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

جبرانیاختیاریاجباری

جبرانیاختیاریاجباری

اساتید گروه

17 الی 15دوشنبه دکتر بازارگان

پایان نامه68220002

15 الی 13دوشنبه دکتر بازارگان

بهداشت، ایمنی، و محیط زیست58202379

مدیریت شیرابه در خاکچال48202383

15 الی 13یکشنبه دکتر پازکی

12 الی 10یکشنبه دکتر پازکیپردازش زیستی پسماند38202376

12 الی 10دوشنبه دکتر غضبان

تبدیل پسماند به انرژی28202374

امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

زمین شناسی زیست محیطی18202146

ردیف
شماره و 

گروه درس
عکلنام درس

نوع درس

15 الی 13سه شنبه دکتر گیتی پور

98:                   ورودی    ارشد   :                          مقطع04گروه         (پسماند)مواد زائد جامد :       گرایش  مهندسی محیط زیست     :   برنامه درسی گروه 

پسماند خطرناک88202082

17 الی 15دوشنبه دکتر بازارگان

17 الی 15 و 12 الی 10سه شنبه اساتید گروه1اصول مهندسی محیط زیست 78202293

بهداشت، ایمنی، و محیط زیست68202379

10 الی 8دوشنبه 

مدیریت شیرابه در خاکچال58202383

15 الی 13یکشنبه 

12 الی 10یکشنبه دکتر پازکیپردازش زیستی پسماند48202376

15 الی 13دوشنبه دکتر بازارگان

تبدیل پسماند به انرژی38202374

زمین شناسی زیست محیطی18202146

دکتر عبدلی

99:                   ورودی    ارشد   :         مقطع04گروه                     (پسماند)مواد زائد جامد  :     گرایش  مهندسی محیط زیست     :   برنامه درسی گروه 

ردیف
شماره و 

گروه درس
عکلنام درس

نوع درس
امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

دکتر پازکی

12 الی 10دوشنبه دکتر غضبان

مدیریت یکپارچه پسماند28202371
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مهندسی محیط زیست:     گروه 1399- 1400برنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 

جبرانیاختیاریاجباری

جبرانیاختیاریاجباری

10-12دوشنبه دکتر شفیع پور*2کنترل آالینده های هوای منابع متحرک38202353

68202368
اطالعات جغرافیایی و سنجش از راه دور 

در آلودگی هوا
13-15چهار شنبه  دکتر احسانی*2

10-12یکشنبه  دکتر پرداختی*2ارزیابی ریسک سالمت آالینده های هوا78202362

15-17دوشنبه دکتر میرمحمدی*2روش های نوین سنجش آالینده ها88202358

98202354
آلودگی هوای محیط های بسته و 

روش های کنترل آن
13-15دوشنبه دکتر شفیع پور*2

8-10یک شنبه دکتر اشرفی*2تهویه صنعتی108202369

13-15سه شنبه دکتر شفیع پور*2مدلهای تخمین انتشار از منابع متحرک؟؟؟؟؟؟؟11

10-12سه شنبه  دکتر شفیع پور*2انرژی و محیط زیست128202165

15-17یکشنبه  58202355
کنترل انتشار آالینده های گازی از منابع 

ساکن
دکتر میرمحمدی*2

8-10دوشنبه 

10-12شنبه دکتر اشرفی*2هواویزهای جوی48202361

دکتر نورپور*2کنترل انتشار ذرات از منابع ساکن28202352

امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

*2مدل سازی آلودگی هوا18202170

ردیف
شماره و 

گروه درس
عکلنام درس

نوع درس

8-10شنبه دکتر اشرفی

98 و 99:                   ورودی    دکتری  /ارشد:              مقطع03          گروه آلودگی هوا  :     گرایش  مهندسی محیط زیست     :   برنامه درسی گروه 

17 الی 15دوشنبه دکتر بازارگان

15 الی 13دوشنبه دکتر بازارگان

بهداشت، ایمنی، و محیط زیست58202379

مدیریت شیرابه در خاکچال48202383

15 الی 13یکشنبه دکتر پازکی

12 الی 10یکشنبه دکتر پازکیپردازش زیستی پسماند38202376

12 الی 10دوشنبه دکتر غضبان

تبدیل پسماند به انرژی28202374

امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

زمین شناسی زیست محیطی18202146

ردیف
شماره و 

گروه درس
عکلنام درس

نوع درس

 و قبل تر99:                   ورودی    دکتری   :                      مقطع04گروه             (پسماند)مواد زائد جامد :      گرایش  مهندسی محیط زیست     :   برنامه درسی گروه 
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مهندسی محیط زیست:     گروه 1399- 1400برنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 

