
 دانشکده

برنامه هفتگیظرفیتواحدنــــام درسشماره درسگروهردیف

981 نیمسال تحصیلی :

دانشگاه ارومیه

 مــدرس

1صفحه: کشاورزي

مانده

گزارش آمار ظرفیت دروس ارائه شده

زمان امتحان

1ردیف:

جنس

* با هماهنگی دانشکده

تاریخ:

09:24ساعت:

1398/06/25

پیش ازانتخاب واحدمقطع:

 ثبت

نامی
پیشنیاز

 ثبت

موقت

زنمرد

3996 مشتر     0آزمون جامع1 50 1446 *    0 42

3996 مشتر     0آزمون جامع2 50 2446 *    0 33

3996 مشتر     0آزمون جامع3 20 3173 *    0 3

3996 مشتر     0آزمون جامع5 20 4155 *    0 23

3996 مشتر     0آزمون جامع6 20 5146 *    0 33

3996 مشتر     0آزمون جامع7 20 6191 *    0 1

3996 مشتر     0آزمون جامع8 20 7164 *    0 4

3996 مشتر     0آزمون جامع9 50 83812 *    0 102

3230618 مشتر     18رساله1 50 آزمون جامع934 16 *    0 610

3230618 مشتر     18رساله2 50 آزمون جامع1035 15 *    0 510

3230618 مشتر     18رساله3 20 آزمون جامع1115 5 *    0 23

3230618 مشتر     18رساله5 50 آزمون جامع1240 10 *    0 55
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 دانشکده

برنامه هفتگیظرفیتواحدنــــام درسشماره درسگروهردیف

981 نیمسال تحصیلی :

دانشگاه ارومیه

 مــدرس

2صفحه: کشاورزي

مانده

گزارش آمار ظرفیت دروس ارائه شده

زمان امتحان

2ردیف:

جنس

* با هماهنگی دانشکده

تاریخ:

09:24ساعت:

1398/06/25

پیش ازانتخاب واحدمقطع:

 ثبت

نامی
پیشنیاز

 ثبت

موقت

زنمرد

3230618 مشتر     18رساله6 50 آزمون جامع1327 23 *    0 716

3230618 مشتر     18رساله7 50 آزمون جامع1437 13 *    0 310

3230618 مشتر     18رساله8 50 آزمون جامع1536 14 *    0 131

3230618 مشتر     18رساله9 50 آزمون جامع1613 37 *    0 1720

32806001 مشتر97211:00اکوفیزیولوژي گیاهی 9 20 171398/10/23  هادي هاشم و سیاوش مقدم 173

سینا 

)    هر هفته   گروه آموزشی 17:30-16:00(د 

)    هر هفته   گروه 17:30-16:00مربوطه(د 

0 21

32806021 مشتر97211:00اکولوژي بذر 9 20 181398/10/18  تاجبخش شیشوان  مهدي و 173

قیاسی مهدي 

)    هر هفته   گروه آموزشی 15:30-14:00(د 

)    هر هفته   گروه 15:30-14:00مربوطه(د 

0 21

350628001 به نژادي گیاهان براي مقاومت به تنش هاي غیر 9

زیستی

مشتر214:00 20 191398/10/25 )    هر هفته   گروه آموزشی 12:30-10:30(چ  فیاض مقدم  امیر 191

مربوطه

0 1

350628008 مشتر214:00بیوانفورماتیک9 20 201398/10/29 )    هر هفته   گروه آموزشی 16:00-14:00(چ  درویش زاده رضا 191

)    هر هفته   نامشخص18:00-16:00مربوطه(چ 

0 1

32806003 مشتر97211:00تغییر اقلیم و تولیدات گیاهی 9 20 211398/11/01 )    هر هفته   گروه آموزشی 12:00-10:30(س  امیرنیا رضا 173

مربوطه

0 21

32806052 مشتر97211:00جنبه هاي نوین فتوسنتز و متابولیسم 9 20 221398/10/22 )    هر هفته   نامشخص12:00-10:30(س  هادي هاشم 173 0 21

350628003 مشتر214:00ژنتیک بیومتري9 20 231398/10/16 )    هر هفته   گروه آموزشی 16:00-14:00(س  برنوسی  ایرج 191

