
 ، دکتر حجت احمدی2042-2041تحصیلی سال اولنیمسال  هفتگیبرنامه 

20:44-20:44 20:44-20:44 20:44-21 21-22:14 22:14-24 24-0:14 
 ساعت

 ایام هفته

 حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه نماز و نهار حضور در گروه -
 شنبه

      

  مسایل آب ایران رودخانهمهندسی  نماز و نهار مهندسی رودخانه -
 یکشنبه

  دکتری کارشناسی ارشد  کارشناسی ارشد 

 حضور در گروه حضور در گروه نماز و نهار حضور در گروه -
هیدرولیک 

 دوشنبه مجاری روباز

 کارشناسی     

 حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه نماز و نهار حضور در گروه -
 شنبهسه

      

 حضور در گروه حضور در گروه نماز و نهار حضور در گروه -
 محاسبات عددی

 چهارشنبه منابع طبیعی

 کارشناسی ارشد     

 

 

 

 



 ، دکتر جواد بهمنش2042-2041تحصیلی سال اولنیمسال  هفتگیبرنامه 

20:44-20:44 20:44-20:44 20:44-21 21-22:14 22:14-24 24-0:14 
 ساعت

 ایام هفته

- 
دفتر حضور در 

 نظارت

مبانی و روشهای 

 آبیاری
 1کارورزی 

دفتر حضور در 

 نظارت

طراحی سیستم های 

 شنبه تحت فشار

 کارشناسی  کارشناسی کارشناسی  

- 
حضور در دفتر 

 نظارت

طراحی سیستم های 

 )عملی( تحت فشار

تعرق و -تبخیر

 نیاز آبی

تعرق و -تبخیر

 نیاز آبی

دفتر حضور در 

 یکشنبه نظارت

  ارشد کارشناسی ارشد کارشناسی  کارشناسی  

- 
حضور در دفتر 

 نظارت

مبانی و روشهای 

 )عملی( آبیاری

فیزیک خاک 

 پیشرفته

فیزیک خاک 

 پیشرفته

حضور در دفتر 

 دوشنبه نظارت

  دکتری دکتری   

- 
حضور در دفتر 

 نظارت
 ناهار و نماز

حضور در دفتر 

 نظارت

حضور در دفتر 

 نظارت
 گروهحضور در 

 شنبهسه

 در صورت بازدید از موسسات استانی در بازدیدهای مزبور خواهم بود  

- 
حضور در دفتر 

 نظارت
 ناهار و نماز

حضور در دفتر 

 نظارت

حضور در دفتر 

 نظارت
 حضور در گروه

 چهارشنبه

 در صورت بازدید از موسسات استانی در بازدیدهای مزبور خواهم بود 

 

 

 



 دکتر سمیه حجابی – 2042-2041تحصیلی برنامه هفتگی نیمسال اول سال

20:44-20:44 20:44-20:44 20:44-21 21-22:14 22:14-24 24-0:14 
 ساعت

 ایام هفته

 نمار و ناهار حضور در گروه حضور در گروه
برنامه نویسی 

 رایانه ای
 حضور در گروه حضور در گروه

 شنبه

   مقطع کارشناسی   

 حضور در گروه

هوا و           

شناسی اقلیم

 عملی آب*

برنامه نویسی 

 عملی* -رایانه ای

پیش بینی 

هواشناسی 

 کشاورزی

هوا و           

 شناسی آباقلیم
 حضور در گروه

 یکشنبه

  مقطع کارشناسی مقطع ارشد مقطع کارشناسی مقطع کارشناسی 

 نمار و ناهار حضور در گروه حضور در گروه 
جلسه شورای 

 گروه
 حضور در گروه حضور در گروه

 دوشنبه

      

 نمار و ناهار حضور در گروه حضور در گروه

هوا و           

شناسی اقلیم

 عملی ژنتیک*

هوا و           

شناسی اقلیم

 ژنتیک

 حضور در گروه
 شنبهسه

  مقطع کارشناسی  مقطع کارشناسی   

 حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه نمار و ناهار حضور در گروه حضور در گروه
 چهارشنبه

      

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

 s.hejabi@urmia.ac.ir:  ایمیل



 ، دکتر حصاری2042-2041تحصیلی سال اولنیمسال  هفتگیبرنامه 

20:44-20:44 20:44-20:44 20:44-21 21-22:14 22:14-24 24-0:14 
 ساعت

 ایام هفته

حضور در 

 پژوهشکده

حضور در 

 پژوهشکده
 نماز و نهار

حضور در 

 پژوهشکده

حضور در 

 پژوهشکده

حضور در 

 شنبه پژوهشکده

      

 حضور در گروه منابع آب   GIS منابع آب  GIS نماز و نهار حضور در گروه -
 یکشنبه

  کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد   

حضور در 

 پژوهشکده

حضور در 

 نماز و نهار پژوهشکده
حضور در 

 پژوهشکده

حضور در 

 پژوهشکده

حضور در 

 دوشنبه پژوهشکده

      

