
 دوره روزانه و شبانه –جغرافیاکارشناسی             1401 اولبرنامه ترمی  نیمسال               

 

 اول ترم -(1401ورودی های نیمسال اول )  

ردی

 ف

تعداد  نام درس کد درس

 واحد

 تاریخ و ساعت امتحان شماره ی کالس محل تشکیل کالس ر وز و ساعت تشکیل کالس نام استاد

 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

1 
 2 (1ریاضیات ) 1815500-90

اساتید گروه 
 آموزشی

 08-10    
 مرکزی

    10-08               17/10 2ک 

2 
اساتید گروه  2 فلسفه علم جغرافیا 1815501-90

    12-10  آموزشی
 کارگاه مرکزی

19/10                   08-10  

3 
اساتید گروه  2 (1آمار و احتماالت ) 1815508-90

 آموزشی
 

 08-10   
 2ک  مرکزی

21/10               08-10    

4 
اساتید گروه  2 زمین شناسی عمومی 1815503-90

     10-8 آموزشی
 5 ک فنی

01/11               08-10    

5 
اساتید گروه  2 زمین در فضا 1815509-90

     12-10 آموزشی
 5 ک فنی

28/10               08-10    

6 
اساتید گروه  2 مبانی برنامه نویسی کامپیوتر 1815505-90

  12-10    آموزشی
 فنی

    10-08               26/10 3ک 

7 
اساتید گروه  2 نقشه خوانی 1815506-90

 آموزشی
 

  15-17 
 1ک  مرکزی 

24/10               08-10    

8 
اساتید گروه  3 زبان انگلیسی عمومی 1810011-93

 15-13 آموزشی

*17-19 
 زوج

    
 *2ک – 1ک  *فنی –مرکزی 

04/11               08-10    

9 
اساتید گروه  2 (1اندیشه اسالمی ) 1810002-93

   17-15 آموزشی
 

    10-08               22/10 1ک  فنی 

اساتید گروه  ع 1 (1تربیت بدنی ) 1810014-91 10
 سالن ورزشی سالن ورزشی سالن ورزشی  15-13    آموزشی

- 
 20 جمع واحدها -

         

 

  



 دوره روزانه و شبانه –کارشناسی جغرافیا          1401برنامه ترمی  نیمسال اول 

 

 سوم ترم -(1400ورودی های نیمسال اول )  

ردی

 ف

تعداد  نام درس کد درس

 واحد

 تاریخ و ساعت امتحان شماره ی کالس محل تشکیل کالس ر وز و ساعت تشکیل کالس نام استاد

پنج  چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 شنبه

1 
 اساتید گروه آموزشی 2 جغرافیای خاکها 1815502-90

    12-10               17/10 5ک  فنی     8-10 

2 
 اساتید گروه آموزشی 2 جغرافیای جمعیت 1815504-90

    12-10               19/10 5ک  فنی    15-17   

3 
  اساتید گروه آموزشی 2 مخاطرات محیطی 1815518-90

    12-10               21/10 5ک  فنی   8-10  

4 
 اساتید گروه آموزشی 2 مبانی سنجش از دور 1815519-90

    12-10               24/10 5ک  فنی    13-15   

5 
 اساتید گروه آموزشی 2 (1ژئومورفولوژی ایران) 1815520-90

    12-10               26/10 5ک  فنی      10-12 

6 
 اساتید گروه آموزشی 2 آب و هواشناسی 1815521-90

8-10      
    12-10               28/10 2ک  فنی

7 
 اساتید گروه آموزشی 2 جغرافیای تاریخی ایران 1815522-90

 13-15   
    12-10               02/11 1ک  فنی  

8 
 اساتید گروه آموزشی 2 جغرافیای شهری 1815507-90

  13-15    
    12-10               01/11 5ک  فنی

9 
 اساتید گروه آموزشی 2 جغرافیای روستایی ایران 1815523-90

 15-17  
 

    12-10               04/11 5ک  فنی  

10 
 اساتید گروه آموزشی 2 تفسیر موضوعی قرآن 1810008-90

    10-12               03/11 1ک  فنی    08-10  

 
 20 جمع واحدها -

          

 

  