مربوطه

0 1

350628004 مشتر214:00ژنتیک مولکولی پیشرفته9 20 241398/10/21  عبدالهی مندولکانی بابک و 182

جعفري مراد 

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

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

0 2
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 دانشکده

برنامه هفتگیظرفیتواحدنــــام درسشماره درسگروهردیف

981 نیمسال تحصیلی :

دانشگاه ارومیه

 مــدرس

3صفحه: کشاورزي

مانده

گزارش آمار ظرفیت دروس ارائه شده

زمان امتحان

3ردیف:

جنس

* با هماهنگی دانشکده

تاریخ:

09:24ساعت:

1398/06/25

پیش ازانتخاب واحدمقطع:

 ثبت

نامی
پیشنیاز

 ثبت

موقت

زنمرد

32806054 مشتر97211:00فیزیولوژي عملکرد گیاهان زراعی 9 20 251398/11/06  پیرزاد علیرضا و هادي 173

هاشم 

)    هر هفته   نامشخص(چ 12:00-10:30(چ 

)    هر هفته   نامشخص12:00-10:30

0 21

32806053 مشتر97211:00فیزیولوژي گیاهان در شرایط تنش 9 20 261398/10/28 )    هر هفته   نامشخص10:00-8:30(چ  پیرزاد علیرضا 173 0 21

32806002 مشتر97211:00مدل سازي رشد و نمو گیاهی 9 20 271398/10/14 )    هر هفته   گروه آموزشی 14:00-13:00(س  قیاسی مهدي و شریفی لیال 173

)    هر هفته   گروه 15:30-14:00مربوطه(س 

0 21

32806051 مشتر97211:00مواد تنظیم کننده رشد گیاهی 9 20 281398/10/17  پیرزاد علیرضا و رحیمی 173

امیر 

)    هر هفته   گروه آموزشی 10:00-8:30(س 

)    هر هفته   گروه 10:00-8:30مربوطه(س 

0 21

350429007 مشتر209:00کیفیت در محصوالت باغبانی2 20 291398/10/25  اصغري محمدرضا و شیرزاد 164

حبیب 

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

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

0 13

350529010 اصالح گیاهان باغبانی براي مقاومت به تنش هاي 2

غیر زیستی

مشتر209:00 20 301398/10/15 )    هر هفته   گروه آموزشی 12:30-10:30(س  علی رضالو ابوالفضل 173

مربوطه

0 12

350529004 مشتر209:00بیو تکنولوژي در علوم باغبانی2 20 311398/10/26 )    هر هفته   گروه آموزشی 10:30-8:30(ش  حسینی بهمن 173

مربوطه

0 12

350429002 مشتر209:00بیو شیمی گیاهی تکمیلی2 20 321398/10/18 )    هر هفته   گروه آموزشی 10:30-8:30(ش  فتاحی محمد 164

مربوطه

0 13

350529006 مشتر209:00بیوانفورماتیک2 20 331398/10/22 )    هر هفته   گروه آموزشی 12:30-10:30(چ  فرخزاد نانساء علیرضا 173

مربوطه

0 12

350429003 مشتر209:00روشهاي آماري پیشرفته2 20 341398/10/22 )    هر هفته   گروه آموزشی 16:00-14:00(ي  حسن پور حمید 164

مربوطه

0 13

350529008 مشتر209:00ژنتیک مولکولی2 20 351398/10/18 )    هر هفته   گروه آموزشی 10:30-8:30(س  حسینی بهمن 173

مربوطه

0 12

350429001 مشتر209:00فیزیولوژي رشد و عملکرد 2 20 361398/10/15  ناصري لطفعلی و حسنی 164

عباس 

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

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

0 13

417971_200_65_1398/06/25_09:24:55_ ٣٨٩٨يونس شعاعي_



 دانشکده

برنامه هفتگیظرفیتواحدنــــام درسشماره درسگروهردیف

981 نیمسال تحصیلی :

دانشگاه ارومیه

 مــدرس

4صفحه: کشاورزي

مانده

گزارش آمار ظرفیت دروس ارائه شده

زمان امتحان

4ردیف:

جنس

* با هماهنگی دانشکده

تاریخ:

09:24ساعت:

