
جبرانیاختیاریاجباری

جبرانیاختیاریاجباری

دکترسارنگ*

*

۱۲-۱۰چهارشنبه  2مدیریت کیفی مخازن و پهنه های آبی58202349-۰۲

۱۵-17سه شنبه  

۱۰-۸چهارشنبه 

هیدرولوژی آب های زیرزمینی58202140-02

99:                   ورودی    ارشد   :     منابع آب                      مقطع:       گرایش  مهندسی محیط زیست     :   برنامه درسی گروه 

شماره و گروه درسردیف

دکترسارنگ*2تحلیل دینامیک در سیستم های منابع آب48202342-۰۲

*

*

دکتر حاجی زاده2آلودگی دریاهای ایران38202400-۰۲

(GISدر سایت ) ۱۰-۸سه شنبه دکتر نیک سخن

2آمار زیست محیطی28202414-۰۲

2هیدروانفورماتیک18202145-02

۱۵-۱۳سه شنبه دکتر امیدوار

مهندسی محیط زیست:      گروه 1399- 1400برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی 

98:                   ورودی    ارشد   :                         مقطعمنابع آب  :     گرایش  مهندسی محیط زیست     :   برنامه درسی گروه 

عکلنام درسشماره و گروه درسردیف
نوع درس

امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

۱۲-۱۰دوشنبه دکتر غضبان*2روش تحقیق48202123-02

عکلنام درس
نوع درس

امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

۱۰-۸یکشنبه دکتر اردستانی*2هیدرو دینامیک آبهای سطحی18202168-02

۱۲-۱۰یکشنبه 

*13اصول مهندسی محیط زیست38202293-02
دکتر /دکتر نیک سخن

مهردادی
۱۰-۸دوشنبه / ۱۵-۱۳یکشنبه 

دکتر نیک سخن*2برنامه ریزی سیستم های منابع آب28202340-02

۱۵-۱۳دوشنبه دکتر  سارنگ*2

*60پایان نامه8220002-02 گروه6



مهندیس محیط زیست:      گروه 1399- 1400برنامه دریس نیمسال اول سال تحصییل 

جبرانیاختیاریاجباری

(GISدر سایت ) ۱۰-۸سه شنبه دکتر نیک سخن* 2هیدروانفورماتیک18202145-02

عکلنام درسشماره و گروه درسردیف
نوع درس

امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

جبرانیاختیاریاجباری

جبرانیاختیاریاجباری

17-15سه شنبه محسن میرمحمدی*2کاربرد بیو و نانو تکنولوژی در تصفیه هوا88202360-03

۱۲-۱۰سه شنبه دکتر نیک سخن*2حمل رسوب28202190-27

99:                   ورودی    دکتری   :     منابع آب                     مقطع:       گرایش  مهندسی محیط زیست     :   برنامه درسی گروه 

عکل
نوع درس

امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

۱۰-۸سه شنبه دکتر اردستانی*2مدلسازی آبهای سطحی18202141-27

نام درسشماره و گروه درسردیف

98:                   ورودی    ارشد   :                         مقطعآلودگی هوا   :     گرایش  مهندسی محیط زیست     :   برنامه درسی گروه 

عکلنام درسشماره و گروه درسردیف
نوع درس

امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

۱۵-۱۳سه شنبه 

۱۷-۱۵سه شنبه دکتر حاجی زاده*2آلودگی دریاهای ایران48202400-۲۷

دکتر امیدوار*2آمار زیست محیطی38202414-۲۷

12-10سه شنبه 

*2طراحی شبکه پایش آلودگی هوا28202367-03
علیرضا پرداختی و 

دکتر میرمحمدی
15-13سه شنبه 

علیرضا پرداختی*2ارزیابی ریسک سالمت آالینده های هوا18202362-03

مجید شفیع پور مطلق*2آلودگی هوای محیط های بسته و روش های کنترل آن

10-8سه شنبه 

12-10یکشنبه خسرو اشرفی*2تهویه صنعتی48202136-03

خسرو اشرفی*2مدل ساری پیشرفته آلودگی هوا38202356-03

12-10یکشنبه علیرضا نورپور*2کنترل آلودگی صوتی ار منابع انتشار78202174-03

10-8سه شنبه 

12 -10دو شنبه مجید شفیع پور مطلق*2تعدیل و تطابق با تغییرات اقلیم68202363-03

58202354-03
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مهندیس محیط زیست:      گروه 1399- 1400برنامه دریس نیمسال اول سال تحصییل 

