
 محسن بریندکتر  ،0410-0412تحصیلی سال اولنیمسال  هفتگیبرنامه 

00:11-00:11 04:11-00:11 00:11-04:11 00:01-00 01-00:01 0:01-01:11 
 ساعت

 ایام هفته

- 
خاکشناسی 

 عمومی )عملی(
 راهو ن نماز

بیولوژی خاک 

 )تئوری(

خاکشناسی 

 عمومی )تئوری(
 حضور در گروه

 شنبه

  کارشناسی کارشناسی  کارشناسی 

 بیوشیمی عمومی
 حضور در گروه

 حضور در گروه راهو ن نماز
بیولوژی خاک 

 )عملی(

روشهای پیشرفته 

 یکشنبه *)عملی( آماری

 ارشد کارشناسی  کارشناسی    کارشناسی

-  
جلسه شورای 

 گروه
 بیوشیمی عمومی

گلخانه و کارگاه 

 ورمی کمپوست
 حضور در گروه

 دوشنبه

   کارشناسی   

- 
مشاوره انجمن 

 علمی دانشجویی
 حضور در گروه زیست شناسی حضور در گروه راهو ن نماز

 شنبهسه

  کارشناسی    

 حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه راهو ن نماز حضور در گروه -
 چهارشنبه

      

شود وضعیت حضور در برگزار خواهد شد و در ساعاتی که کلاس برگزار نمی اسدزاده و دکتر درویش زادهبعد از اتمام مباحث همکاران محترم آقایان دکتر ها * کلاس

   m.barin@urmia.ac.irmail: -Eگروه است.

Whatsapp: 09141472433 
 

 

mailto:m.barin@urmia.ac.ir


 دولتی، دکتر بهنام 0410-0412تحصیلی سال اولنیمسال  هفتگیبرنامه 

00:11-00:11 00:11-04:11 04:11-02:01 00:01-00 01-00:01 0:01-01 
 ساعت

 ایام هفته

 دفتر مجله حضور در دفتر حضور در دفتر راهو ن نماز 0شیمی عمومی  -
 شنبه

     302حججی  

 دفتر مجله دفتر مجله دفتر مجله راهو ن نماز حضور در دفتر -
 یکشنبه

      

 حضور در دفتر -
عملی شیمی 

 0عمومی 
 دفتر مجله شیمی آلی حضور در دفتر

 دوشنبه

  303حججی   راهو ن نماز  

عملی شیمی 

 090عمومی 

 عملی شیمی آلی

شیمی عمومی 

090 

عملی حاصلخیزی 

 خاک و کود
 حضور در دفتر

حاصلخیزی خاک 

 و کود
 دفتر مجله

 شنبهسه

  302معراج   آزمایشگاه خاک آزمایشگاه خاک 

 دفتر مجله دفتر مجله دفتر مجله راهو ن نماز حضور در دفتر -
 چهارشنبه

      

 

 

 

 

 

 



 ، دکتر حسین عسگرزاده0410-0412تحصیلی سال اولنیمسال  هفتگیبرنامه 

00:11-00:11 04:11-00:11 00:11-04:11 00:01-00 01-00:01 0:01-01:11 
 ساعت

 ایام هفته

 دفترحضور در  دفترحضور در  دفترحضور در  راهو ن نماز دفترحضور در  -
 شنبه

      

- 

مدیریت پایدار 

منابع خاک 

 )پردیس(

عملیات مبانی 

 زهکشی
 دفترحضور در  مبانی زهکشی دفترحضور در 

 یکشنبه

  کارشناسی  کارشناسی ارشد کارشناسی 

- 
عملیات رابطه آب 

 و خاک  و گیاه

شورای جلسه 

 گروه
 دفترحضور در  دفترحضور در 

رابطه آب و خاک  

 دوشنبه و گیاه

 کارشناسی     کارشناسی 

- 
مدیریت پایدار 

 منابع خاک 
 دفترحضور در  دفترحضور در  دفترحضور در  راهو ن نماز

 شنبهسه

     ارشد کارشناسی 

 دفترحضور در  دفترحضور در  دفترحضور در  راهو ن نماز دفترحضور در  -
 چهارشنبه

      

  Email: h.asgarzadeh.urmia.ac.ir 
 

 

 

 