1398/06/25

پیش ازانتخاب واحدمقطع:

 ثبت

نامی
پیشنیاز

 ثبت

موقت

زنمرد

350429025 مشتر209:00نابسامانی هاي فیزیولوژیکی پس از برداشت2 20 371398/10/30 )    هر هفته   گروه آموزشی 12:30-10:30(ي  اصغري محمدرضا 164

مربوطه

0 13

339306006 مشتر211:00کنه شناسی پیشرفته7 20 381398/10/18 )    هر هفته   گروه آموزشی 10:30-8:30(س  میرفخرایی  شهرام 182

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

0 11

339306002 مشتر97211:00ارزیابی خسارت آفات7 20 391398/10/18 )    هر هفته   گروه آموزشی 12:30-10:30(د  صفوي سیدعلی 182

مربوطه

0 2

339306007 مشتر211:00اصول رده بندي و قوانین نام گذاري جانوري 7 20 401398/10/25 )    هر هفته   گروه آموزشی 16:00-14:00(س  میرفخرایی  شهرام 182

مربوطه

0 2

339306004 مشتر97211:00بیمارگرهاي آفات7 20 411398/11/02 )    هر هفته   گروه آموزشی 12:30-10:30(س  آرمیده شهرام 182

مربوطه

0 2

339306005 مشتر312:00پویایی جمعیت حشرات 7 20 421398/10/12 )    هر هفته   گروه آموزشی 10:30-8:30(چ  صفوي سیدعلی 173

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

0 21

339306008 مشتر211:00رفتارشناسی حشرات7 20 431398/10/02 )    هر هفته   گروه آموزشی 16:00-14:00(چ  کریم پور یونس 173

مربوطه

0 21

339306003 مشتر97211:00سم شناسی محیطی 7 20 441398/10/25 )    هر هفته   گروه آموزشی 16:00-14:00(س  ولیزادگان اروج 173

مربوطه

0 3

339306001 مشتر97311:00فیزیولوژي غدد و ایمنی حشرات7 20 451398/10/12 )    هر هفته   گروه آموزشی مربوطه10:30-8:30(د  صفوي سیدعلی 182 0 2

55234009 مشتر311:00کنه شناسی پیشرفته(فیزیولوژي ورده بندي)7 2 461398/10/18 )    هر هفته   گروه آموزشی 10:30-8:30(س  میرفخرایی  شهرام 11

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

0 1

348332001 مشتر214:00اصول طراحی بیورآکتورها6 20 471398/10/15 )    هر هفته   گروه آموزشی 16:00-14:00(د  جلیل نژاد الهام 191

مربوطه

0 1

339132039 مشتر209:00ایمنی غذایی(سالمت و کیفیت مواد غذایی)6 20 481398/10/29 )    هر هفته   گروه آموزشی 10:30-8:30(چ  پیروزي فرد میرخلیل 146

مربوطه

0 33
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 دانشکده

برنامه هفتگیظرفیتواحدنــــام درسشماره درسگروهردیف

981 نیمسال تحصیلی :

دانشگاه ارومیه

 مــدرس

5صفحه: کشاورزي

مانده

گزارش آمار ظرفیت دروس ارائه شده

زمان امتحان

5ردیف:

جنس

* با هماهنگی دانشکده

تاریخ:

09:24ساعت:

1398/06/25

پیش ازانتخاب واحدمقطع:

 ثبت

نامی
پیشنیاز

 ثبت

موقت

زنمرد

339232034 مشتر214:00پدیده هاي انتقال پیشرفته در مهندسی مواد غذایی6 20 491398/10/21 )    هر هفته   گروه آموزشی 18:00-16:00(ش  اسمعیلی  محسن 164

مربوطه

0 22

348332005 مشتر214:00تخمیر میکروبی6 20 501398/10/23 )    هر هفته   گروه آموزشی 16:00-14:00(س  رضازاد باري  محمود 191

مربوطه

0 1

339232033 مشتر214:00رئولوژي پیشرفته مواد غذایی6 20 511398/10/17 )    هر هفته   گروه آموزشی 16:00-14:00(ش  اسمعیلی  محسن 164

