
نام درس گروه  نام استاد روز تشکیل کالس س تشکیل مکان کالس ش کالس ت امتحان س امتحان مراقب

۱فیزیک  ۱ ایلخانی پور شنبه ۱۴ معراج ۲۰۵ ۹۶۱۰۲۳ ۹ عبدالعلی پور-سرکانی

۱ عملی۱فیزیک  ایلخانی پور سه شنبه ۱۴ معراج ۲۰۵

شیمی عمومی ۱ گروه شیمی یکشنبه ۱۴ قدیم ۲۰۱ ۹۶۱۰۲۷ ۹ سرکانی-ایلخانی پور

شیمی عمومی عملی ۱ گروه شیمی  دوشنبه ۸۳۰ آزمایشگاه

زمین شناسی ۱ رضاپور سه شنبه ۸۳۰ معراج ۲۰۵ ۹۶۱۱۰۱ ۹ عبدالعلی پور-همتی

زمین شناسی عملی ۱ رضاپور سه شنبه ۱۲۳۰ گروه آزمایشگاه

معادالت دیفرانسیل ۱ رضایی شنبه ۱۰۳۰ عمومی ۹۶۱۰۲۷ ۹ منتصری

معادالت دیفرانسیل ۱ رضایی چهارشنبه ۱۰۳۰ عمومی ۹۶۱۰۲۷ ۹ شریفی

آمار مهندسی ۱ رضایی یکشنبه ۸۳۰ قدیم ۲۰۱ ۹۶۱۰۱۹ ۱۱ سرکانی-حبیب زاده

مقاومت مصالح ۱ ایلخانی پور دوشنبه ۱۴ معراج ۲۰۵ ۹۶۱۰۲۳ ۱۱ رضایی

مقاومت مصالح ۱ ایلخانی پور چهارشنبه ۸۳۰ معراج ۲۰۵ ۹۶۱۰۲۳ ۱۱ عبدالعلی پور

۱نقشه برداری  ۱ اسکویی دوشنبه ۸۳۰ معراج ۲۰۵ ۹۶۱۰۲۵ ۱۱ شریفی-سرکانی

۱ عملی۱نقشه برداری  سرکانی دوشنبه ۱۰۳۰

مبانی وروش های آبیاری ۱ بهمنش یکشنبه ۸۳۰ معراج ۲۰۵ ۹۶۱۱۰۲ ۱۴ وردی نژاد-خلیلی

مبانی وروش های آبیاری عملی ۱ بهمنش یکشنبه ۱۲۳۰ گروه آزمایشگاه

مبانی کشاورزی ۱ سیاوش مقدم دوشنبه ۱۴ قدیم ۲۰۱ ۹۶۱۰۳۰ ۱۱ بهمنش

مبانی کشاورزی ۱ سیاوش مقدم سه شنبه ۱۴ قدیم ۲۰۱ ۹۶۱۰۳۰ ۱۱ شریفی

هیدرولیک مجاری بسته ۱ حقدوست چهارشنبه ۱۰۳۰ معراج ۲۰۵ ۹۶۱۰۲۷ ۱۱ حبیب زاده-شریفی

هیدرولیک مجاری روباز ۱ احمدی دوشنبه ۸۳۰ قدیم ۲۰۱ ۹۶۱۱۰۲ ۱۱ حقدوست-حصاری

آبهای زیرزمینی  ۱ همتی شنبه ۱۰۳۰ معراج ۲۰۵ ۹۶۱۰۲۵ ۱۱ منتصری-ایلخانی پور

آبهای زیرزمینی عملی ۱ همتی شنبه ۱۲۳۰ گروه آزمایشگاه

مکانیک خاک ۱ حقدوست سه شنبه ۱۰۳۰ قدیم ۲۰۱ ۹۶۱۰۳۰ ۱۴ رضایی-شریفی

مکانیک خاک عملی ۱ حقدوست سه شنبه ۱۲۳۰ گروه آزمایشگاه

هیدرولوژی مهندسی ۱ منتصری شنبه ۸۳۰ قدیم ۲۰۱ ۹۶۱۰۱۹ ۹ همتی-حبیب زاده

رابطه آب و خاک و گیاه ۱ بشارت یکشنبه ۱۰۳۰ معراج ۲۰۵ ۹۶۱۰۲۳ ۱۴ حصاری-حبیب زاده

رابطه آب و خاک و گیاه عملی ۱ بشارت یکشنبه ۸۳۰ گروه آزمایشگاه

طراحی سامانه آبیاری تحت فشار ۱ بهمنش شنبه ۸۳۰ معراج ۲۰۵ ۹۶۱۰۱۹ ۹ عبدالعلی پور-خلیلی

طراحی سامانه آبیاری تحت فشار عملی ۱ بهمنش دوشنبه ۸۳۰ گروه

حفاظت آب وخاک  ۱ حصاری سه شنبه ۸۳۰ قدیم ۲۰۱ ۹۶۱۰۲۵ ۹ عبدالعلی پور-وردی نژاد

حفاظت آب وخاک عملی ۱ حصاری سه شنبه ۱۲۳۰ گروه آزمایشگاه

مبانی محیط زیست ۱ حصاری سه شنبه ۱۰۳۰ معراج ۲۰۵ ۹۶۱۰۲۳ ۱۱ عبدالعلی پور-بهمنش

سازه بتن مسلح ۱ حقدوست یکشنبه ۱۰۳۰ قدیم ۲۰۱ ۹۶۱۰۲۷ ۱۱ خلیلی-شریفی

سازه بتن مسلح عملی ۱ حقدوست  یکشنبه ۱۲۳۰ گروه  آزمایشگاه

۱کارورزی  ۱ گروه آب چهارشنبه ۸۳۰ قدیم ۲۰۱ ۹۶۱۱۰۲ ۱۴ همتی-حقدوست

۲کارورزی  ۱ گروه آب چهارشنبه ۱۴ معراج ۲۰۵ ۹۶۱۱۰۱ 14 سرکانی-عبدالعلی پور



۱ریاضیات  ۱ شکری شنبه ۱۴ عمومی ۹۶۱۰۲۵ ۹ حق دوست

۱ریاضیات  ۱ شکری چهارشنبه ۱۴ عمومی ۹۶۱۰۲۵ ۹ سرکانی
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