
 (گرایش فیزیک و حفاظت خاک مدیریت منابع خاک) -الف

 نیمسال اول نیمسال دوم
 نام درس و شماره درس کد نظری عملی استاد درس نام درس و شماره درس کد نظری عملی استاد درس

 1117111 2 1 دکترعالی نژادیان
 

 حفاظت خاک پیشرفته

 )تخصصی( 
 

 خاک پیشرفتهفیزیک  1117731 2 1 دکتر  عالی نژادیان

 )تخصصی(

 ارزیابی تناسب اراضی  1117137 2 1 مدعو

 )تخصصی(

پیدایش و رده بندی خاک پیشرفته  1117731 2 1 مدعو

 )تخصصی(

 1117731 2  دکتر متین فر
 

 روش تحقیق

 )تخصصی( 

 

 1117731 1  دکتر عالی نژادیان
 

رابطه آب  خاک و گیاه پیشرفته 

 )گرایش

 خاک()اختیاری(فیزیک و حفاظت 

 مدیریت پایدار منابع خاک  1117131 2  دکتر متین فر

 )تخصصی(

 سمینار 1117731 1  عالی نژادیان

 )تخصصی(

 های پیشرفته آماری  روش 1117131 1  مدعو

 )اختیاری(

 جمع واحد  1 2  جمع واحد  13 2 

 

 

 نیمسال چهارم

 

 

 نیمسال سوم
 نام درس کد نظری عملی استاد درس نام درس کد نظری عملی استاد درس

 سنجش از دور  1117731 2 1 دکتر متین فر پایان نامه 1117712 3 

 )اختیاری(
توجه: طبق مصوبه گروه پایان نامه در نیمسال سوم اخذ ، پروپوزال دانشجو بررسی شده و  ****

 در نیمسال چهارم نیز مجدد درس پایان نامه ارائه می گردد

 

 پایان نامه 1117712 3 عالی نژادیان

 جمع واحد  1 

 

 



و تغذیه گیاه( خاکشیمی، حاصلخیزی  شیگرامدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک ) -ب  

 

 نیمسال اول نیمسال دوم

 نام درس و شماره درس کد نظری عملی استاد درس نام درس و شماره درس کد نظری عملی استاد درس

 حاصلخیزی خاک پیشرفته  1117773 2 1 دکتر فیضیان

 )تخصصی(

 شیمی خاک پیشرفته 1117731 1  دکتر فیضیان

 )تخصصی( 

 آلودگی خاک و آب پیشرفته  1117733 2  دکتر فیضیان

 )اختیاری(

 مدیریت تغذیه گیاه  1117733 1  دکتر فیضیان

 )تخصصی(

 روابط زیستی خاک و گیاه  1117121 2 1 دکتر فیضیان

 )تخصصی(

 های پیشرفته آماری روش 1117131 2 1 مدعو

 )تخصصی(

 روش تحقیق 1117117 2  دکتر متین فر

 )تخصصی(

 بیوشیمی گیاهی پیشرفته 1117122 2  دکتر فیضیان

 )اختیاری(

 1سمینار 1117731 1  

 )تخصصی( 

     

 جمع واحد  13 1  جمع واحد  1 2 

 

 نیمسال چهارم

 

 نیمسال سوم

 نام درس کد نظری عملی استاد درس نظری کد نظری عملی استاد درس

 مواد آلی خاک  1117121 2  دکتر فیضیان پایان نامه 1117712 3 

 )اختیاری(
توجه: طبق مصوبه گروه پایان نامه در نیمسال سوم اخذ ، پروپوزال دانشجو بررسی شده و  در ****

 نیمسال چهارم نیز مجدد درس پایان نامه ارائه می گردد

 

ای  کشت هیدروپونیک و گلخانه 1117121 1 1 دکتر فیضیان

 )اختیاری(

 پایان نامه 1117712 3 فیضیان

 جمع واحد  13 



منابع خاک و ارزیابی اراضی( شیگرامدیریت منابع خاک )  -ج  

 

 نیمسال اول نیمسال دوم

 نام درس کد نظری عملی استاد درس نام درس کد نظری عملی استاد درس

 1117111 2 1 دکترعالی نژادیان
 

 حفاظت خاک پیشرفته )تخصصی(
 

پیدایش و رده بندی خاک پیشرفته  1117731 2 1 مدعو

 )تخصصی(

 روش تحقیق )تخصصی( 1117731 2  دکتر متین فر ارزیابی تناسب اراضی )تخصصی( 1117133 2 1 مدعو

 پیشرفته آماری )اختیاری( های روش 1117131 1   مدیریت پایدار منابع خاک )تخصصی( 1117131 2  دکتر متین فر

 1117111 2  دکتر متین فر

 

در علوم خاک)گرایش منابع GISکاربرد 

 خاک و ارزیابی

 اراضی()اختیاری(

دکتر عالی 

 نژادیان

 فیزیک خاک پیشرفته )تخصصی( 1117731 2 1

 جمع واحد  1 2  سمینار 1117731 1  متین فر

  جمع واحد  1 2 

 

 نیمسال چهارم

 

 نیمسال سوم

 نام درس کد نظری عملی استاد درس نام درس کد نظری عملی استاد درس

 خاکهای مناطق خشک و نیمه خشک 1117123 2  مدعو پایان نامه 1117712 3 متین فر

 اختیاری
توجه: طبق مصوبه گروه پایان نامه در نیمسال سوم اخذ ، پروپوزال دانشجو بررسی شده و  در ****

 درس پایان نامه ارائه می گردد نیمسال چهارم نیز مجدد

 

 نقشه برداری رقومی 1117112 1 1 متین فر

 اختیاری

 پایان نامه 1117712 3 متین فر

 جمع واحد  13 


