
برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست:    گروه 1399- 1400برنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 

جبرانیاختیاریاجباری

جبرانیاختیاریاجباری

99: ارشد                      ورودی:                             مقطعHSE:   برنامه درسی گرایش

ردیف
شماره و گروه 

درس
عکلنام درس

نوع درس

10-12دوشنبه 

●3فناوری ایمنی و ایمنی صنعتی48204127-06
دکتر جعفری         

دکتر گیوه چی
12-15دوشنبه 

●2سیستم های مدیریت محیط زیست38204196-06

امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

15-17دوشنبه 

●2عوامل زیان آور محیطی28204139-06
دکتر گیوه چی      

دکتر نصرآبادی
15-17یکشنبه

دکتر کریمی●2ارزیابی اثرات محیط زیست18204128-06

دکترهویدی

10-12چهارشنبه   دکتر جعفری●2سمینار58204129-06

99: ارشد                       ورودی:     آموزش                    مقطع:   برنامه درسی گرایش

ردیف
شماره و گروه 

درس
عکلنام درس

نوع درس
امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

13-15یکشنبه 

28204176-09
 در برنامه ریزی و مدیریت GISکاربرد 

محیط زیست
10-12دوشنبه دکتر جعفری●2

دکتر نوحه گر●2بوم شناسی سیمای سرزمین18204178-09

13-15دوشنبه 

8-10یکشنبه دکتر امیری●2ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست48204001-09

دکتر نصرآبادی●2فناوری اطالعات و آموزش محیط زیست38204168-09

10-12یکشنبه دکتر امیری●2روشها و تکنیک های آموزش محیط زیست

13-15سه شنبه دکتر مشاری●12کارگاه آموزش محیط زیست 68204158-09

58204167-09
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برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست:    گروه 1399- 1400برنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 

جبرانیاختیاریاجباری

جبرانیاختیاریاجباری

13-15یکشنبه 

2تحلیل سیستم ها در سوانح58203046-03

دکتر امیدوار●2ارزیابی ریسک68203102-03

99: ارشد                       ورودی:   مهندسی در سوانح طبیعی                     مقطع:   برنامه درسی رشته

ردیف
شماره و گروه 

درس
عکلنام درس

10-12دوشنبه دکتر ملک محمدی●

نوع درس
امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

8-10دوشنبه دکترامیدوار

15-17یکشنبه دکتر گیوه چی●2برنامه ریزی ومدیریت در شرایط اضطرار28203009-03

●2تحلیل خسارت و روش های کاهش آن18203008-03

13-15دوشنبه 

15-17دوشنبه دکتر جعفری●2کاربرد تئوریهای مدیریت در بحران48203010-03

38203005-03
تخریب محیط زیست و آسیب پذیری در 

سوانح طبیعی
دکتر نوحه گر●2

10-12یکشنبه  دکتر نوحه گر●

99: دکتری                       ورودی:    مهندسی در سوانح طبیعی                   مقطع:   برنامه درسی رشته

ردیف
شماره و گروه 

درس
عکلنام درس

نوع درس
امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

2مدیریت دشت های سیالبی78203888-03

10-12سه شنبه 

28203054-37
مدیریت و واکنش در برابر سوانح انسان 

ساخت
15-17دوشنبه دکتر گیوه چی●2

دکتر امیدوار●2تحلیل ریسک18203049-37

13-15سه شنبه 

10-12دوشنبه دکتر نوحه گر●2سوانح و توسعه پایدار48203059-37

دکتر ملک محمدی●2تحلیل آسیب پذیری در سوانح38203056-37

8-10سه شنبه  دکتر صالحی●2تحلیل و برنامه ریزی برای شرایط اضطرار58203060-37
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برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست:    گروه 1399- 1400برنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 

جبرانیاختیاریاجباری

جبرانیاختیاریاجباری

99: ارشد                     ورودی:    مهندسی سیستم های محیط زیست                مقطع:   برنامه درسی رشته

ردیف
شماره و گروه 

درس
عکلنام درس

نوع درس
امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

17-20سه شنبه 

●RS3  و GISکاربرد 28204067-02
دکتر جعفری         

دکتر کریمی
9-12سه شنبه 

دکتر ملک محمدی●3ارزیابی و مدیریت ریسک در محیط زیست18204014-02

13-15چهارشنبه 

17-19یکشنبه دکتر یاوری●2اکولوژی صنعتی48204133-02

دکتر نصرآبادی●2شناخت و کنترل آلودگی ها38204066-02

15-17یکشنبه 

8-10چهارشنبه دکتر جعفری*2سمینار68204129-02

دکتر دریابیگی●2مدیریت مواد زائد صنعتی و خطرناک58204098-02

99: ارشد                       ورودی:   مدیریت                   مقطع:   برنامه درسی رشته

ردیف
شماره و گروه 

درس
عکلنام درس

نوع درس
امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

8-10دوشنبه 

10-12دوشنبه دکتر کریمی●2روشها و تکنیک های مدیریت محیط زیست28204175-08

دکتر یاوری●2بوم سیستم های طبیعی ایران18204174-08

 و سه نشبه 13-15دوشنبه 

17-15

●22کارگاه مدیریت محیط زیست 48204190-08
دکتر جعفری           

     دکتر کریمی
13-15چهارشنبه 

دکتر هویدی●3شناخت و کنترل آلودگی ها38204155-08

13-15سه شنبه 

15-17دوشنبه دکتر دریابیگی●2انرژی و محیط زیست68204160-08

دکتر جعفری●GIS2کاربرد 58204176-08
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برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست:    گروه 1399- 1400برنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 

جبرانیاختیاریاجباری

جبرانیاختیاریاجباری

8-10یکشنبه 

99: ارشد                       ورودی:   برنامه ریزی محیط زیست                   مقطع:   برنامه درسی رشته

ردیف
شماره و گروه 

درس
عکلنام درس

نوع درس
امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

18204164-04
برنامه ریزی محیط زیست شهری و 

روستایی
دکتر فریادی3

10-12یکشنبه 

دکتر ملک محمدی2شناخت و کنترل آلودگیهای محیط زیست38204155-04
-15 و یکشنبه 13-15دوشنبه 

13

28204182-04
کارگاه برنامه ریزی محیط زیست شهری و 

روستایی
دکتر فریادی2

13-15سه نشبه  دکتر کریمیGIS2کاربرد 48204176-04

13-15چهارشنبه  دکتر زبردست2برنامه ریزی و مدیریت پارک ها58204147-04

99: دکتری                       ورودی:    برنامه ریزی محیط زیست                   مقطع:   برنامه درسی رشته

ردیف
شماره و گروه 

درس
عکلنام درس

نوع درس
امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

15-17سه شنبه 

13-15سه شنبه دکتر صالحی●2سکونتگاه های انشانی و محیط زیست28204207-47

دکتر جعفری●2سیاست های محیط زیست18204141-47

10-12سه شنبه 

●2تجزیه و تحلیل روشهای ارزیابی48204060-47
دکتر - دکتر یاوری 

کریمی
8-10سه شنبه 

دکتر ملک محمدی●2مدلسازی38204200-47

10-12چهارشنبه  ●2توسعه پایدار58204053-47
دکتر نوحه گر          

     دکتر هویدی
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