 7 25 971398/10/24 )    هر هفته   نامشخص14:00-12:30(د  مریم خضري 025 0 619

55232096 مشتر94112:00)قارچ شناسی -عملی ( 7 24 981398/10/21 )    هر هفته   نامشخص16:00-14:00(ش   قوستا یوبرت 024 0 717

55232095 مشتر94211:00)قارچ شناسی ( 7 50 991398/10/21 0 معراج204)    هر هفته   12:30-10:30(ش   قوستا یوبرت 2624 717

55232087 مشتر1209:00 (94)گیاهشناسی 7 50 1001398/10/25 0 حججی207)    هر هفته   10:30-8:30(د  میرفخرایی  شهرام 482 2

55232088 مشتر94110:00) - عملی (1گیاهشناسی7 24 1011398/10/25 )    هر هفته   گروه آموزشی 10:30-8:30(ي  میرفخرایی  شهرام 231

مربوطه

0 1

55232116 مشتر94112:00)ماشینهاي کشاورزي -عملی(7 28 1021398/10/16 )    هر هفته   گروه آموزشی 14:00-12:30(س  محبی آرش 028

مربوطه

0 523

55232115 مشتر94211:00)ماشینهاي کشاورزي (7 24 1031398/10/16 0 معراج204)    هر هفته   10:30-8:30(س  محبی آرش 024 420

55232094 مشتر94112:00)نماتد شناسی -عملی ( 7 24 1041398/11/01 )    هر هفته   نامشخص16:00-14:00(ي  مریم خضري 024 0 717

55232093 مشتر94111:00)نماتد شناسی ( 7 50 1051398/11/01 0 معراج204)    هر هفته   10:30-8:30(ي  مریم خضري 2624 717

55232112 مشتر94112:00)ویروسهاي بیماریزاي گیاهی-عملی(7 24 1061398/10/24 )    هر هفته   نامشخص12:30-10:30(د  راستگو مینا 123 0 617

55232111 مشتر94111:00)ویروسهاي بیماریزاي گیاهی(7 50 1071398/10/24 0 معراج204)    هر هفته   12:30-10:30(س  راستگو مینا 2426 719

55412132 مشتر     941)کاربرد کامپیوتر -عملی (6 24 )    هر هفته   گروه آموزشی 18:00-16:00(چ  جعفري تپه هاله 1081212

مربوطه

0 111
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پیشنیاز

 ثبت

موقت

زنمرد

55412131 مشتر94211:00)کاربرد کامپیوتر (6 50 1091398/10/30 0 معراج104)    هر هفته   18:00-16:00(د  جعفري تپه هاله 3515 213

55412109 مشتر93309:00 )کنترل کیفی مواد غذایی (6 50 1101398/10/28  معراج(چ 104)    هر هفته   10:30-8:30(ش  علیزاده خالدآباد محمد 2525

 معراج104)    هر هفته   10:30-8:30

0 817

55412164 مشتر     941)کنسرو سازي -عملی (6 24 اصول نگهداري مواد غذائی1115 )    هر هفته   گروه آموزشی 18:00-16:00(د  پیروزي فرد میرخلیل 19

مربوطه

0 613

55412163 مشتر94209:00)کنسروسازي (6 50 1121398/10/30 اصول نگهداري مواد غذائی30 0 معراج203)    هر هفته   12:30-10:30(چ  پیروزي فرد میرخلیل 20 713

55412082 مشتر1311:00 ( 81 )اصول مهندسی صنایع غذایی 6 50 1131398/10/28  معراج(س 203)    هر هفته   16:00-14:00(ي  محترمی فروغ 3812

 معراج104)    هر هفته   12:30-10:30

0 111

55412031 مشتر314:00اصول نگهداري مواد غذائی6 50 1141398/10/15  معراج(س 104)    هر هفته   12:30-10:30(ي  زینالی  فریبا 2426

 معراج203)    هر هفته   12:30-10:30

0 818

55412007 مشتر311:00بیوشیمی عمومی6 50 1151398/10/15  معراج(ش 101)    هر هفته   10:30-8:30(د  راستگو مینا و پیوستگان سینا 3812

 معراج101)    هر هفته   10:30-8:30

0 111

55412098 مشتر93309:00)بیولوژي سلولی(6 50 1161398/10/25 )    هر هفته   گروه آموزشی 12:30-10:30(ي  مریم خضري 491

 معراج104)    هر هفته   16:00-14:00مربوطه(د 

0 1

55412172 مشتر     941)تکنولوژي پس از برداشت -عملی (6 24 )    هر هفته   گروه آموزشی 16:00-14:00(د  زینالی  فریبا 117420

مربوطه

0 515

55412171 مشتر94214:00)تکنولوژي پس از برداشت (6 50 1181398/10/23 0 معراج104)    هر هفته   10:30-8:30(د  زینالی  فریبا 3020 515

55412182 مشتر214:00تکنولوژي غالت 6 50 1191398/10/30 )    هر هفته   گروه آموزشی 16:00-14:00(س  محترمی فروغ 3119

مربوطه

0 415

55412140 مشتر     941)تکنولوژي قند -عملی (6 24 )    هر هفته   گروه آموزشی 10:30-8:30(س  محترمی فروغ 120321

مربوطه

0 615
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پیشنیاز

 ثبت

موقت

زنمرد

55412181 مشتر209:00تکنولوژي قند6 50 1211398/10/16 0 معراج203)    هر هفته   12:30-10:30(ش  محترمی فروغ 3020 614

55412116 مشتر93314:00)تغذیه (6 50 1221398/10/21  معراج(چ 203)    هر هفته   10:30-8:30(ي  الماسی هادي 2921

 معراج203)    هر هفته   10:30-8:30

0 615

55412134 مشتر     941)تکنولوژي غالت -عملی( 6 24 )    هر هفته   گروه آموزشی 12:30-10:30(چ  محترمی فروغ 123519

مربوطه

0 415

55412059 مشتر314:00ریاضیات عمومی6 50 1241398/10/14 500 *    0

55412064 مشتر209:00زبان تخصصی6 50 1251398/10/24 0 معراج203)    هر هفته   16:00-14:00(ش  الماسی هادي 3020 614

55412128 مشتر     941)شیمی تجزیه -عملی (6 24 )    هر هفته   گروه آموزشی 14:00-12:30(س  پیرسا شیروانه ده سجاد  126915

مربوطه

0 114

55412127 مشتر94211:00)شیمی تجزیه (6 50 1271398/10/21 ) یا 94شیمی عمومی یا شیمی عمومی (32 0 معراج203)    هر هفته   16:00-14:00(د  پیرسا شیروانه ده سجاد  18 216

55412124 مشتر     941)شیمی عمومی - عملی (6 24 )    هر هفته   آزمایشگاه گروه16:00-14:00(ش  پیرسا شیروانه ده سجاد  128240 0

55412123 مشتر94209:00)شیمی عمومی (6 50 1291398/10/22 0 معراج104)    هر هفته   12:30-10:30(ش  پیرسا شیروانه ده سجاد  500

55412101 مشتر1311:00 (93)شیمی مواد غذایی 6 50 1301398/10/24  معراج(س 203)    هر هفته   12:30-10:30(ي  الماسی هادي 3812

 معراج203)    هر هفته   10:30-8:30

0 111

55412103 مشتر93214:00)صنایع آشامیدنیها (6 50 1311398/10/25 0 معراج104)    هر هفته   10:30-8:30(س  پیروزي فرد میرخلیل 2624 915

55412168 مشتر     941)طرح آزمایشات کشاورزي -عملی (6 24 97مبانی آمار و کاربرد آن در صنایع غذایی1323 )    هر هفته   گروه آموزشی 14:00-12:30(ش  علی پور هادي 21

مربوطه

0 714
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پیش ازانتخاب واحدمقطع:

 ثبت

نامی
پیشنیاز

 ثبت

موقت

زنمرد

55412167 مشتر94214:00)طرح آزمایشات کشاورزي (6 50 1331398/10/28 97مبانی آمار و کاربرد آن در صنایع غذایی28 0 معراج104)    هر هفته   10:30-8:30(ش  علی پور هادي 22 814