کاربرد کامپیوتر 

 در محیط زیست

موضوعات خاص 

 در هیدرولوژی 
 نماز و نهار

کاربرد کامپیوتر 

 در محیط زیست
 زبان تخصصی  در گروهحضور 

 شنبهسه

 کارشناسی  کارشناسی ارشد  دکترا کارشناسی ارشد

حضور در 

 پژوهشکده

حضور در 

 نماز و نهار پژوهشکده
حضور در 

 پژوهشکده

حضور در 

 پژوهشکده

حضور در 

 چهارشنبه پژوهشکده

      

 

 

 

 



خلیلی، دکتر کیوان 2042-2041تحصیلی سال اولنیمسال  هفتگیبرنامه   

20:44-20:44 20:44-20:44 20:44-21 21-22:14 22:14-24 24-0:14 
 ساعت

 ایام هفته

 حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه نماز و نهار حضور در گروه -
 شنبه

      

روشهای 

استوکاستیک در 

 منابع آب

روشهای 

استوکاستیک در 

 منابع آب

 حضور در گروه گروهحضور در  حضور در گروه نماز و نهار
 یکشنبه

     ارشد  مقطع ارشد  مقطع

 حضور در گروه حضور در گروه نماز و نهار نماز و نهار حضور در گروه -
 دوشنبه

      

 مسائل آب ایران مسائل آب ایران حضور در گروه نماز و نهار حضور در گروه -
 شنبهسه

 مقطع دکتری مقطع دکتری    

 حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه نماز و نهار حضور در گروه -
 چهارشنبه

      

 

 

 

 



 ، دکتر رضایی2042-2041تحصیلی برنامه هفتگی نیمسال اول سال

20:44-20:44 20:44-20:44 20:44-21 21-22:14 22:14-24 24-0:14 
 ساعت

 ایام هفته

روشهای 

محاسباتی در 

 مهندسی آب

روشهای 

محاسباتی در 

 مهندسی آب 

 حضور در گروه نماز و نهار
آمار مهندسی 

 تکمیلی
 حضور در گروه

 شنبه

  ارشد   ارشد ارشد

- 
 حضور در گروه

 حضور در گروه نماز و نهار
طراخی شبکه 

 های آبرسانی
 حضور در گروه

 یکشنبه

  کارشناسی    

 حضور در گروه نماز و نهار حضور در گروه -
آمار مهندسی 

 پیشرفته

آمار مهندسی 

 دوشنبه پیشرفته

 دکتری دکتری    

 حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه نماز و نهار حضور در گروه -
 شنبهسه

      

 حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه نماز و نهار حضور در گروه -
 چهارشنبه

      

 

 



 ، دکتر سینا بشارت2042-2041تحصیلی اول سالبرنامه هفتگی نیمسال 

20:44-20:44 20:44-20:44 20:44-21 21-22:14 22:14-24 24-0:14 
 ساعت

 ایام هفته

- 
 حضور در 

 پژوهشکده
 نماز و نهار

حضور در 

 پژوهشکده

حضور در 

 پژوهشکده

 حضور در 

 شنبه پژوهشکده

      

 نماز و نهار یآبیاری سطح -
عملیات رابطه 

 خاک و گیاه ،آب
 حضور در گروه

 و رابطه آب، خاک

 یکشنبه گیاه

 کارشناسی  کارشناسی  کارشناسی ارشد 

- 
موضوعات پیشرفته 

 آب و خاک در فیزیک
 حضور در گروه نماز و نهار

پدیده انتقال 

 مواد

موضوعات پیشرفته 

 دوشنبه آب و خاک در فیزیک

 دکتری دکتری   دکتری 

- 
 حضور در 

 پژوهشکده
 نماز و نهار

حضور در 

 پژوهشکده

حضور در 

 پژوهشکده

 حضور در 

 شنبهسه پژوهشکده

      

- 
 حضور در 

 پژوهشکده
 نماز و نهار

حضور در 

 پژوهشکده

حضور در 

 پژوهشکده

 حضور در 

 چهارشنبه پژوهشکده

      

 

 

 



 ، دکتر کامران زینال زاده2042-2041تحصیلی برنامه هفتگی نیمسال اول سال

20:44-20:44 20:44-20:44 20:44-21 21-22:14 22:14-24 24-0:14 
 ساعت

 ایام هفته

حضور در 

 پژوهشکده

حضور در 

 پژوهشکده
 نماز و نهار

حضور در 

 پژوهشکده

حضور در 

 پژوهشکده
 زهکشی تکمیلی

 شنبه

 کارشناسی ارشد     

حضور در 

 پژوهشکده

حضور در 

 پژوهشکده
 نماز و نهار

حضور در 

 پژوهشکده

حضور در 

 پژوهشکده

حضور در 

 یکشنبه پژوهشکده

      

 حضور در گروه نماز و نهار حضور در گروه حضور در گروه
حضور در 

 پژوهشکده

حضور در 

 دوشنبه پژوهشکده

      