جبرانیاختیاریاجباری

(GISدر سایت ) ۱۰-۸سه شنبه دکتر نیک سخن* 2هیدروانفورماتیک18202145-02

عکلنام درسشماره و گروه درسردیف
نوع درس

امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

17-15یکشنبه محسن میرمحمدی*2کنترل انتشار آالینده های گازی98202355-03

15-13سه شنبه مجید شفیع پور مطلق*2مدیریت مهندسی الودگی هوا108202137-03

جبرانیاختیاریاجباری

جبرانیاختیاریاجباری

99:                   ورودی    ارشد   :     آلودگی هوا                        مقطع:       گرایش  مهندسی محیط زیست     :   برنامه درسی گروه 

عکلنام درسشماره و گروه درسردیف
نوع درس

امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

10-8یکشنبه 

15-13یکشنبه علیرضا پرداختی*2سنجش و ارزیابی آالینده های هوا28202310-03

خسرو اشرفی*2هواشناسی آلودگی هوا18202129-03

12-10 و دوشنبه 12-10چهارشنبه

*23-اصول مهندسی محیط زیست48202294-03
محمد علی عبدلی 

ومجید شفیع پور مطلق
8-10 و دوشنبه 15-13دوشنبه 

*13-اصول مهندسی محیط زیست38202293-03
بهنوش امین زاده و 

امین سارنگ

99 و 98:                   ورودی    دکتری   :     آلودگی هوا                        مقطع:       گرایش  مهندسی محیط زیست     :   برنامه درسی گروه 

عکلنام درسشماره و گروه درسردیف
نوع درس

امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

17-15دوشنبه  محسن میرمحمدی*2روش تحقیق58202123-03

 سه شنبه10-12

*2طراحی شبکه پایش آلودگی هوا28202367
علیرضا پرداختی و 

دکتر میرمحمدی
15-13سه شنبه 

علیرضا پرداختی*2ارزیابی ریسک سالمت آالینده های هوا18202362

10-8سه شنبه 

12-10یکشنبهخسرو اشرفی*2تهویه صنعتی48202136

خسرو اشرفی*2مدل ساری پیشرفته آلودگی هوا38202356

گروه*60پایان نامه8220002-03 11
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مهندیس محیط زیست:      گروه 1399- 1400برنامه دریس نیمسال اول سال تحصییل 

جبرانیاختیاریاجباری

(GISدر سایت ) ۱۰-۸سه شنبه دکتر نیک سخن* 2هیدروانفورماتیک18202145-02

عکلنام درسشماره و گروه درسردیف
نوع درس

امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

17-15سه شنبه محسن میرمحمدی*2کاربرد بیو و نانو تکنولوژی در تصفیه هوا88202360

17-15یکشنبه محسن میرمحمدی*2کنترل انتشار آالینده های گازی98202355

15-13سه شنبه مجید شفیع پور مطلق*2مدیریت مهندسی الودگی هوا108202137

جبرانیاختیاریاجباری

8-10سه شنبه 

12 -10دوشنبه مجید شفیع پور مطلق*2تعدیل و تطابق با تغییرات اقلیم68202363

مجید شفیع پور مطلق*2آلودگی هوای محیط های بسته و روش های کنترل آن58202354

12-10یکشنبه 

98:                   ورودی    ارشد   :     آب و فاضالب                      مقطع:      گرایش  مهندسی محیط زیست     :   برنامه درسی گروه 

عکلنام درسشماره و گروه درسردیف
نوع درس

امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

علیرضا نورپور*2کنترل آلودگی صوتی ار منابع انتشار78202174

10-12ساعت /یک شنبهدکتر مهردادی2جمع آوری فاضالب و کنترل روان آبهای سطحی282-02-320-05