55412117 مشتر93309:00)عملیات واحد در مهندسی صنایع غذایی (6 50 1341398/10/21 2 ( 81 )اصول مهندسی صنایع غذایی 26  معراج(چ 104)    هر هفته   16:00-14:00(ي  اسمعیلی  محسن 24

 معراج203)    هر هفته   16:00-14:00

0 816

55412144 مشتر     941)فیزیک عمومی -عملی(6 24 )    هر هفته   گروه آموزشی 16:00-14:00(ي  گ.فیزیک 135240

مربوطه

0

55412143 مشتر94214:00) فیزیک عمومی (6 50 1361398/10/28 )    هر هفته   س دکتر زریاب 16:00-14:00(چ  گ.فیزیک 500

خویی

0

55412130 مشتر     941) -عملی(1میکروبیولوژي مواد غذایی 6 24  ) و 94 ( میکروبیولوژي عمومی (1377

94 ) ) میکروبیولوژِي عمومی - عملی (

)    هر هفته   گروه آموزشی 14:00-12:30(چ  رضازاد باري  محمود 17

مربوطه

0 215

55412129 مشتر1211:00 (94)میکروبیولوژي مواد غذایی 6 50 1381398/10/18  ) و 94 ( میکروبیولوژي عمومی (39

94 ) ) میکروبیولوژِي عمومی - عملی (

0 معراج104)    هر هفته   10:30-8:30(ي  رضازاد باري  محمود 11 110

55412170 مشتر     941) -عملی (2میکروبیولوژي مواد غذایی 6 24 )    هر هفته   گروه آموزشی 16:00-14:00(ش  رضازاد باري  محمود 139519

مربوطه

0 514

55412169 مشتر2114:00 (94)میکروبیولوژي مواد غذایی 6 50 1401398/10/17 0 معراج104)    هر هفته   16:00-14:00(چ  رضازاد باري  محمود 3119 514

333633082 مشتر1109:00کارورزي 8 50 1411398/10/16  محبی آرش و مردانی کرانی 3218

عارف 

)    هفته هاي زوج   12:30-10:30(س 

)    هفته هاي فرد   12:30-10:30نامشخص(س 

0 126

333633084 مشتر     31/5کارورزي 8 50 12:30-)    هر هفته   نامشخص(چ 10:30-8:30(چ   1422921

)    هر هفته   نامشخص10:30

0 138

333633089 مشتر     1آز اندازه گیري و کنترل 8 24 )    هر هفته   نامشخص14:00-12:30(د  فرخی تیمورلو رحمان 143024 0 159

333633005 مشتر1110:00)آزمایشگاه فیزیک(8 24 1441398/10/17 )    هر هفته   نامشخص14:00-12:00(ي  شریفی هادي 240 0
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 دانشکده

برنامه هفتگیظرفیتواحدنــــام درسشماره درسگروهردیف

981 نیمسال تحصیلی :

دانشگاه ارومیه

 مــدرس

13صفحه: کشاورزي

مانده

گزارش آمار ظرفیت دروس ارائه شده

زمان امتحان

13ردیف:

جنس

* با هماهنگی دانشکده

تاریخ:

09:05ساعت:

1398/06/25

پیش ازانتخاب واحدمقطع:

 ثبت

نامی
پیشنیاز

 ثبت

موقت

زنمرد

333633023 مشتر1112:00)آزمایشگاه مبانی مهندسی برق(8 24 1451398/10/18 )    هر هفته   نامشخص12:30-10:30(ش  بهپور بله سور محسن 1014 0 113

333633013 مشتر311:00آمارمهندسی8 50 1461398/10/30  حججی(س 208)    هر هفته   12:30-10:30(ي  حسین پور عادل 2921

 حججی208)    هر هفته   12:30-10:30

0 165

333633088 مشتر211:00ابزار اندازه گیري و کنترل 8 50 1471398/10/16 0 معراج206)    هر هفته   10:30-8:30(د  فرخی تیمورلو رحمان 1139 2316

333633036 مشتر311:00ارتعاشات مکانیکی8 50 1481398/10/29  حججی(ي 206)    هر هفته   16:00-14:00(ش  مدرس مطلق  اسعد 3614

 حججی206)    هر هفته   16:00-14:00

0 104

333633067 مشتر94112:00)برنامه نویسی رایانه -عملی (8 24 1491398/10/15 )    هر هفته   نامشخص14:00-12:00(د  حکیمی عادل 186 0 42

333633066 مشتر94211:00)برنامه نویسی رایانه (8 50 1501398/10/15 )    هر هفته   گروه آموزشی 16:00-14:00(س  فرخی تیمورلو رحمان 3911

مربوطه

0 56

333633018 مشتر309:00ترمودینامیک8 50 1511398/10/25 )    هر هفته   گروه آموزشی 10:30-8:30(ي  شریفیان فاروق 3218

)    هر هفته   گروه آموزشی 10:30-8:30مربوطه(د 

0 144

333633029 مشتر115:00جوشکاري و ورق کاري8 24 1521398/10/28 )    هر هفته   نامشخص14:00-12:30(چ  احمدي مقدم پرویز 231 0 1

333633093 مشتر     2روش هاي تولید8 24 )    هر هفته   نامشخص(چ 14:00-12:30(چ  خاتمی مهدي 153816

)    هر هفته   گروه آموزشی مربوطه16:00-14:00

0 97

334633085 مشتر     2روش هاي تولید9 24 )    هر هفته   گروه آموزشی 16:00-14:00(ش  خاتمی مهدي 154024

)    هر هفته   نامشخص14:00-12:30مربوطه(چ 

0 816

333633014 مشتر309:00ریاضیات مهندسی8 50 1551398/10/14  معراج(س 206)    هر هفته   16:00-14:00(ش  شریفیان فاروق 2624

 معراج206)    هر هفته   16:00-14:00

0 186

333633008 مشتر309:00شیمی عمومی8 50 1561398/10/22  حججی(س 206)    هر هفته   16:00-14:00(س  پیرسا شیروانه ده سجاد  446

 حججی206)    هر هفته   18:00-16:00

0 51
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 دانشکده

برنامه هفتگیظرفیتواحدنــــام درسشماره درسگروهردیف

981 نیمسال تحصیلی :

دانشگاه ارومیه

 مــدرس

14صفحه: کشاورزي

مانده

گزارش آمار ظرفیت دروس ارائه شده

زمان امتحان

14ردیف:

جنس

* با هماهنگی دانشکده

تاریخ:

09:05ساعت:

1398/06/25

پیش ازانتخاب واحدمقطع:

 ثبت

نامی
پیشنیاز

 ثبت

موقت

زنمرد

333633026 مشتر1311:00)طراحی اجزاء ماشین (8 50 1571398/10/22 1)) یا مقاومت مصالح(1مقاومت مصالح (27  حججی(س 208)    هر هفته   10:30-8:30(ش  رستم پور وحید 23

 حججی208)    هر هفته   10:30-8:30

0 149

333633092 مشتر311:00طراحی سیستم هاي تهویه8 50 1581398/10/21 )    هر هفته   نامشخص(چ 16:00-14:00(س  رستم پور وحید 3416

)    هر هفته   نامشخص16:00-14:00

0 106

333633040 مشتر209:00طراحی ماشینهاي خاك ورزي8 50 1591398/10/28 94)ماشینهاي کشاورزي عمومی(30 0 حججی208)    هر هفته   16:00-14:00(ي  رستم پور وحید 20 146

333633004 مشتر1209:00)فیزیک(8 50 1601398/10/17 )    هر هفته   گروه آموزشی 12:30-10:30(س  احمدي مقدم پرویز 482

مربوطه

0 11

333633075 مشتر     941)مکانیک تراکتور - عملی (8 24  محبی آرش و مردانی کرانی 161717

عارف 

)    هفته هاي زوج   نامشخص(ي 14:00-12:30(ي 

)    هفته هاي فرد   نامشخص14:00-12:30

0 116

333633074 مشتر94211:00)مکانیک تراکتور (8 50 1621398/10/30  محبی آرش و مردانی کرانی 3317