حضور در 

 پژوهشکده
 نماز و نهار نفوذ و نشت

پدیده انتقال مواد  

 در خاک

طراحی سامانه 

 های زهکشی

 حضور در

 شنبهسه پژوهشکده

  کارشناسی دکتری  دکتری 

حضور در 

 پژوهشکده

حضور در 

 پژوهشکده
 نماز و نهار

حضور در 

 پژوهشکده

حضور در 

 پژوهشکده

حضور در 

 چهارشنبه پژوهشکده

      

 

 

 



 ، دکتر محمد همتی2042-2041تحصیلی برنامه هفتگی نیمسال اول سال

20:44-20:44 20:44-20:44 20:44-21 21-22:14 22:14-24 24-0:14 
 ساعت

 ایام هفته

- 
هیدرولیک 

 مجاری بسته

عملی آبهای 

 زیرزمینی

هیدرولیک 

 مجاری روباز
 حضور در گروه آبهای زیرزمینی

 شنبه

  کارشناسی کارشناسی ارشد کارشناسی کارشناسی 

- 
* هیدرولیک 

 1رسوب
 جلسه گروه نماز و نهار

* مسائل آب 

 ایران
 حضور در گروه

 یکشنبه

  دکتری   دکتری 

 حضور در گروه حضور در گروه نماز و نهار حضور در گروه -
هیدرولیک رسوب 

 دوشنبه 1

 دکتری     

 حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه نماز و نهار حضور در گروه -
 شنبهسه

      

 در گروه حضور حضور در گروه حضور در گروه نماز و نهار حضور در گروه -
 چهارشنبه

      

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

 

 



 ، دکتر مجید منتصری2042-2041تحصیلی برنامه هفتگی نیمسال اول سال

20:44-20:44 20:44-21 21-22:14 22:14-24 24-0:14 
 ساعت

 ایام هفته

 نماز و نهار حضور در گروه
مهندسی منابع آب 

 تکمیلی
 هیدرولوژی مهندسی 2کارورزی 

 شنبه

 یکارشناس کارشناسی کارشناسی ارشد  

 نماز و نهار حضور در گروه
مهندسی منابع آب 

 تکمیلی
 حضور در گروه حضور در گروه

 یکشنبه

   کارشناسی ارشد  

روشهای استوکاستیک 

 در هیدرولوژی
 حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه نهار نماز و

 دوشنبه

     دکتری

 حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه نماز و نهار حضور در گروه
 شنبهسه

     

 حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه نماز و نهار حضور در گروه
 چهارشنبه

     

 

 

 



 ، دکتر نورعلی حقدوست2042-2041تحصیلی سالبرنامه هفتگی نیمسال اول 

20:44-20:44 20:44-20:44 20:44-21 21-22:14 22:14-24 24-0:14 
 ساعت

 ایام هفته

 آبیاری عمومی  آبیاری عمومی-ع حضور در گروه -
سدهای خاکی 

 پیشرفته
 حضور در گروه

 شنبه

  کارشناسی ارشد کارشناسی کارشناسی  

- 
 حضور در گروه

 سازه بتن مسلح نهار نماز و
سدهای خاکی 

 پیشرفته
 حضور در گروه

 یکشنبه

  کارشناسی ارشد کارشناسی   

 حضور در گروه نماز و نهار ابزار دقیق -
سازه بتن -ع

 مسلح
 حضور در گروه

 دوشنبه

  کارشناسی   دکتری 

 حضور در گروه مکانیک خاک حضور در گروه مکانیک خاک-ع حضور در گروه -
 شنبهسه

   دکتری   

 حضور در گروه حضور در گروه حضور درگروه نماز و نهار حضور در گروه -
 چهارشنبه

      

 

 

 



 ، دکتر وحید رضاوردی نژاد2042-2041تحصیلی برنامه هفتگی نیمسال اول سال

20:44-20:44 20:44-20:44 20:44-21 21-22:14 22:14-24 24-0:14 
 ساعت

 ایام هفته

 آبیاری عمومی آبیاری بارانی 1کارورزی  نماز و نهار آبیاری عمومی ع. -
 شنبه

 کارشناسی کارشناسی ارشد کارشناسی   

 *حضور در گروه *حضور در گروه *حضور در گروه نماز و نهار *حضور در گروه -
 یکشنبه

      

 *حضور در گروه **حضور در گروه نماز و نهار *حضور در گروه -
زیست محیط 

 دوشنبه )طرح(

      

 *حضور در گروه *حضور در گروه نماز و نهار *حضور در گروه -
جهاد کشاورزی 

 شنبهسه )طرح(

      

- 
های ارتباط با طرح

 صنعت
 نماز و نهار

های ارتباط با طرح

 صنعت

های ارتباط با طرح

 صنعت

های ارتباط با طرح

 چهارشنبه صنعت

      

 * یا حضور در جلسات دانشکده )کمسیون تخصصی دانشکده  کشاورزی و منابع طبیعی( 

 ** یا حضور در جلسات دانشکده )شورای آموزشی دانشکده(

 