 ، سالار رضاپور0410-0412تحصیلی سال اولنیمسال  هفتگیبرنامه 

00:11-00:11 04:11-00:11 00:11-04:11 00:01-00 01-00:01 0:01-01:11 
 ساعت

 ایام هفته

 دفترحضور در  راهو ن نماز دفترحضور در  -

خاکهای شور و 

 سدیمی )عملیات(
 

 شنبه دفترحضور در 

- 

شناخت و 

مدیریت خاک 

 در تولید گیاهی

 راهو ن نماز

خاکهای شور و 

 سدیمی
 یکشنبه دفترحضور در  دفترحضور در 

- 

شناخت و 

مدیریت خاک 

در تولید گیاهی 

 )عملیات(

 راهو ن نماز
ارزیابی تناسب 

 اراضی
 دوشنبه دفترحضور در  دفترحضور در 

 راهو ن نماز دفترحضور در  -

زمین شناسی 

عمومی 

 )عملیات(

 دفترحضور در 
زمین شناسی 

 عمومی
 شنبهسه

 راهو ن نماز دفترحضور در  -
ارزیابی خاکها و 

 )عملیات( اراضی

ارزیابی خاکها و 

 اراضی
 چهارشنبه دفترحضور در 

 * بعضی روزها بصورت غیر ثابت پردیس هستم

 



 سپهر، دکتر 0410-0412تحصیلی سال اولنیمسال  هفتگیبرنامه 

00:11-00:11 04:11-00:11 00:11-04:11 00:01-00 01-00:01 0:01-01:11 
 ساعت

 ایام هفته

- 
دفتر ریاست 

 دانشکده
 راهو ن نماز

دفتر ریاست 

 دانشکده

دفتر ریاست 

 دانشکده

دفتر ریاست 

 شنبه دانشکده

      

 جلسه جذب جلسه جذب مدیریت تغذیه راهو ن نماز مدیریت خاک  -
 یکشنبه

      

- 
مدیریت خاک 

 عملی
 راهو ن نماز

شورای جلسه 

 آموزشی دانشکده

دفتر ریاست 

 دانشکده

دفتر ریاست 

 دوشنبه دانشکده

      

- 
شیمی خاک 

 عملی
 شیمی خاک راهو ن نماز

دفتر ریاست 

 دانشکده

دفتر ریاست 

 شنبهسه دانشکده

      

- 
دفتر ریاست 

 دانشکده
 شیمی دستگاهی راهو ن نماز

جلسه هیئت 

 ممیزه

جلسه هیئت 

 چهارشنبه ممیزه

      

                      esepehr@gmail.com  

 

 

 

 

 

mailto:esepehr@gmail.com


 ، دکتر شهرام منافی0410-0412تحصیلی سال اولنیمسال  هفتگیبرنامه 

00:11-00:11 04:11-00:11 00:11-04:11 00:01-00 01-00:01 0:01-01:11 
 ساعت

 ایام هفته

- 
بندی پیدایش و رده

 خاک پیشرفته
 راهو ن نماز

بندی پیدایش و رده

خاک پیشرفته 

 )پردیس(

 دفترحضور در  دفترحضور در 
 شنبه

     ارشد کارشناسی 

- 
شناسایی و تهیه 

 نقشه خاک

عملیات شناسایی 

 و تهیه نقشه خاک
 دفترحضور در  دفترحضور در 

میکرومورفولوژی 

 یکشنبه خاک

 ارشد کارشناسی   کارشناسی کارشناسی 

 کانیهای رس -
شورای جلسه 

 گروه

شورای آموزشی جلسه 

 دانشکده
 دفترحضور در  دفترحضور در 

 دوشنبه

 ارشد کارشناسی    ارشد کارشناسی 

 راهو ن نماز دفترحضور در  -
ر تصویر دکاربرد آنالیز 

 میکرومورفولوژی خاک
 دفترحضور در  دفترحضور در 

 شنبهسه

   ارشد کارشناسی   

 دفترحضور در  دفترحضور در  دفترحضور در  راهو ن نماز دفترحضور در  -
 چهارشنبه

      

 مکاتبه نمایید. sh.manafi@urmia.ac.irدر صورت نیاز با ایمیل 

 

 