عارف 

206 )    هفته هاي زوج   12:30-10:30(ي 

206 )    هفته هاي فرد   12:30-10:30حججی(ي 

0 125

333633077 مشتر     941)ماشینهاي ویژه کشاورزي-عملی (8 24 )    هر هفته   نامشخص14:00-12:30(ي  آخوندزاده یامچی ابوالفضل 163321 0 165

333633076 مشتر94211:00)ماشینهاي ویژه کشاورزي (8 50 1641398/10/18 )    هر هفته   نامشخص10:30-8:30(ي  حسین پور عادل 2327 0 1710

333633079 مشتر94115:00) مبانی فیزیک و مکانیک خاك-عملی (8 24 1651398/10/25 )    هر هفته   نامشخص14:00-12:30(س  احمدي مقدم پرویز 321 0 174

333633078 مشتر94214:00) مبانی فیزیک و مکانیک خاك (8 50 1661398/10/25 0 حججی206)    هر هفته   12:30-10:30(چ  احمدي مقدم پرویز 3020 164

333633022 مشتر1211:00)مبانی مهندسی برق (8 50 1671398/10/18 )    هر هفته   نامشخص10:30-8:30(ي  فرخی تیمورلو رحمان 2624 0 159

333633032 مشتر214:00مدیریت و کنترل پرو   ژه8 50 1681398/10/24 )    هر هفته   نامشخص16:00-14:00(د  بابازاده رضا 2525 0 187
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 دانشکده

برنامه هفتگیظرفیتواحدنــــام درسشماره درسگروهردیف

981 نیمسال تحصیلی :

دانشگاه ارومیه

 مــدرس

15صفحه: کشاورزي

مانده

گزارش آمار ظرفیت دروس ارائه شده

زمان امتحان

15ردیف:

جنس

* با هماهنگی دانشکده

تاریخ:

09:05ساعت:

1398/06/25

پیش ازانتخاب واحدمقطع:

 ثبت

نامی
پیشنیاز

 ثبت

موقت

زنمرد

333633019 مشتر1309:00)مقاومت مصالح(8 50 1691398/10/21 استاتیک32  حججی(س 206)    هر هفته   12:30-10:30(ش  حسن پور علی 18

 حججی206)    هر هفته   10:30-8:30

0 108

333633065 مشتر     941)) -عملی (1نقشه کشی صنعتی (8 24 )    هر هفته   نامشخص14:00-12:00(د  شریفیان فاروق 170222 0 11

333633064 مشتر1111:00) (94)نقشه کشی صنعتی (8 50 1711398/10/25 )    هر هفته   نامشخص16:00-14:00(ي  شریفیان فاروق 482 0 11

337134126 مشتر1211:00کارورزي 1 50 1721398/10/21 0 حججی201)    هر هفته   14:00-12:30(چ  حجابی سمیه 2426 1511

337134127 مشتر2211:00کارورزي 1 50 1731398/10/18 0 معراج205)    هر هفته   12:30-10:30(چ  بهمنش جواد 3119 118

337134110 مشتر     941)آبهاي زیرزمینی -عملی (1 25 )    هر هفته   نامشخص14:00-12:30(ش  همتی محمد 174025 0 1213

337134109 مشتر94214:00)آبهاي زیرزمینی (1 50 1751398/10/21 0 معراج205)    هر هفته   12:30-10:30(ش  همتی محمد 2030 1416

337134006 مشتر209:00آمار مهندسی 1 50 1761398/10/30 )    هر هفته   نامشخص12:30-10:30(چ  حجابی سمیه 2822 0 139

337134108 مشتر     941)رابطه آب و خاك و گیاه -عملی (1 24 )    هر هفته   نامشخص14:00-12:30(ي  بشارت سینا 177024 0 1014

337134107 مشتر94211:00)رابطه آب و خاك و گیاه (1 50 1781398/10/28 0 حججی201)    هر هفته   10:30-8:30(ي  بشارت سینا 2327 1116

337134076 مشتر209:00زبان تخصصی 1 50 1791398/10/28 0 حججی201)    هر هفته   10:30-8:30(س  حصاري بهزاد 2921 129

337134088 مشتر     941)زمین شناسی -عملی (1 24 )    هر هفته   گروه آموزشی 18:00-16:00(ش  رضاپور ساالر 180204

مربوطه

0 4
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 دانشکده

برنامه هفتگیظرفیتواحدنــــام درسشماره درسگروهردیف

981 نیمسال تحصیلی :

دانشگاه ارومیه

 مــدرس

16صفحه: کشاورزي

مانده

گزارش آمار ظرفیت دروس ارائه شده

زمان امتحان

16ردیف:

جنس

* با هماهنگی دانشکده

تاریخ:
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پیش ازانتخاب واحدمقطع:

 ثبت

نامی
پیشنیاز

 ثبت

موقت

زنمرد

337134087 مشتر94109:00)زمین شناسی (1 50 1811398/10/23 0 معراج205)    هر هفته   10:30-8:30(س  رضاپور ساالر 491 1

337134124 مشتر214:00سازه بتن مسلح 1 50 1821398/10/23 0 حججی201)    هر هفته   14:00-12:30(ي  حقدوست قهرمانلو نورعلی 3218 810

337134125 مشتر     1سازه بتن مسلح (عملی)1 24 )    هر هفته   گروه آموزشی 16:00-14:00(ش  حقدوست قهرمانلو نورعلی 183618

مربوطه

0 810

337134129 مشتر214:00طراحی سامانه آبیاري تحت فشار1 50 1841398/10/30 0 معراج205)    هر هفته   10:30-8:30(ش  بهمنش جواد 2624 1113

337134130 مشتر     1طراحی سامانه آبیاري تحت فشار (عملی)1 24 )    هر هفته   نامشخص14:00-12:30(د  بهمنش جواد 185321 0 1110

337134120 مشتر     941)طراحی سامانه هاي زهکشی - عملی (1 24 )    هر هفته   گروه آموزشی 14:00-12:30(س  زینال زاده کامران  186123

مربوطه

0 1310

337134119 مشتر94209:00)طراحی سامانه هاي زهکشی (1 50 1871398/10/25 0 معراج205)    هر هفته   12:30-10:30(س  زینال زاده کامران  2723 1310

337134054 مشتر211:00طراحی شبکه هاي آبرسانی 1 50 1881398/10/30 پمپ ها و ایستگاههاي پمپاژ یا پمپ ها و 30

94)ایستگاههاي پمپاژ (

0 معراج205)    هر هفته   12:30-10:30(ي  رضایی  حسین 20 119

337134084 مشتر     941) -عملی (1فیزیک 1 24 0 حججی201)    هر هفته   14:00-12:30(چ  ایلخانی پور زینالی رسول 189222 2

337134083 مشتر1209:00 (94)فیزیک 1 50 1901398/10/28 0 معراج205)    هر هفته   16:00-14:00(س  ایلخانی پور زینالی رسول 473 3

337134112 مشتر     941)مکانیک خاك -عملی (1 26 )    هر هفته   نامشخص14:00-12:30(س  حقدوست قهرمانلو نورعلی 191026 0 1115

337134111 مشتر94211:00)مکانیک خاك (1 50 1921398/10/23 0 حججی201)    هر هفته   12:30-10:30(س  حقدوست قهرمانلو نورعلی 2426 1016
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 دانشکده

برنامه هفتگیظرفیتواحدنــــام درسشماره درسگروهردیف

981 نیمسال تحصیلی :

دانشگاه ارومیه
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مانده

گزارش آمار ظرفیت دروس ارائه شده

زمان امتحان
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جنس

* با هماهنگی دانشکده

تاریخ:
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پیش ازانتخاب واحدمقطع:

 ثبت

نامی
پیشنیاز

 ثبت

موقت

زنمرد

337134017 مشتر311:00مبانی کشاورزي 1 50 1931398/10/18  حججی(س 201)    هر هفته   12:30-10:30(ش  جلیلیان جالل 3911

