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 نيمسال اول 

ف
دی

ر
 

 عملي نظری نوع درس  كد درس نام درس
-سفر علمي-كارگاه-)سمينار

 آزمایشگاه(
 عنوان التين  استاد مربوطه پيش نياز

1 
اندیشه های نظری در جغرافيا و 

 ژئومورفولوژی
 دكتر ساالری ندارد سمينار - 2 پایه 076-22-60

Theoretical ideas in 
geography and 
geomorphology 

2 
پيشرفته در  GISسنجش از دور و 

 ژئومورفولوژی
 دكتر شهابي ندارد كارگاه - 2 پایه 038-22-60

Advanced remote 
sensing and GIS in 
geomorphology 

3 
تكنيكهای ميداني و آزمایشگاهي در 

 ژئومورفولوژی
 دكتر خضری ندارد آزمایشگاه-سفر علمي 1 1 پایه 039-22-60

Field and laboratory 
techniques in 
geomorphology 

 - 2 پایه 60-22-040 ژئومورفولوژی و سنگ شناسي 4
-كارگاه-سفرعلمي

 سمينار
 Geomorphology and دكتر نيری ندارد

lithology 

     1 7    جمع

 نيمسال دوم

ف
دی

ر
 

 عملي نظری نوع درس  كد درس نام درس
سفر -كارگاه-)سمينار

 آزمایشگاه(-علمي
 التين عنوان استاد مربوطه پيش نياز

 Geomorphology and دكتر نيری - كارگاه-آزمایشگاه - 2 پایه 60-22-042 ژئومورفولوژی و رسوبات سطحي 1
surface sediments 

2 
ها در تكنيک ها و مدل

 ژئومورفولوژی
 دكتر شهابي - سمينار-كارگاه - 2 پایه 041-22-60

Techniques and 
models in 
geomorphology 

 Geomorphology of دكتر خضری - كارگاه -سفر علمي  - 2 تخصصي 60-22-043 ژئومورفولوژی محوطه های فرهنگي 3
cultural sites 

 Geo diversity دكتر ساالری ندارد سمينار -سفر علمي  - 2 تخصصي 60-22-046 ژئودایورسيتي 4

     - 8    جمع

 نيمسال سوم

ف
دی

ر
 

 عملي نظری نوع درس  كد درس نام درس
-سفر علمي-كارگاه-)سمينار

 آزمایشگاه(
 عنوان التين استاد مربوطه پيش نياز

1 
ژئومورفولوژی و آمایش 

 فضاهای شهری و روستایي
 دكتر نيری ندارد كارگاه -سفر علمي  - 2 تخصصي 045-22-60

Geomorphology and 
urban and rural spaces 
preparation 

2 
 ژئومورفولوژی و مدیریت

 فرسایش خاک
 دكتر شهابي - آزمایشگاه - 2 تخصصي 048-22-60

Geomorphology and 
management of soil 
erosion 

3 
مدیریت مخاطرات 

 ژئومورفولوژیكي
 دكتر خضری ندارد سمينار -سفر علمي  - 2 تخصصي 047-22-60

Management of 
geomorphological 
hazards 



4 
ژئومورفولوژی و آمایش منابع 

 آب
 دكتر ساالری ندارد سمينار - 2 تخصصي 044-22-60

Geomorphology and 
water resource 
preparation 

 Thesis  - - 6 - تخصصي 60-22-089 پایاننامه)كيفي( 5

     6 8    جمع

 