-پایان نامه182-20-002-05

8-10ساعت /یک شنبه

15-17ساعت/یک شنبهدکتر پرداختی2ارزیابی ریسک سالمت آالینده های آب482-02-322-05

دکتر مهردادی2تصفیه فاضالب های صنعتی382-02-156-05

8-10ساعت /سه شنبه

13-15ساعت/دو شنبهدکتر امین زاده2طراحی بیوراکتورها682-02-335-05

دکتر نبی2آالینده های آلی پایدار582-02-327-05

13-15ساعت /یک شنبه

10-12ساعت /شنبهدکتر ترابیان2طراحی تصفیه خانه آب و فاضالب882-02-415-05

دکتر بغدادی2فناوری نانو در تصفیه آب و فاضالب782-02-336-05
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مهندیس محیط زیست:      گروه 1399- 1400برنامه دریس نیمسال اول سال تحصییل 

جبرانیاختیاریاجباری

(GISدر سایت ) ۱۰-۸سه شنبه دکتر نیک سخن* 2هیدروانفورماتیک18202145-02

عکلنام درسشماره و گروه درسردیف
نوع درس

امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

جبرانیاختیاریاجباری

جبرانیاختیاریاجباری

99:                  ورودی    ارشد   :     آب و فاضالب                    مقطع:        گرایش  مهندسی محیط زیست     :   برنامه درسی گروه 

عکلنام درسشماره و گروه درسردیف
نوع درس

امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

15-17ساعت /سه شنبه

13اصول مهندسی محیط زیست 282-02-293-05
دکتر /دکتر سارنگ

امین زاده

 و  سه شنبه ساعت 8-10 دوشنبه ساعت 

10-12

دکتر بغدادی2روش تحقیق182-02-123-05

15-17ساعت /دو شنبه

10-12ساعت /دوشنبهدکتر امین زاده2تصفیه آب482-02-177-05

دکتر نبی2شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضالب382-02-309-05

13-15ساعت /سه شنبه دکتر مهردادی2تصفیه فاضالب582-02-178-05

99:                   ورودی    دکتری   :     آب و فاضالب                    مقطع:        گرایش  مهندسی محیط زیست     :   برنامه درسی گروه 

عکلنام درسشماره و گروه درسردیف
نوع درس

امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

10-12ساعت /یک شنبه

8-10ساعت /یک شنبهدکتر مهردادی2تصفیه فاضالب های صنعتی282-02-156

دکتر مهردادی2جمع آوری فاضالب و کنترل روان آبهای سطحی182-02-320

15-17ساعت/یک شنبه

8-10ساعت /سه شنبهدکتر نبی2آالینده های آلی پایدار482-02-327

دکتر پرداختی2ارزیابی ریسک سالمت آالینده های آب382-02-322

13-15ساعت/دو شنبه

13-15ساعت /یک شنبهدکتر بغدادی2فناوری نانو در تصفیه آب و فاضالب682-02-336

دکتر امین زاده2طراحی بیوراکتورها582-02-335
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مهندیس محیط زیست:      گروه 1399- 1400برنامه دریس نیمسال اول سال تحصییل 

جبرانیاختیاریاجباری

(GISدر سایت ) ۱۰-۸سه شنبه دکتر نیک سخن* 2هیدروانفورماتیک18202145-02

عکلنام درسشماره و گروه درسردیف
نوع درس

امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

جبرانیاختیاریاجباری

جبرانیاختیاریاجباری

99/98:                   ورودی    ارشد   :    مواد زائد جامد                 مقطع:       گرایش  مهندسی محیط زیست     :   برنامه درسی گروه 

عکلنام درسشماره و گروه درسردیف
نوع درس

امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

8-10ساعت /یک شنبه

10-12ساعت /یک شنبهدکتر پازكي2بازیافت پسماند28202373-04

دکتر غضبان2پسماندهای معدنی و نفتی18202387-04

13-15ساعت/یک شنبه

15-17ساعت /يك شنبهدکتر بازارگان2آمار زیست محیطی48202414-04

دکتر پازكي2ارزیابی چرخه حیات38202377-04

8-10ساعت/دو شنبه

13-15ساعت /دو شنبهدکتر بازارگان2مباحث ويژه68202413-04

دکتر عبدلي2خاكچال بهداشتي58202372-04

15-17ساعت /دو شنبه

15-17 ، سه شنبه 8-10سه شنبه 23اصول مهندسي محیط زيست 88202294-04

دکتر بازارگان2عملیات واحد پردازش78202385-04

99/98:                   ورودی    دكتري   :    مواد زائد جامد                 مقطع:       گرایش  مهندسی محیط زیست     :   برنامه درسی گروه 

