
 )00-99( برنامه نیمسال اول دروس کارشناسی

 

 روز دانشجویان ورودي  8-10 کالس 10-12 کالس 13-15 کالس 15-17 کالس
 زبان فارسی (مدعو)  261 ش خانواده و جمعیت(پسران) دان 261

 ) 1(ترم  1398 (مدعو)  1فیزیک  261  

شنبه
 

 دانش خانواده و جمعیت(دختران)  132 دانش خانواده و جمعیت (دختران)  132

 ) 3(ترم  1397   ) مدعو(  شیمی 132 ) مدبري. د( زمین شناسی زیست محیطی   

 
 )02( آز سامانه اطالعات جغرافیایی

  (د. فیجانی) 
  )01( آز سامانه اطالعات جغرافیایی

 (د. فیجانی) 
 ) 5(ترم  1396 زمین شیمی (د. رجبی)  244 چینه شناسی (د. قاسمی نژاد، د. فروغی)  244

 ) 7(ترم  1395 آبهاي زیرزمینی (د. فیجانی)  132 زمین شناسی نفت (د. توکلی)  261 (دکتر رجبی و دکتر رجبی) سنجش از دور  244 زمین فیزیک (د. سهرابی)  244

 ) 1 ترم( 1398 (مدعو)  1ریاضی  261 بلور شناسی (د. رجبی)  132 زبان فارسی (مدعو)  261  

شنبه 
یک

 ) 3(ترم  1397 (د. سجادي)  دیرینه شناسی بی مهرگان 244 ) 01مهرگان ( آز دیرینه شناسی بی   ) 02مهرگان ( آز دیرینه شناسی بی   ) 03مهرگان ( آز دیرینه شناسی بی   

132 
261 

 روش پژوهش در زمین شناسی 
 (دکتر مدبري) 

 سامانه اطالعات جغرافیایی 
 ) 5(ترم  1396 زمین شناسی ساختاري (د. الیاسی)  132 ) 01آز زمین شناسی ساختاري (  ) 02آز زمین شناسی ساختاري ( 

 ) 7(ترم  1395 بازدید هاي صحرایی 

 ) 1 ترم( 1398 ) مدعو ( 1 فیزیک 261 حسن پور) . د(  زمین شناسی فیزیکی 261 ) 01( 1آز فیزیک   ) 02( 1آز فیزیک  

دوشنبه
 

 ) 3(ترم  1397   ) 01آز شیمی (  ) 01آز شیمی (  شیمی (مدعو)  132

  )03آز سنگ شناسی دگرگونی ( 
 ) 02آز زمین شناسی ساختاري (
  )02آز سنگ شناسی دگرگونی (

 ) 01آز زمین شناسی ساختاري (
 )01آز سنگ شناسی دگرگونی (

 ) 5(ترم  1396 سنگ شناسی دگرگونی (د. کنعانیان)  244

 132 زمین فیزیک (د. سهرابی)  244 آبهاي زیرزمینی (د. فیجانی)  132 زمین شناسی نفت (د. توکلی)  261
  زمین شناسی صحرایی

 زمین شناسی پزشکی (د. مدبري) 
 استاتیک و مقاومت مصالح 

 ) 7(ترم  1395

 
 ) 01آز بلورشناسی (

  ) 01آز زمین شناسی فیزیکی (
 ) 01آز بلورشناسی (

  ) 01آز زمین شناسی فیزیکی (
 ) 01آز بلورشناسی (

 ) 01آز زمین شناسی فیزیکی (
 ) 1 ترم( 1398 (مدعو)  1ریاضی  261

سه شنبه 
 

 ) 3(ترم  1397 رسوب شناسی (د. امینی)  132 ) 01آز رسوب شناسی (  ) 01آز رسوب شناسی (  ) 01آز رسوب شناسی ( 

 
   گیاهی شناسی دیرینه  آزمایشگاه
 ) جوادي واعظ. د(

132 
261 

 فروتن)  (د. زمین ریخت شناسی
 ) جوادي واعظ. د(  گیاهی شناسی دیرینه 

 ) 5(ترم  1396 زمین شیمی (د. رجبی)  244 چینه شناسی (د. قاسمی نژاد، د. فروغی)  244

 ) 7(ترم  1395     ) رجبی .د و رجبی .د(  دور  از آز سنجش  ) رجبی .د و رجبی .د(  دور  از آز سنجش 
 ) 1 ترم( 1398 بازدید هاي صحرایی 

چهارشنبه 
 ) 3(ترم  1397 بازدیدهاي صحرایی  

 ) 5(ترم  1396 بازدیدهاي صحرایی 

 132 استاتیک و مقاومت مصالح  132  
 کاربردي  مهندسی شناسی مینز

 ) رجبی. د(
 ) 7(ترم  1395 زمین شناسی دریایی (دکتر مهرابی)  132