مربوطه

0 22

348332006 روش هاي استخراج و خالص سازي محصوالت 6

بیوتکنولوژي

مشتر214:00 20 521398/10/25 )    هر هفته   گروه آموزشی 12:30-10:30(س  پیرسا شیروانه ده سجاد  191

مربوطه

0 1

348332003 مشتر214:00روش هاي نوین شناسایی میکروبی در مواد غذایی6 20 531398/10/18 )    هر هفته   گروه آموزشی 10:30-8:30(س  رضازاد باري  محمود 191

مربوطه

0 1

339132003 مشتر209:00شیمی آنزیمهاي مواد غذائی پیشرفته6 20 541398/10/17 )    هر هفته   گروه آموزشی 16:00-14:00(س  علیزاده خالدآباد محمد 191

مربوطه

0 1

339132038 مشتر309:00شیمی فیزیک هیدروکلوئیدها6 20 551398/10/25  علیزاده خالدآباد محمد و 191

الماسی هادي 

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

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

0 1

339132037 مشتر209:00شیمی مواد معطر و ادویه اي6 20 561398/10/22 )    هر هفته   گروه آموزشی 16:00-14:00(ي  الماسی هادي 191

مربوطه

0 1

32363240 مشتر214:00فرآوري پیشرفته آبزیان6 20 571398/10/25 )    هر هفته   گروه آموزشی 10:30-8:30(س  زینالی  فریبا 200

مربوطه

0

32363203 مشتر214:00فرموالسیون فراورده هاي غذایی6 20 581398/10/16 )    هر هفته   گروه آموزشی 16:00-14:00(د  علیزاده خالدآباد محمد 200

مربوطه

0

32363237 مشتر214:00فناوري هاي پیشرفته در مواد غذایی6 20 591398/10/21 )    هر هفته   گروه آموزشی 16:00-14:00(س  پیروزي فرد میرخلیل 200

مربوطه

0

339232037 ویژگی هاي فنی دستگاه ها و طرحی آن ها در 6

صنایع غذایی

مشتر314:00 20 601398/10/25 )    هر هفته   گروه آموزشی 16:00-14:00(س  اسمعیلی  محسن 164

مربوطه

0 22
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 دانشکده

برنامه هفتگیظرفیتواحدنــــام درسشماره درسگروهردیف

981 نیمسال تحصیلی :

دانشگاه ارومیه

 مــدرس

6صفحه: کشاورزي

مانده

گزارش آمار ظرفیت دروس ارائه شده

زمان امتحان

6ردیف:

جنس

* با هماهنگی دانشکده

تاریخ:

09:24ساعت:

1398/06/25

پیش ازانتخاب واحدمقطع:

 ثبت

نامی
پیشنیاز

 ثبت

موقت

زنمرد

333733003 مشتر209:00پدیده هاي انتقال در محیط هاي متخلخل8 20 611398/10/24 )    هر هفته   گروه آموزشی 12:30-10:30(ش  مدرس مطلق  اسعد 182

مربوطه

0 11

332933013 مشتر309:00دینامیک خاك هاي کشاورزي8 20 621398/10/21  احمدي مقدم پرویز و 173

مردانی کرانی عارف 

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

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

0 3

333733020 مشتر309:00دینامیک سیاالت محاسباتی8 20 631398/10/30 )    هر هفته   گروه آموزشی 14:00-12:00(ي   182

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

0 11

332933016 مشتر309:00روش اجزاء محدود پیشرفته 8 20 641398/10/24 )    هر هفته   گروه آموزشی 10:30-8:30(ي  مدرس مطلق  اسعد 173

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

0 3

332933001 مشتر209:00ریاضیات مهندسی پیشرفته8 20 651398/10/14 )    هر هفته   گروه آموزشی 16:00-14:00(ش  محمد نیک بخت علی 173

مربوطه

0 3

333733001 مشتر209:00ریاضیات مهندسی پیشرفته8 20 661398/10/14 )    هر هفته   گروه آموزشی 16:00-14:00(ش  محمد نیک بخت علی 182

مربوطه

0 11

332933021 مشتر209:00سوخت ، احتراق و آلودگی8 20 671398/10/17 )    هر هفته   گروه آموزشی 10:30-8:30(ش  محبی آرش 173