 حججی201)    هر هفته   12:30-10:30

0 65

337134092 مشتر     941)مبانی و روشهاي آبیاري -عملی (1 24 )    هر هفته   گروه آموزشی 14:00-12:30(ي  بهمنش جواد 194816

مربوطه

0 115

337134091 مشتر94211:00)مبانی و روشهاي آبیاري (1 50 1951398/10/21 0 معراج205)    هر هفته   10:30-8:30(ي  بهمنش جواد 3416 115

337134026 مشتر311:00مقاومت مصالح 1 50 1961398/10/25  معراج(چ 205)    هر هفته   16:00-14:00(ش  ایلخانی پور زینالی رسول 2327

 معراج205)    هر هفته   10:30-8:30

0 189

337134090 مشتر     941) -عملی (1نقشه برداري 1 16 )    هر هفته   گروه آموزشی 12:30-10:30(د  کنارسرکانی مهران 197016

مربوطه

0 115

337134089 مشتر1211:00 (94)نقشه برداري 1 50 1981398/10/23 0 معراج205)    هر هفته   10:30-8:30(د  کنارسرکانی مهران 3515 96

337134096 مشتر     941)هوا و اقلیم شناسی -عملی (1 24 )    هر هفته   گروه آموزشی 16:00-14:00(چ  حجابی سمیه 199213

مربوطه

0 3

337134095 مشتر94209:00)هوا و اقلیم شناسی (1 50 2001398/10/25 0 حججی201)    هر هفته   16:00-14:00(ي  حجابی سمیه 482 2

337134044 مشتر211:00هیدرولوژي مهندسی 1 50 2011398/10/25 0 حججی201)    هر هفته   10:30-8:30(ش  منتصري  مجید 2426 1214

337134023 مشتر214:00هیدرولیک لوله ها و مجاري بسته 1 50 2021398/10/16 0 حججی201)    هر هفته   16:00-14:00(ش  همتی محمد 2129 1613

337134024 مشتر214:00هیدرولیک مجاري روباز 1 50 2031398/10/18 0 حججی201)    هر هفته   10:30-8:30(د  احمدي حجت 2030 1515

55222003 مشتر309:00اکولوژي2 50 2041398/10/18  حججی(س 202)    هر هفته   12:30-10:30(ش  علی رضالو ابوالفضل 473

 حججی202)    هر هفته   10:30-8:30

0 3
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 دانشکده

برنامه هفتگیظرفیتواحدنــــام درسشماره درسگروهردیف

981 نیمسال تحصیلی :

دانشگاه ارومیه
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مانده
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* با هماهنگی دانشکده

تاریخ:
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پیش ازانتخاب واحدمقطع:

 ثبت

نامی
پیشنیاز

 ثبت

موقت

زنمرد

337035112 مشتر     1ارزیابی خاك ها و اراضی( عملی)3 24 )    هر هفته   گروه آموزشی 18:00-16:00(س  ممتاز حمیدرضا 205177

مربوطه

0 25

337035010 مشتر309:00ارزیابی خاکها و اراضی3 50 2061398/10/24 0 معراج202)    هر هفته   12:30-10:30(س  ممتاز حمیدرضا 482 11

55222035 مشتر209:00ارزیابی خاکها واراضی3 50 2071398/10/24 0 حججی203)    هر هفته   12:30-10:30(س  ممتاز حمیدرضا 428 35

337035034 مشتر309:00بوم شناسی 3 50 2081398/10/18  حججی(س 203)    هر هفته   10:30-8:30(د  کریم پور یونس 419

 حججی203)    هر هفته   18:00-16:00

0 9

337035113 مشتر209:00بیولوژي خاك3 50 2091398/10/28 0 معراج202)    هر هفته   16:00-14:00(ش  برین محسن 3911 47

337035114 مشتر     1بیولوژي خاك (عملی)3 24 )    هر هفته   گروه آموزشی 14:00-12:30(د  برین محسن 210159

مربوطه

0 27

337035109 مشتر     941)حاصلخیزي خاك و کود -عملی (3 24 خاکشناسی عمومی  یا خاکشناسی عمومی 2117

(94)

)    هر هفته   گروه آموزشی 14:00-12:30(چ  دولتی بهنام 17

مربوطه

0 107

337035108 مشتر94209:00)حاصلخیزي خاك و کود (3 50 2121398/10/25 خاکشناسی عمومی  یا خاکشناسی عمومی 34

(94)

0 معراج202)    هر هفته   12:30-10:30(چ  دولتی بهنام 16 79

337035117 مشتر211:00خاك هاي شور و سدیمی 3 50 2131398/10/16 0 معراج202)    هر هفته   12:30-10:30(ي  رضاپور ساالر 437 16

337035118 مشتر     1خاك هاي شور و سدیمی (عملی)3 24 )    هر هفته   گروه آموزشی 12:30-10:30(ش  رضاپور ساالر 214168

مربوطه

0 17

337035073 مشتر     941)خاکشناسی عمومی -عملی (3 24 94)شیمی عمومی  یا  ( شیمی عمومی (21516 )    هر هفته   گروه آموزشی 16:00-14:00(ش  صمدي  عباس 8

مربوطه

0 8

337035072 مشتر94211:00)خاکشناسی عمومی (3 50 2161398/10/15 94)شیمی عمومی  یا  ( شیمی عمومی (39 0 معراج202)    هر هفته   12:30-10:30(ش  صمدي  عباس 11 29

417956_200_65_1398/06/25_09:06:16_ ٣٨٩٨يونس شعاعي_



 دانشکده

برنامه هفتگیظرفیتواحدنــــام درسشماره درسگروهردیف
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تاریخ:
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پیشنیاز

 ثبت

موقت

زنمرد

337035095 مشتر     941 )رابطه آب و خاك و گیاه -عملی (3 24  بشارت سینا و عسگرزاده 2171113

حسین 

)    هر هفته   گروه آموزشی 18:00-16:00(د 

)    هر هفته   گروه 18:00-16:00مربوطه(د 

0 76

337035094 مشتر94211:00 )رابطه آب و خاك و گیاه (3 50 2181398/10/18  بشارت سینا و عسگرزاده 3713

حسین 

 حججی(د 201)    هر هفته   10:30-8:30(ي 

 معراج202)    هر هفته   10:30-8:30

0 76

337035029 مشتر314:00زراعت عمومی 3 50 2191398/10/24  حججی(س 203)    هر هفته   12:30-10:30(ي  رضائی چیانه اسماعیل 4010

 حججی203)    هر هفته   10:30-8:30

0 19

337035004 مشتر211:00زیست شناسی 3 50 2201398/10/23 0 حججی203)    هر هفته   12:30-10:30(چ  برین محسن 482 2

337035110 مشتر211:00شناسایی و تهیه نقشه خاك3 50 2211398/10/21 0 معراج202)    هر هفته   16:00-14:00(ي  منافی شهرام 3812 66

337035111 مشتر     1شناسایی و تهیه نقشه خاك (عملی)3 24 )    هر هفته   گروه آموزشی 14:00-12:30(ي  منافی شهرام 222168

مربوطه

0 26

337035093 مشتر     941)شیمی خاك -عملی (3 24 )    هر هفته   گروه آموزشی 16:00-14:00(س  سپهر ابراهیم 2231113

مربوطه

0 85

337035092 مشتر94211:00)شیمی خاك (3 50 2241398/10/15 0 معراج202)    هر هفته   12:30-10:30(س  سپهر ابراهیم 3713 67

337035069 مشتر     941)شیمی عمومی - عملی (3 24 )    هر هفته   گروه آموزشی 14:00-12:30(س  دولتی بهنام 225231

مربوطه

0 1

337035068 مشتر94209:00)شیمی عمومی (3 50 2261398/10/15 0 حججی203)    هر هفته   16:00-14:00(ش  دولتی بهنام 491 1

337035075 مشتر     941) -عملی (1طرح آزمایشهاي کشاورزي 3 24 آمار و احتماالت و آمار و احتماالت(ع)22715 )    هر هفته   گروه آموزشی 14:00-12:30(ش  علی پور هادي 9

