
 1398-( ي تغذیٍ گیاٌخاکضیمی، حاصلخیشی  شیگزا)مذیزیت حاصلخیشی ي سیست فىايری خاک - ب

 ویمسال ايل ویمسال ديم

 وام درس ي ضمارٌ درس کذ وظزی عملی استاد درس وام درس ي ضمارٌ درس کذ وظزی عملی استاد درس

 حاصلخیشی خاک پیطزفتٍ  1317770 2 1 دکتز فیضیان

 (تخصصی)

 ضیمی خاک پیطزفتٍ 1317701 3  دکتز جاللی

 (تخصصی) 

 آلًدگی خاک ي آب پیطزفتٍ  1317706 2  دکتز جاللی

 (اختیاری)

 مذیزیت تغذیٍ گیاٌ  1317766 3  دکتزجاللی

 (تخصصی)

 رياتط سیستی خاک ي گیاٌ  1317123 2 1 دکتز جاللی

 (تخصصی)

 ريش َای پیطزفتٍ آماری 1317105 2 1 مذعً

 (تخصصی)

 ريش تحقیق 1317847 2  دکتز  فیضیان

 (تخصصی)

 تیًضمی گیاَی پیطزفتٍ  1317122 1 1 دکتز جاللی

 1سمیىار 9011601 1  جاللی- فیضیان

 (تخصصی) 

     

 جمع ياحذ  10 1  جمع ياحذ  9 2 

 

 ویمسال چُارم

 

 ویمسال سًم

 وام درس کذ وظزی عملی استاد درس وظزی کد وظزی عملی استاد درس

 مًاد آلی خاک  1317124 2  دکتز جاللی پایان وامٍ - 6 

 (اختیاری)
طثق مصًتٍ گزيٌ پایان وامٍ در ویمسال سًم اخذ ، پزيپًسال داوطجً تزرسی ضذٌ ي  در : تًجٍ****

 ویمسال چُارم ویش مجذد درس پایان وامٍ ارائٍ می گزدد

 

ٍ ای  1317125 1 1 دکتز جاللی کطت َیذريپًویک ي گلخاو

 (اختیاری)

 پایان وامٍ 9011604 6 فیضیان

 جمع ياحذ  10 



1398-( مىاتع خاک ي ارسیاتی اراضیشیگزا)مذیزیت مىاتع خاک -  ج  

 ویمسال ايل ویمسال ديم

 وام درس کذ وظزی عملی استاد درس وام درس کذ وظزی عملی استاد درس

 1317763 2 1 دکتزعالی وژادیان
 

 (تخصصی) فیشیک پیطزفتٍ 
 

پیذایص ي ردٌ تىذی خاک پیطزفتٍ  1317769 2 1 دکتز امیزیان

 (تخصصی)

دکتز متیه  (تخصصی)ارسیاتی تىاسة اراضی  1317106 2 1 دکتز امیزیان

 فز

 (تخصصی)ريش تحقیق  1317753 2 

 (اختیاری)ريش َای پیطزفتٍ آماری  1317780 3   (تخصصی)مذیزیت پایذار مىاتع خاک  1317750 2  دکتز متیه فز

 1317111 2  دکتز متیه فز

 

گزایص مىاتع )در علًم خاکGISکارتزد 

 خاک ي ارسیاتی

 (اختیاری)(اراضی

 1317740 2 1 دکتز محمذی
 

 (تخصصی)حفاظت خاک  پیطزفتٍ 

 جمع ياحذ  9 2  سمیىار 9011601 1  متیه فز

  جمع ياحذ  9 2 

 

 ویمسال چُارم

 

 ویمسال سًم

 وام درس کذ وظزی عملی استاد درس وام درس کذ وظزی عملی استاد درس

 خاکُای مىاطق خطک ي ویمٍ خطک 1317120 2  متیه فز پایان وامٍ - 6 متیه فز

 اختیاری
طثق مصًتٍ گزيٌ پایان وامٍ در ویمسال سًم اخذ ، پزيپًسال داوطجً تزرسی ضذٌ ي  در : تًجٍ****

 ویمسال چُارم ویش مجذد درس پایان وامٍ ارائٍ می گزدد

 

 وقطٍ تزداری رقًمی 1317112 1 1 متیه فز

 اختیاری

 پایان وامٍ 9011604 6 متیه فز

 جمع ياحذ  10 



 

 1398-(گزایص فیشیک ي حفاظت خاک )مذیزیت مىاتع خاک- الف

 ویمسال ايل ویمسال ديم
 وام درس ي ضمارٌ درس کذ وظزی عملی استاد درس وام درس ي ضمارٌ درس کذ وظزی عملی استاد درس

 1317114 2 1 دکتزعالی وژادیان
 

 حفاظت خاک پیطزفتٍ

 (تخصصی) 
 

 فیشیک خاک پیطزفتٍ 1317763 2 1 دکتز  عالی وژادیان

 (تخصصی)

 ارسیاتی تىاسة اراضی  1317107 2 1 دکتز امیزیان

 (تخصصی)

پیذایص ي ردٌ تىذی خاک پیطزفتٍ  1317769 2 1 دکتز امیزیان

 (تخصصی)

 1317705 2  دکتز متیه فز
 

 ريش تحقیق

 (تخصصی) 

 

 1317765 3  دکتز عالی وژادیان
 

راتطٍ آب  خاک ي گیاٌ پیطزفتٍ 

 گزایص)

 (اختیاری)(فیشیک ي حفاظت خاک

 مذیزیت پایذار مىاتع خاک  1317109 2  دکتز محمذی

 (تخصصی)

 سمیىار 9011601 1  دکتزعالی وژادیان

 (تخصصی)

 ريش َای پیطزفتٍ آماری  1317104 3  مذعً

 (اختیاری)

 جمع ياحذ  9 2  جمع ياحذ  10 2 

 

 

 ویمسال چُارم

 

 

 ویمسال سًم
 وام درس کذ وظزی عملی استاد درس وام درس کذ وظزی عملی استاد درس

 سىجص اس دير  1317704 2 1 دکتز متیه فز پایان وامٍ - 6 

 (اختیاری)
طثق مصًتٍ گزيٌ پایان وامٍ در ویمسال سًم اخذ ، پزيپًسال داوطجً تزرسی ضذٌ ي  : تًجٍ****

 در ویمسال چُارم ویش مجذد درس پایان وامٍ ارائٍ می گزدد

 

 پایان وامٍ 9011604 6 عالی وژادیان



 


