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

ریاضیات عمومی خاک اوروجی چهارشنبه ۱۴ عمومی ۹۶۱۰۲۳ ۹ بالنده ۳۳۷۰۳۵۰۰۲

عملی فیزیک عمومی خاک گروه فیزیک سه شنبه ۱۲۳۰ آزمایشگاه ۳۳۷۰۳۵۰۶۷

فیزیک عمومی خاک لطفی زاده سه شنبه ۱۴ قدیم ۲۰۲ ۹۶۱۰۳۰ ۹ صادقی ۳۳۷۰۳۵۰۶۶

فیزیک عمومی عملی خاک لطفی زاده یکشنبه ۱۴ ۳۳۷۰۳۵۰۶۷

شیمی عمومی خاک دولتی یکشنبه ۱۰۳۰ معراج ۲۰۲ ۹۶۱۰۲۵ ۹ اسدزاده ۳۳۷۰۳۵۰۶۸

شیمی عمومی عملی خاک دولتی سه شنبه ۱۲۳۰ آزمایشگاه ۳۳۷۰۳۵۰۶۹

۱گیاه شناسی  خاک رحیمی چهارشنبه ۸۳۰ قدیم ۲۰۳ ۹۶۱۰۲۷ ۹ برین ۳۳۷۰۳۵۰۷۰

خاک عملی۱گیاه شناسی  رحیمی چهارشنبه ۱۲۳۰ آزمایشگاه ۳۳۷۰۳۵۰۷۱

زیست شناسی خاک برین چهارشنبه ۸۳۰ قدیم ۲۰۳ ۹۶۱۰۲۰ ۱۴ دولتی ۳۳۷۰۳۵۰۰۴

خاک شناسی عمومی خاک صمدی شنبه ۱۰۳۰ معراج ۲۰۲ ۹۶۱۰۳۰ ۱۴ رضاپور ۳۳۷۰۳۵۰۷۲

خاک شناسی عمومی عملی خاک صمدی شنبه ۱۲۳۰ آزمایشگاه ۳۳۷۰۳۵۰۷۳

بوم شناسی خاک کریم پور دوشنبه ۸۳۰ قدیم ۲۰۳ ۹۶۱۰۲۳ ۱۴ مختارزاده ۳۳۷۰۳۵۰۳۴

بوم شناسی خاک کریم پور سه شنبه ۱۴ قدیم ۲۰۳ ۹۶۱۰۲۳ ۱۴ مختارزاده ۳۳۷۰۳۵۰۳۴

هوا واقلیم شناسی خاک اسدزاده یکشنبه ۱۴ قدیم ۲۰۳ ۹۶۱۰۲۵ ۱۴ بالنده ۳۳۷۰۳۵۰۳۳

هوا واقلیم شناسی خاک اسدزاده دوشنبه ۱۴ قدیم ۲۰۳ ۹۶۱۰۲۵ ۱۴ بالنده ۳۳۷۰۳۵۰۳۳

زراعت عمومی خاک رضایی یکشنبه ۱۰۳۰ قدیم ۲۰۳ ۹۶۱۰۲۷ ۱۴ عسگرزاده ۳۳۷۰۳۵۰۲۹

زراعت عمومی خاک رضایی سه شنبه ۸۳۰ قدیم ۲۰۳ ۹۶۱۰۲۷ ۱۴ عسگرزاده ۳۳۷۰۳۵۰۲۹

۱طرح آزمایشات کشاورزی  خاک علیپور یکشنبه ۸۳۰ قدیم ۲۰۳ ۹۶۱۰۲۰ ۱۴ صادقی ۳۳۷۰۳۵۰۷۴

خاک عملی۱طرح آزمایشات کشاورزی  علیپور سه شنبه ۱۲۳۰ قدیم ۲۰۳ ۳۳۷۰۳۵۰۷۵

حاصل خیزی خاک وکودها خاک دولتی  چهارشنبه ۱۰۳۰ معراج ۲۰۲ ۹۶۱۰۳۰ ۱۱ ممتاز ۳۳۷۰۳۵۱۰۸

حاصل خیزی خاک وکودها عملی خاک دولتی چهارشنبه ۱۲۳۰ ۳۳۷۰۳۵۱۰۹

شیمی خاک  خاک سپهر سه شنبه ۱۰۳۰ معراج ۲۰۲ ۹۶۱۰۲۳ ۱۱ صدقیانی ۳۳۷۰۳۵۰۹۲

شیمی خاک عملی خاک سپهر سه شنبه ۱۲۳۰ ۳۳۷۰۳۵۰۹۳

مدیریت خاک درکشاورزی پایدار خاک مختارزاده سه شنبه ۸۳۰ معراج ۲۰۲ ۹۶۱۰۲۰ ۱۱ برین ۳۳۷۰۳۵۰۲۵

رابطه آب،خاک وگیاه خاک عسگرزاده دوشنبه ۸۳۰ معراج ۲۰۲ ۹۶۱۰۲۶ ۱۱ بالنده ۳۳۷۰۳۵۰۹۴

رابطه آب،خاک وگیاه عملی خاک عسگرزاده دوشنبه ۱۲۳۰ ۳۳۷۰۳۵۰۹۵

مبانی زهکشی خاک عسگرزاده چهارشنبه ۱۴ معراج ۲۰۲ ۹۶۱۱۰۲ ۱۱ اسدزاده ۳۳۷۰۳۵۰۲۳

مبانی زهکشی عملی خاک عسگرزاده یکشنبه ۱۲۳۰ آزمایشگاه ۳۳۷۰۳۵۱۱۵

شناسایی وتهیه نقشه خاک خاک منافی یکشنبه ۱۴ معراج ۲۰۲ ۹۶۱۰۲۷ ۹ عسگرزاده ۳۳۷۰۳۵۱۱۰

شناسایی وتهیه نقشه خاک عملی خاک منافی یکشنبه ۱۰۳۰ آزمایشگاه ۳۳۷۰۳۵۱۱۱

خاک های شور وسدیمی خاک رضاپور دوشنبه ۱۴ معراج ۲۰۲ ۹۶۱۰۱۹ ۹ منافی ۳۳۷۰۳۵۰۱۶

خاک های شور وسدیمی خاک رضاپور سه شنبه ۱۴ معراج ۲۰۲ ۹۶۱۰۱۹ ۹ منافی ۳۳۷۰۳۵۰۱۶

ارزیابی خاک ها واراضی خاک ممتاز سه شنبه ۱۰۳۰ قدیم ۲۰۳ ۹۶۱۰۲۳ ۹ سپهر ۳۳۷۰۳۵۰۱۰

ارزیابی خاک ها واراضی عملی خاک ممتاز سه شنبه ۸۳۰ آزمایشگاه ۳۳۷۰۳۵۱۱۲

بیولوژی خاک  خاک برین  شنبه ۱۴ معراج ۲۰۲ ۹۶۱۰۲۵ ۹ ممتاز ۳۳۷۰۳۵۱۱۳



بیولوژی خاک عملی خاک برین شنبه ۱۲۳۰ آزمایشگاه ۳۳۷۰۳۵۱۱۴

ریاضیات عمومی خاک اوروجی دوشنبه ۸۳۰ عمومی ۹۶۱۰۲۳ ۹ بالنده ۳۳۷۰۳۵۰۰۲