مربوطه

0 27

337035074 مشتر1214:00 (94)طرح آزمایشهاي کشاورزي 3 50 2281398/10/28 آمار و احتماالت و آمار و احتماالت(ع)40 0 معراج104)    هر هفته   10:30-8:30(ش  علی پور هادي 10 37
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پیشنیاز

 ثبت

موقت

زنمرد

337035067 مشتر     941)فیزیک عمومی-عملی (3 24 )    هر هفته   گروه آموزشی 16:00-14:00(ي  گ.فیزیک 229240

مربوطه

0

337035066 مشتر94214:00)فیزیک عمومی (3 50 2301398/10/28 )    هر هفته   س دکتر زریاب 16:00-14:00(چ  گ.فیزیک 473

خویی

0 12

337035071 مشتر     941)) - عملی ( (فیزیولوژي وتشریح1گیاهشناسی 3 24 )    هر هفته   گروه آموزشی 14:00-12:30(چ  رحیمی امیر 231240

مربوطه

0

337035070 مشتر214:00 ) (94)(فیزیولوژي وتشریح1گیاهشناسی 3 50 2321398/10/17 0 حججی203)    هر هفته   10:30-8:30(چ  رحیمی امیر 500

337035023 مشتر314:00مبانی زهکشی 3 50 2331398/10/29 473 *    0 21

337035106 مشتر94214:00)مبانی زهکشی (3 50 2341398/10/29 0 معراج102)    هر هفته   16:00-14:00(چ  عسگرزاده حسین 3713 67

337035115 مشتر     1مبانی زهکشی (عملی)3 24 )    هر هفته   گروه آموزشی 14:00-12:30(ي  عسگرزاده حسین 235717

مربوطه

0 98

337035025 مشتر209:00مدیریت خاك در کشاورزي پایدار3 50 2361398/10/21 0 معراج202)    هر هفته   10:30-8:30(س  مختارزاده  مختار 3515 78

337035033 مشتر309:00هوا و اقلیم شناسی 3 50 2371398/10/22 ) و فیزیک عمومی-94 ( فیزیک عمومی (42

94)عملی (

 حججی(د 203)    هر هفته   16:00-14:00(ي  اسدزاده فرخ 8

 حججی203)    هر هفته   16:00-14:00

0 8

55102188 مشتر209:00کشاورزي پایدار191 50 2381398/10/18 0 حججی205)    هر هفته   10:30-8:30(چ  رحیمی امیر 3812 57

55102200 مشتر214:00اصالح نژاد کاربردي191 50 2391398/10/25 0 معراج101)    هر هفته   16:00-14:00(د  غفاري مختار 3416 88

55102201 مشتر     1اصالح نژاد کاربردي عملی191 24 0 حججی205)    هر هفته   10:30-8:30(ش  غفاري مختار 240717 98
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موقت

زنمرد

55102127 مشتر     941)اصول تغذیه دام - عملی( 191 24  پیرمحمدي رسول و 2411311

پیوستگان سینا 

)    هر هفته   گروه آموزشی 18:00-16:00(ي 

)    هر هفته   گروه 18:00-16:00مربوطه(ي 

0 47

55102126 مشتر94209:00)اصول تغذیه دام ( 191 50 2421398/10/28  پیرمحمدي رسول و 3713

پیوستگان سینا 

 معراج(ي 101)    هر هفته   10:30-8:30(ي 

 معراج101)    هر هفته   10:30-8:30

0 49

55102082 مشتر81309:00 )اصول ژنتیک دام وطیور ( 191 1 2431398/10/23 0 معراج101)    هر هفته   12:30-10:30(س  هاشمی  علی 01 1

55102189 مشتر308:30اقتصاد و بازاریابی کشاورزي191 50 2441398/11/06  حججی(ي 205)    هر هفته   12:30-10:30(ي  هاشمی بناب صدیقه  428

 حججی205)    هر هفته   16:00-14:00

0 26

55102165 مشتر     941)بیماریهاي دام وطیور-عملی  ( 191 24  فرخی اردبیلی فرهاد و نجار 245717

نژاد مشهدي وح

)    هر هفته   گروه آموزشی 18:00-16:00(س 

)    هر هفته   گروه 18:00-16:00مربوطه(س 

0 98

55102164 مشتر94109:00)بیماریهاي دام وطیور ( 191 50 2461398/10/30  فرخی اردبیلی فرهاد و نجار 3416

نژاد مشهدي وح

 حججی(س 205)    هر هفته   16:00-14:00(س 

 حججی(س 205)    هر هفته   16:00-14:00

0 97

55102007 مشتر311:00بیوشیمی عمومی7 50 2471398/10/14  معراج(د 101)    هر هفته   10:30-8:30(ش  راستگو مینا و پیوستگان سینا 3515

 معراج101)    هر هفته   10:30-8:30

0 312

55102007 مشتر309:00بیوشیمی عمومی191 50 2481398/10/15  معراج(د 101)    هر هفته   10:30-8:30(ش  راستگو مینا و پیوستگان سینا 3515

 معراج101)    هر هفته   10:30-8:30

0 69

55102139 مشتر     941 )پرورش بز -عملی ( 191 24 81 )اصول تغذیه دام ( 2499 )    هر هفته   گروه آموزشی 16:00-14:00(ي  پیرمحمدي رسول 15

مربوطه

0 78

55102138 مشتر94111:00)پرورش بز ( 191 50 2501398/10/15  ) یا اصول تغذیه دام ( 81اصول تغذیه دام ( 31

) یا 94

0 معراج101)    هر هفته   12:30-10:30(ي  پیرمحمدي رسول 19 811

55102171 مشتر     941) پرورش جوجه هاي گوشتی -عملی (191 24 )    هر هفته   گروه آموزشی 16:00-14:00(ش  پیوستگان سینا 2511014

مربوطه

0 77

55102170 مشتر94114:00) پرورش جوجه هاي گوشتی (191 50 2521398/10/15 0 معراج101)    هر هفته   12:30-10:30(ش  پیوستگان سینا 3614 77
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55102131 مشتر     941)پرورش گاو شیري - عملی (191 24  علی جو یونس علی و خلیل 2531014

وندي بهروزیار حا

)    هر هفته   گروه آموزشی 18:00-16:00(س 

)    هر هفته   گروه 18:00-16:00مربوطه(س 

0 86

55102130 مشتر94214:00)پرورش گاو شیري (191 50 2541398/10/16  علی جو یونس علی و خلیل 3713

وندي بهروزیار حا

)    هر هفته   گروه آموزشی 16:00-14:00(س 

)    هر هفته   گروه 16:00-14:00مربوطه(س 

0 76

55102143 مشتر1) - عملی94پرورش گاومیش (191 24 ) یا تشریح 94تشریح وفیزیولوژي دام ( 25512

) یا 94وفیزیولوژي دام -عملی ( 

)    هر هفته   گروه آموزشی 12:30-10:30(چ  مخبر مهدي 12

مربوطه

0 48

55102142 مشتر94111:00) پرورش گاومیش (191 50 2561398/11/05 0 معراج101)    هر هفته   10:30-8:30(چ  مخبر مهدي 3911 38

55102161 مشتر     941)پرورش گوسفند -عملی (191 24 )    هر هفته   گروه آموزشی 12:30-10:30(س  پیرمحمدي رسول 2571113

مربوطه

0 67

55102160 مشتر94214:00)پرورش گوسفند (191 50 2581398/11/06 ) یا اصول تغذیه دام - 94اصول تغذیه دام ( 38

) یا 94عملی( 

)    هر هفته   گروه آموزشی 10:30-8:30(چ  پیرمحمدي رسول 12

مربوطه

0 66

55102104 مشتر209:00) (دام)81تکنیکهاي تولیدمثلی (191 50 2591398/10/25 81 )فیزیولوژي تولیدمثل ( 39 0 معراج101)    هر هفته   10:30-8:30(د  فرخی اردبیلی فرهاد 11 56

55102145 مشتر     941)جیره نویسی دام - عملی ( 191 24  ) یا اصول تغذیه دام ( 81اصول تغذیه دام ( 26010