عکلنام درسشماره و گروه درسردیف
نوع درس

امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

10-12سه شنبه 

13-15سه شنبه دكتر گیتي پور2آلودگي خاك108202131-04

دكتر غضبان2روش تحقیق98202123-04

-پایان نامه82-20-002-04 11
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مهندیس محیط زیست:      گروه 1399- 1400برنامه دریس نیمسال اول سال تحصییل 

جبرانیاختیاریاجباری

(GISدر سایت ) ۱۰-۸سه شنبه دکتر نیک سخن* 2هیدروانفورماتیک18202145-02

عکلنام درسشماره و گروه درسردیف
نوع درس

امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

جبرانیاختیاریاجباری

8-10ساعت /یک شنبه دکتر غضبان2پسماندهای معدنی و نفتی18202387-04

13-15ساعت/یک شنبه دکتر پازكي2ارزیابی چرخه حیات28202377-04

8-10ساعت/دو شنبه

13-15ساعت /دو شنبهدکتر بازارگان2مباحث ويژه58202413-04

دکتر عبدلي2خاكچال بهداشتي48202372-04

15-17ساعت /دو شنبه

99/98:                   ورودی    ارشد   :    سواحل                مقطع:       گرایش  مهندسی محیط زیست     :   برنامه درسی گروه 

عکلنام درسشماره و گروه درسردیف
نوع درس

امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

دکتر بازارگان2عملیات واحد پردازش68202385-04

10-12- 8-10ساعت /یک شنبه

13اصول مهندسي محیط زيست 28202293-01
دكتر - دکتر امین زاده

كرباسي
8-10، دوشنبه 13-15ساعت /یک شنبه

23اصول مهندسي محیط زيست 18202294-01
دكتر - دکتر عبدلي

پرداختي

2
دكتر - دکتر حاجي زاده

صدري نسب

10-12ساعت/دو شنبه

8-10ساعت /سه شنبهدکتر حاجي زاده2آلودگي هاي دريايي و روشهاي كنترل آن48202169-01

دکتر كرباسي2اندازه گیري و آنالیزهاي محیط زيست دريايي38202389-01

99/98:                   ورودی    ارشد   :    آلودگي خاك                مقطع:       گرایش  مهندسی محیط زیست     :   برنامه درسی گروه 

-پایان نامه82-20-002-01 7

10-12ساعت/سه شنبه

13-15ساعت /سه شنبهدکترصدري نسب2مباحث ويژه68202413-01

روش تحقیق58202123-01
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مهندیس محیط زیست:      گروه 1399- 1400برنامه دریس نیمسال اول سال تحصییل 

جبرانیاختیاریاجباری

(GISدر سایت ) ۱۰-۸سه شنبه دکتر نیک سخن* 2هیدروانفورماتیک18202145-02

عکلنام درسشماره و گروه درسردیف
نوع درس

امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

جبرانیاختیاریاجباری

جبرانیاختیاریاجباری

23اصول مهندسي محیط زيست 18202294-09
دكتر - دکتر عبدلي

میرمحمدي
13-15- 8-10ساعت /یک شنبه

عکلنام درسشماره و گروه درسردیف
نوع درس

امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

13-15، 10-12ساعت /سه شنبه

10-12ساعت/يكشنبهدکتر غضبان2زمین شناسي زيست محیطي38202146-09

13اصول مهندسي محیط زيست 28202293-09
دكتر - دکتر بغدادي

سارنگ

8-10ساعت /دو شنبه

13-15ساعت/دو شنبهدکتر غضبان2روش تحقیق58202123-09

دکتر دريابیگي زند2مديريت آالينده هاي نفتي در خاك48202006-09

8-10ساعت /سه شنبه

15-17سه شنبه دكتر گیتي پور2پسماند خطرناك78202082-09

دکتر پازكي2اصالح بیولوژيكي خاك آلوده68202099-09

13-15چهارشنبه 

98:                   ورودی    ارشد   :                         مقطعانرژی و محیط زیست -مهندسی سیستم های انرژی :     گرایش  مهندسی محیط زیست     :   برنامه درسی گروه 