 

mailto:sh.manafi@urmia.ac.ir


 میرحسن رسولی صدقیانی، دکتر 0410-0412تحصیلی سال اولنیمسال  هفتگیبرنامه 

00:11-00:11 04:11-00:11 00:11-04:11 00:01-00 01-00:01 0:01-01:11 
 ساعت

 ایام هفته

- 
 دفترحضور در 

 
 گلخانه/آزمایشگاه گلخانه/آزمایشگاه راهو ن نماز

 دفترحضور در 
 شنبه 

  راهنمایی پایان نامه راهنمایی پایان نامه  راهنمایی پایان نامه 

- 
روابط زیستی خاک 

 عملی-و گیاه
 دفترحضور در  راهو ن نماز

روابط زیستی 

 خاک و گیاه
 دفترحضور در 
 یکشنبه 

 ارشد کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد کارشناسی  ارشد کارشناسی 

- 
حاصلخیزی خاک و 

 کود پیشرفته

شورای جلسه 

 گروه
 دفترحضور در  دفترحضور در  دفترحضور در 

 دوشنبه

 ارشد کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد کارشناسی  ارشد کارشناسی 

 دفترحضور در  دفترحضور در  دفترحضور در  راهو ن نماز دفترحضور در  -
 شنبهسه

 دکتری دکتری دکتری  دکتری 

 دفترحضور در  دفترحضور در  دفترحضور در  راهو ن نماز آزمون خاک و گیاه -
 چهارشنبه

 رساله-دکتری رساله-دکتری رساله-دکتری  دکتری 

 شود وضعیت حضور در گروه است.برگزار خواهد شد و در ساعاتی که کلاس برگزار نمی یک هفته در میانها * کلاس

 

 

 

 



 صمدی ، دکتر عباس0410-0412تحصیلی سال اولنیمسال  هفتگیبرنامه 

00:11-00:11 04:11-00:11 00:11-04:11 00:01-00 01-00:01 0:01-01:11 
 ساعت

 ایام هفته

 راهو ن نماز خاکشناسی عملی حضور در گروه
خاکشناسی 

 عمومی
 حضور در گروه حضور در گروه

 شنبه

   کارشناسی  کارشناسی 

 حضور در گروه گروهحضور در  حضور در گروه راهو ن نماز روش تحقیق حضور در گروه
 یکشنبه

     ارشد کارشناسی 

 حضور در گروه
شیمی خاک 

 تکمیلی
 حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه راهو ن نماز

 دوشنبه

     ارشد کارشناسی 

 حضور در گروه
تغذیه گیاهان 

 تکمیلی
 حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه راهو ن نماز

 شنبهسه

     ارشد کارشناسی 

 

جلسه شورای 

نظام مهندسی 

 کشاورزی

 راهو ن نماز

جلسه شورای 

نظام مهندسی 

 کشاورزی

جلسه شورای 

آموزشی نظام 

مهندسی 

 کشاورزی

 حضور در گروه
 چهارشنبه

      

. 

 

 

 



 ، دکتر فرخ اسدزاده0410-0412تحصیلی سال اولنیمسال  هفتگیبرنامه 

00:11-00:11 00:11-04:11 04:11-00:11 00:11-00:01 00:01-:01:11 01:11-0:01 
 ساعت

 ایام هفته

 آبخیزداری )ع(
 بیوفیزیک

 محیطی
 نمار و نهار

 حضور در معاونت

 پژوهشی

 مدلهای کاربرد

 ریاضی

 در مدلسازی

 شنبه خاک مطالعات

 دکتری کارشناسی ارشد - - کارشناسی کارشناسی

 خاکشناسی

 جنگل

 هوا و اقلیم

 شناسی
 و نهار نمار

 حضور در معاونت

 پژوهشی

 خاک حفاظت

 پیشرفته
 آمار زمین

 یکشنبه

 کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد  - کارشناسی کارشناسی

- 
 هوا و اقلیم

 شناسی )ع(
 نمار و نهار

 حضور در معاونت

 پژوهشی
 حضور در معاونت

 حضور در معاونت

 دوشنبه پژوهشی

 - - - - کارشناسی -

 )ع( آبخیزداری
 حضور در معاونت

 پژوهشی
 خاک آلودگی نمار و نهار

 حضور در معاونت

 پژوهشی

 حضور در معاونت

 شنبهسه پژوهشی

 - - کارشناسی ارشد - - کارشناسی

- 
 حضور در معاونت

 پژوهشی
 نمار و نهار

 حضور در معاونت

 پژوهشی

 حضور در معاونت

 پژوهشی

 حضور در معاونت

 چهارشنبه پژوهشی

- - - - - - 

 

 