مربوطه

0 3

332933002 مشتر209:00شبیه سازي و مدل سازي ریاضی پیشرفته8 20 681398/10/14 )    هر هفته   گروه آموزشی 16:00-14:00(ش  محمد نیک بخت علی 200

مربوطه

0

333733006 مشتر309:00مهندسی پس از برداشت8 20 691398/10/18  حسن پور علی و محمد نیک 182

بخت علی 

)    هفته هاي فرد   گروه آموزشی 10:30-8:30(ش 

)    هفته هاي زوج   گروه 10:30-8:30مربوطه(ش 

0 11

326734030 مشتر951309:00)آمار مهندسی پیشرفته(1 20 701398/10/29 )    هر هفته   گروه آموزشی 10:30-8:30(د  رضایی  حسین 173

)    هر هفته   گروه 12:00-10:00مربوطه(د 

0 12

343834003 مشتر211:00ابزار دقیق1 20 711398/10/17 )    هر هفته   گروه آموزشی 16:00-14:00(د  احمدي حجت و همتی محمد 191

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

0 1

326734010 مشتر209:00روشهاي استوکاستیک در هیدرولوژي1 20 721398/10/17 )    هر هفته   گروه آموزشی 12:30-10:30(ي  منتصري  مجید 173

مربوطه

0 12
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343834007 مشتر311:00سدهاي بتنی1 20 731398/10/25 )    هر هفته   گروه آموزشی 16:00-14:00(ش  احمدي حجت 191

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

0 1

343734007 مشتر311:00فیزیک خاك پیشرفته1 20 741398/11/02 )    هر هفته   گروه آموزشی 10:30-8:30(چ  بهمنش جواد 173

)    هر هفته   گروه 14:00-12:30مربوطه(چ 

0 21

343734008 مشتر211:00مدیریت آب در مزرعه1 20 751398/10/21 )    هر هفته   گروه آموزشی 16:00-14:00(د  رضاویردي نژاد وحید 173

مربوطه

0 21

343834001 مشتر211:00مسائل آب ایران1 20 761398/10/16 )    هر هفته   گروه آموزشی 10:30-8:30(ش  حجابی سمیه 191

مربوطه

0 1

326734028 مشتر951209:00)مسائل آب ایران(1 20 771398/10/25 )    هر هفته   گروه آموزشی 10:30-8:30(س  خلیلی کیوان 173

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

0 12

326734025 مشتر209:00مسائل خاص در آبهاي زیر زمینی 1 20 781398/10/22 )    هر هفته   نامشخص12:30-10:30(د  رضایی  حسین 173 0 12

343734011 مشتر311:00موضوعات پیشرفته در فیزیک آب و خاك1 20 791398/10/28 )    هر هفته   گروه آموزشی 10:00-8:30(د  بشارت سینا 173

)    هر هفته   گروه 12:00-10:30مربوطه(س 

0 21

326734017 مشتر209:00موضوعات خاص در هیدرولوژي 1 20 801397/11/01 )    هر هفته   گروه آموزشی 10:30-8:30(ي  حصاري بهزاد 173

مربوطه

0 12

343734012 مشتر211:00نفوذ و نشت آب در خاك1 20 811398/10/24 )    هر هفته   گروه آموزشی 10:00-8:30(س  زینال زاده کامران  173

مربوطه

0 21

343834017 مشتر2311:00 هیدرولیک انتقال رسوب1 20 821398/10/23 )    هر هفته   گروه آموزشی 16:00-14:00(ي  همتی محمد 191

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

0 1

343834018 مشتر314:00هیدرولیک جریانهاي متالطم1 20 831398/10/30 )    هر هفته   گروه آموزشی 10:30-8:30(د  همتی محمد 182

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

0 11

329635004 مشتر311:00آزمون خاك3 20 841398/10/22 )    هر هفته   گروه آموزشی 16:00-14:00(چ  رسولی صدقیانی میرحسن 182

مربوطه

0 11
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329635033 مشتر211:00تغذیه گیاه پیشرفته3 20 851398/10/30 )    هر هفته   گروه آموزشی 16:00-14:00(س  صمدي  عباس 182