) یا 94

 خلیل وندي بهروزیار حامد و 14

پیوستگان سینا

)    هر هفته   گروه آموزشی 10:30-8:30(د 

)    هر هفته   گروه 12:30-10:30مربوطه(د 

0 77

55102144 مشتر94214:00 )جیره نویسی دام ( 191 50 2611398/10/29  ) یا اصول تغذیه دام ( 81اصول تغذیه دام ( 35

) یا 94

 خلیل وندي بهروزیار حامد و 15

پیوستگان سینا

)    هر هفته   گروه آموزشی 12:30-10:30(ي 

)    هر هفته   گروه 18:00-16:00مربوطه(ش 

0 87

55102141 مشتر     941 )رفتارشناسی حیوانات اهلی -عملی ( 191 24  خلیل وندي بهروزیار حامد و 262915

پیوستگان سینا

)    هر هفته   گروه آموزشی 18:00-16:00(د 

)    هر هفته   گروه 18:00-16:00مربوطه(د 

0 78

55102140 مشتر94111:00)رفتارشناسی حیوانات اهلی ( 191 50 2631398/10/21 ) یا 94جانورشناسی یا جانورشناسی(36  خلیل وندي بهروزیار حامد و 14

پیوستگان سینا

)    هر هفته   گروه آموزشی 16:00-14:00(د 

)    هر هفته   گروه 16:00-14:00مربوطه(د 

0 68

55102179 مشتر209:00ژنتیک حیوانی191 50 2641398/10/23 0 معراج101)    هر هفته   12:30-10:30(س  هاشمی  علی 4010 37
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55102180 مشتر     1ژنتیک حیوانی عملی191 24 0 معراج101)    هر هفته   16:00-14:00(س  هاشمی  علی 265168 17

55102183 مشتر211:00شیمی عمومی 191 50 2661398/10/22 )    هر هفته   گروه آموزشی 12:30-10:30(ش  پیرسا شیروانه ده سجاد  500

مربوطه

0

55102184 مشتر     1شیمی عمومی (عملی)191 24 )    هر هفته   گروه آموزشی 18:00-16:00(ش  پیرسا شیروانه ده سجاد  267240

مربوطه

0

55102123 مشتر     941)فیزیک عمومی - عملی (191 24 )    هر هفته   گروه آموزشی 10:30-8:30(ي  گ.فیزیک 268177

مربوطه

0 52

55102122 مشتر94211:00)فیزیک عمومی (191 50 2691398/10/25 )    هر هفته   نامشخص16:00-14:00(س  گ.فیزیک 500 0

55102178 مشتر     941)فیزیولوژي تولیدمثل-عملی  ( 191 24 بیوشیمی عمومی2709 )    هر هفته   آزمایشگاه 18:00-16:00(ي  فرخی اردبیلی فرهاد 15

)    هر هفته   آزمایشگاه 12:30-10:30گروه(چ 

0 78

55102177 مشتر94314:00)فیزیولوژي تولیدمثل ( 191 50 2711398/10/21 بیوشیمی عمومی31 )    هر هفته   گروه آموزشی 10:30-8:30(س  فرخی اردبیلی فرهاد 19

مربوطه

0 910

55102186 مشتر209:00مبانی آمار و کاربرد آن در علوم دامی 191 50 2721398/11/02 0 معراج101)    هر هفته   10:30-8:30(س  هاشمی  علی 3713 58

55102187 مشتر     1مبانی آمار و کاربرد آن در علوم دامی (عملی)191 24 )    هر هفته   گروه آموزشی 12:30-10:30(ش  هاشمی  علی 273159

مربوطه

0 27

55102151 مشتر     941)میکروبیولوژي عمومی-عملی (191 24 )    هر هفته   آزمایشگاه گروه16:00-14:00(ي  رضازاد باري  محمود 274231 0 1

55102150 مشتر94211:00)میکروبیولوژي عمومی(191 50 2751398/11/06 0 معراج101)    هر هفته   16:00-14:00(د  رضازاد باري  محمود 500

334633037 مشتر110:00آزمایشگاه خواص مهندسی بیولوژیکی9 24 2761398/11/24 )    هر هفته   نامشخص10:30-8:30(ي  آخوندزاده یامچی ابوالفضل 159 0 54
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334633006 مشتر     11)آزمایشگاه فیزیک (9 24 )    هر هفته   نامشخص14:00-12:00(د  شریفی هادي 277240 0

334633040 مشتر110:00آزمایشگاه مهندسی در صنایع غذایی9 24 2781398/11/30 )    هر هفته   نامشخص12:30-10:30(ي  آخوندزاده یامچی ابوالفضل 717 0 413

334633013 مشتر309:00استاتیک9 50 2791398/10/18 )    هر هفته   گروه آموزشی 10:30-8:30(د  مردانی کرانی عارف 3515

)    هر هفته   گروه 10:30-8:30مربوطه(س 

0 78

334633035 مشتر211:00اصول طراحی کارخانه هاي صنایع غذایی9 50 2801398/11/17 0 معراج206)    هر هفته   16:00-14:00(ي  حسین پور عادل 3713 94

334633079 مشتر94110:00)اصول و مبانی پنوماتیک-عملی (9 24 2811398/10/28 )    هر هفته   نامشخص14:00-12:30(د  عبدالرحمانی رزکه نایب 123 0 914

334633078 مشتر94214:00)اصول و مبانی پنوماتیک (9 50 2821398/10/28 0 حججی206)    هر هفته   10:30-8:30(ش  مردانی کرانی عارف 2723 914

334633021 مشتر309:00انتقال حرارت9 50 2831398/10/18  حججی(س 206)    هر هفته   16:00-14:00(د  شریفیان فاروق 3317

 معراج201)    هر هفته   12:00-10:30

0 611

334633014 مشتر314:00بیوشیمی وشیمی مواد غذایی9 50 2841398/10/21  حججی(ي 206)    هر هفته   18:00-16:00(ش  جعفري تپه هاله 3317

 حججی206)    هر هفته   18:00-16:00

0 107

334633081 مشتر     13پروژه 9 50 )    هر هفته   گروه آموزشی 10:30-8:30(س   2853614

)    هر هفته   گروه 12:30-10:30مربوطه(س 

0 104

334633036 مشتر309:00خواص مهندسی بیولوژیکی9 50 2861398/11/24  حججی(چ 206)    هر هفته   16:00-14:00(ش  حسین پور عادل 3218

 حججی206)    هر هفته   10:00-8:30

0 117

334633023 مشتر311:00دینامیک9 50 2871398/10/28  معراج(ي 206)    هر هفته   12:30-10:30(ش  مردانی کرانی عارف 3416

 معراج206)    هر هفته   10:30-8:30

0 88

334633009 مشتر309:00شیمی عمومی 9 50 2881398/10/22  حججی(س 206)    هر هفته   16:00-14:00(س  پیرسا شیروانه ده سجاد  473

 حججی206)    هر هفته   18:00-16:00

0 12
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334633033 مشتر2214:00)صنایع غذایی(9 50 2891398/10/22 0 حججی206)    هر هفته   18:00-16:00(د  جعفري تپه هاله 2921 912

334633042 مشتر309:00طراحی سیستم هاي تبرید و سردخانه9 50 2901398/10/30 انتقال حرارت26  حججی(چ 208)    هر هفته   12:30-10:30(ش  محمد نیک بخت علی 24

 حججی208)    هر هفته   12:30-10:30

0 1014

334633046 مشتر311:00طراحی سیستم هاي تهویه9 50 2911398/11/21 )    هر هفته   گروه آموزشی 16:00-14:00(س  رستم پور وحید 3713

)    هر هفته   گروه 16:00-14:00مربوطه(چ 

0 94

334633030 مشتر2309:00)عملیات واحد (9 50 2921398/10/15 1)مکانیک سیاالت (29  حججی(چ 208)    هر هفته   16:00-14:00(س  محمد نیک بخت علی 21