 دوره روزانه و شبانه –کارشناسی جغرافیا             1401برنامه ترمی  نیمسال اول                

 پنجمترم  -(1399) اولورودی های نیمسال   

تعداد  نام درس کد درس ردیف

 واحد

محل تشکیل  ر وز و ساعت تشکیل کالس نام استاد

 کالس

شماره ی 

 کالس

 تاریخ و ساعت امتحان

 پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

1 
اساتید گروه  2 جغرافیای سیاسی 1815533-90

    15-13               17/10 2ک  فنی      12-10 آموزشی

2 
اساتید گروه  2 جغرافیای فرهنگی 1815534-90

    15-13               19/10 5ک  فنی      15-13 آموزشی

3 
اساتید گروه  2 کارآفرینی و بازار کار جغرافیای شهری  1815535-90

     12-10  آموزشی
 فنی

    15-13               21/10 2ک 

4 
اساتید گروه  2 برنامه ریزی شهری 1815536-90

    15-13   آموزشی
 مرکزی

    15-13                 24/10 کارگاه

5 
اساتید گروه  2 شهرها و شهرکهای جدید 1815537-90

    15-13               26/10 2ک  فنی    15-13    آموزشی

6 
اساتید گروه  2 جغرافیای اقتصادی ایران 1815538-90

    15-13               28/10 5ک فنی   12-10    آموزشی

7 
اساتید گروه  ن1ع  1 کارگاه برنامه ریزی شهری 1815539-90

 15-13  آموزشی

15-17 

    
 مرکزی

    15-13               01/11 کارگاه

8 
اساتید گروه  ن1ع  1 روش تحقیق در برنامه ریزی شهری 1815540-90

 17-15   آموزشی

17-19 

   
 فنی

    15-13               03/11 5ک 

9 
1810015-94 

 

 (2)تربیت بدنی1ورزش 

 
 ع1

 

اساتید گروه 
 ----------- سالن ورزشی سالن ورزشی   15-13     آموزشی

1810015-95 

 

اساتید گروه  ع1 (2بدنی تربیت)1 ورزش
  17-15     آموزشی

10 
اساتید گروه  3 زبان فارسی عمومی 1810001-92

 10-8 آموزشی

 زوج17-19*

    12-10               22/10 *1ک-1ک فنی*-مرکزی     

 
 20 جمع واحدها -

          

 

  



 دوره روزانه و شبانه –کارشناسی جغرافیا              1401 اولبرنامه ترمی  نیمسال                

 هفتمترم  -(1398) اولورودی های نیمسال   

تعداد  نام درس کد درس ردیف

 واحد

محل تشکیل  ر وز و ساعت تشکیل کالس نام استاد

 کالس

 تاریخ و ساعت امتحان شماره ی کالس

پنج  چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 شنبه

1 
اساتید گروه  2 آیین زندگی 1810007-91

    17-15   آموزشی
 مرکزی

    15-17               17/10 1ک 

2 
اساتید گروه  2 زیباسازی و مبلمان شهری 1815550-90

  17-15     آموزشی
 فنی

    10-08               18/10 5ک 

3 
اساتید گروه  ن1ع  1 تکنیکهای برنامه ریزی شهری 1815551-90

 آموزشی
 

 8-10 

 

15-17   
 مرکزی-فنی

    10-08               20/10 کارگاه-2ک 

4 
اساتید گروه  2 مدیریت شهری 1815552-90

  15-13     آموزشی
 فنی

    10-08               25/10 5ک

5 
اساتید گروه  2 حقوق و قوانین برنامه ریزی شهری 1815553-90

 15-13      آموزشی
 مرکزی

    10-08               27/10 1ک 

6 
اساتید گروه  ن1ع  1 اراضی شهری و منطقه ایکاربری  1815554-90

  10-8 15-13    آموزشی
 مرکزی-مرکزی

    10-08               01/11 1ک-1ک 

7 
اساتید گروه  2 مسکن و اسکان غیر رسمی 1815555-90

   12-10    آموزشی
 فنی

    10-08               03/11 2ک 

8 
اساتید گروه  ع2 پروژه 1815556-90

 آموزشی

--- --- --- --- ---  --- --- --- 

9 
اساتید گروه  2 دانش خانواده و جمعیت 1810010-90

    15-13               22/10 1ک  فنی      10-08 آموزشی

10 
 18 جمع -

         

 