مربوطه

0 11

329635003 مشتر311:00شناخت و کاربرد دستگاه هاي آزمایشگاهی مدرن3 20 861398/10/17 )    هر هفته   گروه آموزشی 12:30-10:30(چ  سپهر ابراهیم 182

مربوطه

0 11

348435020 مشتر211:00مدلسازي در مطالعات خاك و گیاه3 20 871398/10/25 )    هر هفته   گروه آموزشی 12:30-10:30(س  خداویردیلو حبیب 182

مربوطه

0 11

33606026 مشتر96211:00آنزیم شناسی در تغذیه طیور5 20 881398/11/06 0 حججی205)    هر هفته   16:00-14:00(د  میرقلنج سید علی 182 2

33606021 مشتر96211:00پروتیین ها و اسید هاي آمینه در تغذیه طیور5 20 891398/10/15  فرهومند پرویز و دانشیار 182

محسن 

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

 معراج101)    هر هفته   10:30-8:30

0 2

33606023 مشتر96311:00چربی ها و کربوهیدرات ها در تغذیه طیور5 20 901398/10/22  دانشیار محسن و میرقلنج 182

سید علی 

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

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

0 2

33606029 مشتر96311:00فنون و روش هاي پژوهشی در تغذیه طیور5 20 911398/10/29  دانشیار محسن و میرقلنج 182

سید علی 

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

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

0 2
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8230618 مشتر     18پایان نامه1 30 1219 *    0 45

8230618 مشتر     18پایان نامه2 30 21317 *    0 98

8230618 مشتر     18پایان نامه3 30 31911 *    0 74

854631031 مشتر112:00.مدیریت کیفیت آب در آبزي پروري1 10 41398/10/28 )    هر هفته   نامشخص16:00-14:00(چ  احمدي فرد نصراله 100 0

854631007 مشتر211:00بهداشت و ایمنی آبزیان1 10 51398/11/02 )    هر هفته   نامشخص12:30-10:30(چ  مشکینی  سعید 100 0

854631008 مشتر211:00تغذیه پیشرفته آبزیان1 20 61398/10/23 )    هر هفته   نامشخص15:30-14:00(س  ایمانی احمد 200 0

854631005 مشتر211:00زیست فناوري پیشرفته آبزیان1 10 71398/10/14 )    هر هفته   نامشخص10:30-8:30(چ  مناف فر رامین 100 0

854631002 مشتر211:00فیزیولوژي تولیدمثل و رشد در آبزیان1 20 81398/10/18 )    هر هفته   نامشخص10:30-8:30(س  سروي مغانلو کوروش 200 0

854631030 مشتر111:00مدیریت کیفیت آب در آبزي پروري1 10 91398/10/28 )    هر هفته   نامشخص12:30-10:30(س  احمدي فرد نصراله 100 0

854978014 مشتر211:00 اکولوژي زیست مهندسی در حفاظت آب و خاك 1 10 101398/10/25  احمدي بیر گانی حسام  و 100

شیداي کرکج اسماع

10:30-)    هر هفته   نامشخص(د 9:30-8:30(د 

)    هر هفته   نامشخص9:30

0

854978002 مشتر112:00.آبخیزداري پیشرفته1 10 111398/10/21  عرفانیان مهدي و عبقري 100

هیراد 

)    هر هفته   نامشخص(ش 18:00-17:00(ش 

)    هر هفته   نامشخص17:00-16:00

0

855078006 مشتر112:00.ژئومرفولوژي کمی1 10 121398/10/28 )    هر هفته   نامشخص16:00-14:00(چ  نظرنژاد حبیب 100 0
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855078015 مشتر112:00.مدل هاي پیشرفته در مدیریت جامع حوزه آبخیز1 10 131398/10/25 )    هر هفته   نامشخص16:00-14:00(ش  میریعقوب زاده میرحسن 100 0

854978001 مشتر111:00آبخیزداري پیشرفته1 10 141398/10/21  عرفانیان مهدي و عبقري 100

هیراد 

15:00-)    هر هفته   نامشخص(د 16:00-15:00(د 

)    هر هفته   نامشخص14:00

0

854978009 مشتر211:00توان رسوب زایی سازندها1 10 151398/11/01 )    هر هفته   نامشخص12:30-10:30(چ  نظرنژاد حبیب 100 0

