
 گرایش فیسیک و حفاظت خاک  -الف

 نیمسال اول نیمسال دوم

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

 )الشاهی( فیشیک خاک پیطزفتِ 2 1 عالی ًژادیاىدکتز   17771 )الشاهی(  ضیوی خاک پیطزفتِ 3  فیضیاى دکتز

17763 

 پیطزفتِ پیذایص ٍ ردُ تٌذی خاک 2 1 سْزاتی دکتز

 17772 )الشاهی( 

 )الشاهی(  حفاظت خاک پیطزفتِ 2 1 عالی ًژادیاى دکتز

17773 

 )الشاهی(  ّای پیطزفتِ آهاری رٍش 3   17774 )اًتخاتی( سٌجص اس دٍر 2 1 هتیي فز دکتز

17764 

راتطِ آب ٍ خاک ٍ گیاُ پیطزفتِ  3  دکتز عالی ًژادیاى

 )اًتخاتی(

 17775)اًتخاتی(  رٍش تحقیق 2  هتیي فز دکتز

 جمع واحذ 11   جمع واحذ 12  

 سومنیمسال  چهارم نیمسال

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

 حاصلخیشی خاک پیطزفتِ 2 1 فیضیاى دکتز پایاى ًاهِ 6 

 17762 )الشاهی( 

 پایاى ًاهِ 6    

 جمع واحذ 9    

 

خاکشیمی و حاصلخیسی  شیگرا  -ب  

 نیمسال اول نیمسال دوم

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

)الشاهی(  حاصلخیشی خاک پیطزفتِ 2 1 فیضیاى دکتز

17762 

 )الشاهی(  ضیوی خاک پیطزفتِ 3  فیضیاى دکتز

17771 

 پیطزفتِ پیذایص ٍ ردُ تٌذی خاک 2 1 سْزاتی دکتز )الشاهی( 17773 حفاظت خاک پیطزفتِ 2 1 عالی ًژادیاى دکتز

 17772 )الشاهی( 

 )الشاهی(  فیشیک خاک پیطزفتِ 2 1 عالی ًژادیاى دکتز

17763 

 )الشاهی(  ّای پیطزفتِ آهاری رٍش 3  

17764 

 17775 )اًتخاتی( تحقیقرٍش  2  هتیي فز دکتز )اًتخاتی( هسألِ هخصَظ 2  فیضیاى دکتز

 جمع واحذ 11    جمع واحذ 11  

 سومنیمسال  چهارم نیمسال

 نام درس نظری عملی استاد درس نظری نظری عملی استاد درس

 )اًتخاتی( تغذیِ گیاُ پیطزفتِ 3  فیضیاى دکتز  پایاى ًاهِ   

 )اًتخاتی( 1سویٌار 1 فیضیاىدکتز    

 پایاى ًاهِ 6    

 جمع واحذ 11     

 

 



 

 

خاک رده بنذی و ارزیابی ،پیذایش  شیگرا  -ج  

 نیمسال اول نیمسال دوم

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

 حاصلخیشی خاک پیطزفتِ 2 1 فیضیاى دکتز

 17762 )الشاهی( 

 )اًتخاتی( 17774 سٌجص اس دٍر 2 1 هتیي فز دکتز

 )اًتخاتی( هذیزیت پایذار خاک 3  سْزاتی دکتز 17775 )اًتخاتی( رٍش تحقیق 2  هتیي فز دکتز

17777 

 )الشاهی(  فیشیک خاک پیطزفتِ 2 1 عالی ًژادیاى دکتز

17763 

 17764 ّای پیطزفتِ آهاری رٍش 3  

 پیطزفتِ پیذایص ٍ ردُ تٌذی خاک 2 1 سْزاتی دکتز

 17772 )الشاهی( 

 )الشاهی(  ضیوی خاک پیطزفتِ 3  فیضیاى دکتز

17771 

 جمع واحذ 11    جمع واحذ 11   

 سومنیمسال  چهارم نیمسال

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

 )الشاهی(  حفاظت خاک پیطزفتِ 2 1 عالی ًژادیاى دکتز پایاى ًاهِ 6 

17773 

 پایاى ًاهِ 6    

 جمع واحذ 9    

 

****
ٍ در تزم  تایذ در تزم سَم حتوا پزٍپَسال داًطجَ تصَیة ضَد تا تصوین گزٍُ چزا کِ گزدد تَجِ: پایاى ًاهِ در تزم سَم اخذ هی

  هطکل تزخَرد ًکٌذ. ارائِ هی گزدد کِ داًطجَ تادرس پایاى ًاهِ چْارم ًیش هجذد 