 حججی208)    هر هفته   16:00-14:00

0 813

334633005 مشتر1209:00)فیزیک (9 50 2931398/10/17 )    هر هفته   نامشخص12:00-10:30(س  احمدي مقدم پرویز 482 0 2

334633039 مشتر     1کارگاه ماشین ابزار وابزارسازي9 24 )    هر هفته   گروه آموزشی 14:00-12:00(ي  احمدي مقدم پرویز 294222

مربوطه

0 11

334633011 مشتر211:00محاسبات عددي9 50 2951398/10/30 0 معراج206)    هر هفته   16:00-14:00(د  فرخی تیمورلو رحمان 3020 911

334633080 مشتر2209:00مقاومت مصالح 9 50 2961398/10/25 0 معراج201)    هر هفته   10:30-8:30(د  حسن پور علی 464 4

334633019 مشتر1311:00)مکانیک سیاالت (9 50 2971398/10/24  معراج(س 206)    هر هفته   12:30-10:30(ي  رستم پور وحید 2426

 معراج206)    هر هفته   12:30-10:30

0 1511

334633071 مشتر94112:00))-عملی (1نقشه کشی صنعتی (9 24 2981398/10/25 )    هر هفته   نامشخص14:00-12:30(س  شریفیان فاروق 231 0 1

334633070 مشتر1111:00) (94)نقشه کشی صنعتی (9 50 2991398/10/25 )    هر هفته   نامشخص12:30-10:30(ي  شریفیان فاروق 482 0 11
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55522108 مشتر941115:00).آبخیزداري (1 30 11398/10/25 ) یا حفاظت آب 941حفاظت آب و خاك (24

وخاك

)    هر هفته   نامشخص18:00-16:00(د  عبقري هیراد 6 0 33

84697810 مشتر110:00.آمار1 30 21398/10/25 2 و ریاضیات1ریاضیات22 )    هر هفته   نامشخص12:30-10:30(ش  احمدي بیر گانی حسام  8 0 8

55522102 مشتر941115:00).ارزیابی قابلیت اراضی (1 30 31398/10/21 )    هر هفته   نامشخص10:30-8:30(س  احمدي بیر گانی حسام  5 (  ( مبانی سنجش ازدور )  یا  ( 25 0 32

84697808 مشتر115:00.استاتیک1 30 41398/10/21 1ریاضیات16 )    هر هفته   نامشخص10:30-8:30(ي  حسین زاده امید 14 0 113

84697832 مشتر110:00.استفاده چندمنظوره از اکوسیستم1 30 51398/10/18 )    هر هفته   نامشخص16:00-14:00(س  شیداي کرکج اسماعیل 246 0 6

84697840 مشتر110:00.رابطه آب و خاك و گیاه1 30 61398/10/15 )    هر هفته   نامشخص12:30-10:30(ي  میریعقوب زاده میرحسن 1812 0 12

84697806 مشتر110:00.ریخت شناسی ورده بندي گیاهی1 30 71398/10/29 )    هر هفته   نامشخص10:30-8:30(س  شیداي کرکج اسماعیل 291 0 1

84697849 مشتر110:00) فرسایش آبی1.ژئومرفولوژي (1 30 81398/11/01 )    هر هفته   نامشخص18:00-16:00(ي  نجفی سعید 1614 0 410

84697813 مشتر110:00.شناخت منابع طبیعی1 30 91398/10/21 )    هر هفته   نامشخص18:00-16:00(ش  علیجانپور احمد 291 0 1

55522112 1GIS مشتر941115:00) در مرتع و آبخیز (.کاربرد 30 101398/10/29 )    هر هفته   نامشخص10:30-8:30(د  میریعقوب زاده میرحسن 237 0 43

55522084 مشتر941110:00).کاربرد کامپیوتر در منابع طبیعی (1 30 111398/10/23 )    هر هفته   نامشخص12:30-10:30(ي  احمدي بیر گانی حسام  264 0 13

84697828 مشتر112:00.مساحی و نقشه برداري1 30 121398/10/24 )    هر هفته   نامشخص14:00-12:30(ش  میریعقوب زاده میرحسن 1119 0 217
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84697824 مشتر115:00.هوا و اقلیم شناسی1 30 131398/10/29 )    هر هفته   نامشخص16:00-14:00(ش  نجفی سعید 1515 0 213

84697864 مشتر110:00.هیدرولوژي کاربردي1 30 141398/10/21 )    هر هفته   نامشخص18:00-16:00(س  عرفانیان مهدي 228 0 17

55522107 مشتر941214:00)آبخیزداري (1 30 151398/10/25 ) یا حفاظت آب 941حفاظت آب و خاك (24

وخاك

)    هر هفته   نامشخص12:30-10:30(س  عبقري هیراد 6 0 33

84697809 مشتر209:00آمار1 30 161398/10/25 2 و ریاضیات1ریاضیات20 )    هر هفته   نامشخص12:30-10:30(چ  احمدي بیر گانی حسام  10 0 10

55522101 مشتر941114:00)ارزیابی قابلیت اراضی (1 30 171398/10/21 )    هر هفته   نامشخص10:30-8:30(چ  احمدي بیر گانی حسام  5 (  ( مبانی سنجش ازدور )  یا  ( 25 0 32

84697807 مشتر114:00استاتیک1 30 181398/10/21 1ریاضیات17 )    هر هفته   نامشخص16:00-14:00(چ  حسین زاده امید 13 0 112

84697831 مشتر109:00استفاده چندمنظوره از اکوسیستم1 30 191398/10/18 )    هر هفته   نامشخص16:00-14:00(ش  شیداي کرکج اسماعیل 2010 0 10

84697862 مشتر209:00اکولوژي مرتع1 30 201398/10/14 بوم شناسی عمومی13 )    هر هفته   نامشخص12:30-10:30(ش  شیداي کرکج اسماعیل 17 0 116

84697811 مشتر209:00بوم شناسی عمومی1 30 211398/10/25 )    هر هفته   نامشخص10:30-8:30(ش  احمدي بیر گانی حسام  300 0

55522022 مشتر314:00جامعه شناسی روستایی وعشایري1 30 221398/10/15 سیاست و قوانین منابع طبیعی22 )    هر هفته   نامشخص16:00-14:00(ش  مفیدي چالن مرتضی 8 0 44

84697838 مشتر209:00جامعه، فرهنگ و طبیعت1 30 231398/10/28 )    هر هفته   نامشخص10:30-8:30(ي  محمودزاده احمد 1911 0 11

84697833 مشتر211:00حقوق و قوانین منابع طبیعی1 30 241398/10/18 )    هر هفته   نامشخص10:30-8:30(د  نجفی سعید 1515 0 114
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84697839 مشتر109:00رابطه آب و خاك و گیاه1 30 251398/10/15 )    هر هفته   نامشخص16:00-14:00(د  میریعقوب زاده میرحسن 1713 0 13

55522036 مشتر214:00رابطه دام و مرتع1 30 261398/10/18 ) یا مرتعداري941مرتعداري (24 )    هر هفته   نامشخص12:30-10:30(ش  مفیدي چالن مرتضی 6 0 42

84697805 مشتر209:00ریخت شناسی ورده بندي گیاهی1 30 271398/10/29 )    هر هفته   نامشخص12:30-10:30(ي  شیداي کرکج اسماعیل 282 0 11

55522045 مشتر214:00زبان تخصصی1 30 281398/11/01 )    هر هفته   نامشخص16:00-14:00(چ  احمدي بیر گانی حسام  219 0 54

84697848 مشتر209:00) فرسایش آبی1ژئومرفولوژي (1 30 291398/11/01 سامانه اطالعات جغرافیایی24 )    هر هفته   نامشخص16:00-14:00(چ  نجفی سعید 6 0 6

84697812 مشتر209:00شناخت منابع طبیعی1 30 301398/10/21 )    هر هفته   نامشخص16:00-14:00(ي  علیجانپور احمد 282 0 11

55522111 1GIS مشتر941114:00) در مرتع و آبخیز (کاربرد 30 311398/10/29 )    هر هفته   نامشخص12:30-10:30(چ  میریعقوب زاده میرحسن 228 0 44