854978020 مشتر112:00توان رسوب زایی سازندها1 10 161398/11/01 )    هر هفته   نامشخص12:30-10:30(پ  نظرنژاد حبیب 100 0

855078005 مشتر111:00ژئومرفولوژي کمی1 10 171398/10/28 )    هر هفته   نامشخص16:00-14:00(س  نظرنژاد حبیب 100 0

855078014 مشتر111:00مدل هاي پیشرفته در مدیریت جامع حوزه آبخیز1 10 181398/10/25 )    هر هفته   نامشخص12:30-10:30(س  میریعقوب زاده میرحسن 100 0

854978007 مشتر211:00هیدرولوژي پیشرفته1 10 191398/10/16  عرفانیان مهدي و عبقري 91

هیراد 

9:30-)    هر هفته   نامشخص(چ 10:30-9:30(چ 

)    هر هفته   نامشخص8:30

0 1

855285015 مشتر112:00.آسیب شناسی جنگل1 10 201398/10/28 )    هر هفته   نامشخص18:00-16:00(س  زرگران محمدرضا 100 0

855285009 مشتر112:00.بوم شناسی کمی جنگل1 10 211398/10/16 )    هر هفته   نامشخص18:00-16:00(پ  اسحاقی راد جواد 100 0

855185002 مشتر112:00.جنگل شناسی و پرورش جنگل پیشرفته1 10 221398/10/21 )    هر هفته   نامشخص12:30-10:30(پ  رمضانی کاکرودي الیاس 100 0

855185036 مشتر112:00.روش هاي مشارکتی در جنگل1 10 231398/10/25 )    هر هفته   نامشخص10:30-8:30(پ  بانج شفیعی عباس 100 0

855185004 مشتر112:00.روش هاي نمونه برداري در جنگل1 10 241398/10/29 )    هر هفته   نامشخص18:00-16:00(پ  علیجانپور احمد 100 0
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855185006 مشتر112:00.طراحی سیستمهاي مهندسی جنگل1 10 251398/10/16 )    هر هفته   نامشخص16:00-14:00(پ  موسوي میر کال سیدرستم 100 0

855285023 مشتر112:00.فرآیندهاي فیزیولوژیک درختان جنگلی1 10 261398/10/21 )    هر هفته   نامشخص16:00-14:00(پ  سیدي نسرین  100 0

855285017 مشتر115:00.مقاومت درختان به آفات و بیماري ها1 10 271398/11/02  سیدي نسرین  و زرگران 100

محمدرضا 

17:00-)    هر هفته   نامشخص(د 18:00-17:00(د 

)    هر هفته   نامشخص16:00

0

855285014 مشتر111:00آسیب شناسی جنگل1 10 281398/10/28 )    هر هفته   نامشخص10:30-8:30(ش  زرگران محمدرضا 100 0

855285008 مشتر111:00بوم شناسی کمی جنگل1 10 291398/10/16 )    هر هفته   نامشخص12:30-10:30(ش  اسحاقی راد جواد 91 0 1

855185001 مشتر111:00جنگل شناسی و پرورش جنگل پیشرفته1 20 301398/10/21 )    هر هفته   نامشخص10:30-8:30(چ  رمضانی کاکرودي الیاس 200 0

855185035 مشتر111:00روش هاي مشارکتی در جنگل1 10 311398/10/25 )    هر هفته   نامشخص12:30-10:30(س  بانج شفیعی عباس 100 0

855185003 مشتر111:00روش هاي نمونه برداري در جنگل1 10 321398/10/29 )    هر هفته   نامشخص16:00-14:00(س  علیجانپور احمد 100 0

855185005 مشتر111:00طراحی سیستمهاي مهندسی جنگل1 20 331398/10/16 )    هر هفته   نامشخص10:30-8:30(س  موسوي میر کال سیدرستم 200 0

855285022 مشتر111:00فرآیندهاي فیزیولوژیک درختان جنگلی1 10 341398/10/21 )    هر هفته   نامشخص10:30-8:30(ي  سیدي نسرین  100 0

855285016 مشتر114:00مقاومت درختان به آفات و بیماري ها1 10 351398/11/02 )    هر هفته   نامشخص16:00-14:00(ي  زرگران محمدرضا 100 0
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