عکلنام درسشماره و گروه درسردیف
نوع درس

امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

دكتر سارنگ2مهندسي ژئوتكنیك88202072-09

-پایان نامه82-20-002-09 9

12-10چهارشنبه 

-پایان نامه282-20-002-08

دکتر عبدالرضا کرباسی*2سمینار18202207-08

99:          ورودی  ارشد   :     انرژی و محیط زیست         مقطع-مهندسی سیستم های انرژی:      گرایش  مهندسی محیط زیست     :   برنامه درسی گروه 
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مهندیس محیط زیست:      گروه 1399- 1400برنامه دریس نیمسال اول سال تحصییل 

جبرانیاختیاریاجباری

(GISدر سایت ) ۱۰-۸سه شنبه دکتر نیک سخن* 2هیدروانفورماتیک18202145-02

عکلنام درسشماره و گروه درسردیف
نوع درس

امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

جبرانیاختیاریاجباری

جبرانیاختیاریاجباری

جبرانیاختیاریاجباری

عکلنام درسشماره و گروه درسردیف
نوع درس

امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

12-10 و سه شنبه 15-13یکشنبه 

10-8 و سه شنبه 10-8یکشنبه دکتر میرحسینی*3برنامه ریزی ریاضی پیشرفته28202217-08

دکتر خسرو اشرفی*3تحلیل سیستم های انرژی18202216-08

99:         ورودیدکتری   :     انرژی و محیط زیست         مقطع-مهندسی سیستم های انرژی:       گرایش  مهندسی محیط زیست     :   برنامه درسی گروه 

عکلنام درسشماره و گروه درسردیف
نوع درس

امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

12-10 و دوشنبه 12-10شنبه 

15-13 و دوشنبه 12-10یک شنبه دکتر مجید شفیع پور*3انرژی و محیط زیست48202224-08

دکتر علیرضا نورپور*3مهندسی فرآیند در سیستم های انرژی38202218-08

15-13سه شنبه 

17-15سه شنبه دکتر ناصر مهردادی*2فرآیندهای تصفیه پساب های صنایع انرژی282022210-87

دکتر بهنوش امین زاده*2انرژی در تصفیه فاضالب18202421-87

17-15 و دوشنبه 17-15یک شنبه 

15-13چهارشنبه دکتر مجید شفیع پور*2تغییر اقلیم و انرژی48202274-87

دکتر علیرضا نورپور*3دینامیک سیاالت محاسباتی38202198-87

98:                   ورودی    ارشد   :     علوم محیط زیست                        مقطع:    رشته  مهندسی محیط زیست      : برنامه درسی گروه 

عکلنام درسشماره و گروه درسردیف
نوع درس

امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

13-15یکشنبه تکتم شهریاری*.2سمینار206-8202206

گروه*60پایان نامه106-8220006
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مهندیس محیط زیست:      گروه 1399- 1400برنامه دریس نیمسال اول سال تحصییل 

جبرانیاختیاریاجباری

(GISدر سایت ) ۱۰-۸سه شنبه دکتر نیک سخن* 2هیدروانفورماتیک18202145-02

عکلنام درسشماره و گروه درسردیف
نوع درس

امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

جبرانیاختیاریاجباری

98:                   ورودی    ارشد   :     علوم محیط زیست                       مقطع:     رشته  مهندسی محیط زیست      : برنامه درسی گروه 

عکلنام درسشماره و گروه درسردیف
نوع درس

امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

10-12 دوشنبه 10-12 یکشنبه

8-10 دوشنبه 10-12شنبه فریدون غضبان*30زمین شناسی زیست محیطی206-8202064

تکتم شهریاری*30شیمی محیط زیست106-8202195

13-15 سه شنیه 8-10یکشنبه 

8-10 سه شنبه 13-15دوشنبه امیرهوشنگ احسانی*30کاربرد کامپیوتر در محیط زیست406-8202197

علیرضا پرداختی*30زیست شناسی زیست محیطی306-8202201
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