55522083 مشتر941109:00)کاربرد کامپیوتر در منابع طبیعی (1 30 321398/10/23 )    هر هفته   نامشخص18:00-16:00(س  احمدي بیر گانی حسام  264 0 13

84697827 مشتر211:00مساحی و نقشه برداري1 30 331398/10/24 )    هر هفته   نامشخص16:00-14:00(س  میریعقوب زاده میرحسن 822 0 220

84697823 مشتر214:00هوا و اقلیم شناسی1 30 341398/10/29 )    هر هفته   نامشخص12:30-10:30(چ  نجفی سعید 1416 0 214

84697863 مشتر209:00هیدرولوژي کاربردي1 30 351398/10/21 )    هر هفته   نامشخص12:30-10:30(س  عرفانیان مهدي 2010 0 19

854185035 مشتر115:00.آماربرداري جنگل1 30 361398/10/25 )    هر هفته   نامشخص18:00-16:00(س  علیجانپور احمد 1812 0 57
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854185055 مشتر115:00.بوم شناسی جنگل1 30 371398/10/15 )    هر هفته   نامشخص18:00-16:00(ي  اسحاقی راد جواد 1911 0 47

55523112 مشتر941110:00).پارکها و ذخیره گاههاي جنگلی (1 30 381398/10/15 1) یا جنگل شناسی 1 (941جنگل شناسی 21 )    هر هفته   نامشخص14:00-12:30(چ  حجاریان مرضیه 9 0 45

55523126 مشتر2110:00(941).جنگلداري 1 30 391398/10/21 1(941) ) و جنگلداري 1 (941جنگل شناسی 20

یا 

)    هر هفته   نامشخص18:00-16:00(ي  بانج شفیعی عباس 10 0 46

55523124 مشتر941110:00).حمل و نقل چوب (1 30 401398/10/23 بهره برداري جنگل یا بهره برداري جنگل 19

(941)

)    هر هفته   نامشخص10:30-8:30(پ  موسوي میر کال سیدرستم 11 0 47

55523114 مشتر941110:00).خاکشناسی جنگل (1 30 411398/10/18 ) یا خاکشناسی 941خاکشناسی عمومی (19

عمومی یا 

)    هر هفته   نامشخص16:00-14:00(پ  اسدزاده فرخ 11 0 47

854185085 مشتر115:00.درخت شناسی سوزنی برگان1 30 421398/10/30 )    هر هفته   نامشخص12:30-10:30(پ  اسحاقی راد جواد 219 0 63

854185008 مشتر110:00.شیمی عمومی1 30 431398/10/22 )    هر هفته   نامشخص16:00-14:00(چ  پیرسا شیروانه ده سجاد  300 0

854185043 مشتر115:00.طراحی جاده هاي جنگلی1 30 441398/10/21 )    هر هفته   نامشخص18:00-16:00(ش  موسوي میر کال سیدرستم 1812 0 57

55523140 مشتر941110:00).فرآورده هاي غیرچوبی جنگل (1 30 451398/10/25 )    هر هفته   نامشخص18:00-16:00(س  موسوي میر کال سیدرستم 1911 0 47

854185057 مشتر115:00.مبانی جنگل شناسی 1 30 461398/10/18 )    هر هفته   نامشخص10:30-8:30(پ  رمضانی کاکرودي الیاس 1911 0 56

854185017 مشتر112:00.مساحی و نقشه برداري1 30 471398/10/21 )    هر هفته   نامشخص14:00-12:30(ش  میریعقوب زاده میرحسن 1713 0 58

854185061 مشتر115:00.نهالستانهاي جنگلی1 30 481398/10/23 )    هر هفته   نامشخص18:00-16:00(چ  حجاریان مرضیه 237 0 61
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854185023 مشتر112:00.هیدرولوژي عمومی1 30 491398/10/15 )    هر هفته   نامشخص18:00-16:00(چ  عبقري هیراد 1713 0 49

854185034 مشتر214:00آماربرداري جنگل1 30 501398/10/25 )    هر هفته   نامشخص10:30-8:30(س  علیجانپور احمد 1812 0 57

854185024 مشتر211:00اقتصاد منابع طبیعی1 30 511398/10/24 )    هر هفته   نامشخص16:00-14:00(د  حسین زاده امید 1911 0 38

854185054 مشتر214:00بوم شناسی جنگل1 30 521398/10/15 )    هر هفته   نامشخص10:30-8:30(ش  اسحاقی راد جواد 1911 0 47

854185011 مشتر209:00بوم شناسی عمومی1 30 531398/10/18 )    هر هفته   نامشخص16:00-14:00(ش  زرگران محمدرضا 300 0

55523111 مشتر941109:00)پارکها و ذخیره گاههاي جنگلی (1 30 541398/10/15 1) یا جنگل شناسی 1 (941جنگل شناسی 21 )    هر هفته   نامشخص12:30-10:30(س  حجاریان مرضیه 9 0 45

55523125 مشتر2209:00 (941)جنگلداري 1 30 551398/10/21 1(941) ) و جنگلداري 1 (941جنگل شناسی 20

یا 

)    هر هفته   نامشخص10:30-8:30(ي  بانج شفیعی عباس 10 0 46

854185025 مشتر211:00حقوق و قوانین منابع طبیعی1 30 561398/10/18 )    هر هفته   نامشخص10:30-8:30(د  نجفی سعید 1812 0 39

55523123 مشتر941209:00)حمل و نقل چوب (1 30 571398/10/23 ) یا بهره برداري 941بهره برداري جنگل (19

جنگل

)    هر هفته   نامشخص16:00-14:00(د  موسوي میر کال سیدرستم 11 0 47

55523113 مشتر941209:00)خاکشناسی جنگل (1 30 581398/10/18 ) یا خاکشناسی 941خاکشناسی عمومی (19

عمومی یا 

)    هر هفته   نامشخص16:00-14:00(چ  اسدزاده فرخ 11 0 47

854185084 مشتر114:00درخت شناسی سوزنی برگان1 30 591398/10/30 )    هر هفته   نامشخص12:30-10:30(چ  اسحاقی راد جواد 219 0 63

55523044 مشتر209:00زبان تخصصی1 30 601398/10/29 )    هر هفته   نامشخص12:30-10:30(ي  رمضانی کاکرودي الیاس 1911 0 47
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854185007 مشتر209:00شیمی عمومی1 30 611398/10/22 )    هر هفته   نامشخص12:30-10:30(ش  پیرسا شیروانه ده سجاد  1713 0 49

854185042 مشتر214:00طراحی جاده هاي جنگلی1 30 621398/10/21 )    هر هفته   نامشخص10:30-8:30(ي  موسوي میر کال سیدرستم 1812 0 57

55523139 مشتر941109:00)فرآورده هاي غیرچوبی جنگل (1 30 631398/10/25 )    هر هفته   نامشخص10:30-8:30(د  موسوي میر کال سیدرستم 1911 0 47

854185002 مشتر209:00فیزیک عمومی1 30 641398/10/25 )    هر هفته   نامشخص16:00-14:00(س  گ.فیزیک 273 0 3

854185056 مشتر214:00مبانی جنگل شناسی 1 30 651398/10/18 )    هر هفته   نامشخص16:00-14:00(ي  رمضانی کاکرودي الیاس 1911 0 56

854185016 مشتر211:00مساحی و نقشه برداري1 30 661398/10/21 )    هر هفته   نامشخص16:00-14:00(س  بانج شفیعی عباس 1713 0 58

854185068 مشتر211:00مسایل اجتماعی-اقتصادي جنگل1 30 671398/10/29 )    هر هفته   نامشخص10:30-8:30(ش  حجاریان مرضیه 1713 0 49

854185060 مشتر114:00نهالستانهاي جنگلی 1 30 681398/10/23 )    هر هفته   نامشخص12:30-10:30(ش  حجاریان مرضیه 246 0 51

854185022 مشتر111:00هیدرولوژي عمومی1 30 691398/10/15 )    هر هفته   نامشخص16:00-14:00(ش  عبقري هیراد 1614 0 410
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