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63/66/6397 

 

تعاریف، تاریخچه و اهداف درس، سرفصل درس،  

 اهمیت مسائل هیدرولوژی
 پرویز محمدیدکتر 
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 آب لانیب
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و طبقه  یبارش، انواع بارش از نظر مورفولوژ طیشرا

 بارشها یبند
 یز محمدیپرودکتر 
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60 36/6/6398 
و  ریو کاربرد آنها در برآورد تبخ یتجرب یفرمولها

 تعرق
 پرویز محمدیدکتر 
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 پرویز محمدیدکتر  یو آب سنج یمقدار دب یریاندازه گ 61/2/6398 62

63 26/2/6398 
مهم  یترهاخاک، پارام یحجم -یروابط وزن

 یکیدرولوژیه
 پرویز محمدیدکتر 

 پرویز محمدیدکتر  )آبخوانها( فرهایآک یطبقه بند 28/2/6398 61

65 1/3/6398 
بر اساس  ینیرزمیز یحرکت آبها یکیدرولیه لیتحل

 ماندگار طیشرا
 پرویز محمدیدکتر 

61 66/3/6398 
بر اساس  ینیرزمیز یحرکت آبها یکیدرولیه لیتحل

 ندگارماغیر طیشرا
 پرویز محمدیدکتر 

67 68/3/6398 
تحلیل هیدرولیکی حرکت آبهای زیرزمینی بر اساس 

 شرایط غیر ماندگار
 پرویز محمدیدکتر 

 