جبرانیاختیاریاجباری

8-10 شنبه  دكتر نبي•تصفیه آب صنعتي1182-02-153

12-10 چهار شنبه 

8-10 سه شنبه دكتر نبي•راهبري تصفیه خانه هاي آب و فاضالب1082-02-324

دكتر ترابیان•طراحي تصفیه خانه آب و فاضالب982-02-415

8-10دوشنبه 

10-12 شنبه دکتر بغدادی•فرایندهای جذبی در تصفیه آب و فاضالب882-02-337

دکتر مهردادی•تصفیه فاضالب های صنعتی782-02-156

10-12دو شنبه 

13-15يك شنبه دکتر بغدادی•فناوری نانو در تصفیه آب و فاضالب682-02-336

دکتر امین زاده•طراحی بیوراکتورها582-02-335

15-17سه شنبه 

13-15دوشنبه دکتر مهردادی•جمع آوری فاضالب و کنترل روان آب های سطحی482-02-320

دکتر پرداختی•ارزیابی ریسک سالمت آالینده های آب382-02-322

-

•آزمایشگاه آب و فاضالب282-02-319
دکتر - دکتر بغدادی

پرداختی
13-15سه شنبه 

-•پایان نامه182-20-002

98:                   ورودی    ارشد   :                      مقطع05      گروه  آب و فاضالب   :     گرایش  مهندسی محیط زیست     :   برنامه درسی گروه 

ردیف
شماره و 

گروه درس
عکلنام درس

نوع درس
امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد
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مهندسی محیط زیست:     گروه 1399- 1400برنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 

جبرانیاختیاریاجباری

8-10 شنبه  دكتر نبي•تصفیه آب صنعتي1182-02-153

10-12 شنبه 

8-10 سه شنبه دكتر نبي•راهبري تصفیه خانه هاي آب و فاضالب1082-02-324

دکتر بغدادی•فرایندهای جذبی در تصفیه آب و فاضالب982-02-337

13-15يك شنبه 

8-10دوشنبه دکتر مهردادی•تصفیه فاضالب های صنعتی882-02-156

دکتر بغدادی•فناوری نانو در تصفیه آب و فاضالب782-02-336

13-15دوشنبه 

10-12دو شنبه دکتر امین زاده•طراحی بیوراکتورها682-02-335

دکتر مهردادی•جمع آوری فاضالب و کنترل روان آب های سطحی582-02-320

13-15سه شنبه 

15-17سه شنبه دکتر پرداختی•ارزیابی ریسک سالمت آالینده های آب482-02-322

•آزمایشگاه آب و فاضالب382-02-319
دکتر - دکتر بغدادی

پرداختی

15-17دو شنیه  / 8-10یک شنبه 

10-12یکشنبه دکتر امین زاده•تصفیه و دفع لجن282-02-144

•2اصول مهندسی محیط زیست 182-02-294
دکتر -دکتر میرمحمدی

عبدلی

99:                   ورودی    ارشد   :                      مقطع05آب و فاضالب         گروه  :       گرایش  مهندسی محیط زیست     :   برنامه درسی گروه 

ردیف
شماره و 

گروه درس
عکلنام درس

نوع درس
امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد
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مهندسی محیط زیست:     گروه 1399- 1400برنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 

جبرانیاختیاریاجباری

جبرانیاختیاریاجباری

13-15يك شنبه دکتر بغدادی

8-10 شنبه 

•فناوری نانو در تصفیه آب و فاضالب882-02-336

دكتر نبي•تصفیه آب صنعتي782-02-153

10-12 شنبه 

8-10 سه شنبه دكتر نبي•راهبري تصفیه خانه هاي آب و فاضالب682-02-324

دکتر بغدادی•فرایندهای جذبی در تصفیه آب و فاضالب582-02-337

15-17سه شنبه 

10-12دو شنبه دکتر امین زاده•طراحی بیوراکتورها482-02-335

دکتر پرداختی•ارزیابی ریسک سالمت آالینده های آب382-02-322

-

•آزمایشگاه آب و فاضالب282-02-319
دکتر - دکتر بغدادی

پرداختی
13-15سه شنبه 

-•رساله182-02-275

 و ماقبل98:                   ورودی    دکتری   :                         مقطعآب و فاضالب   :     گرایش  مهندسی محیط زیست     :   برنامه درسی گروه 

ردیف
شماره و 

گروه درس
عکلنام درس

نوع درس
امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

8-10 سه شنبه 

8-10 شنبه دكتر نبي•تصفیه آب صنعتي682-02-153

دكتر نبي•راهبري تصفیه خانه هاي آب و فاضالب582-02-324

10-12دو شنبه 

10-12 شنبه دکتر بغدادی•فرایندهای جذبی در تصفیه آب و فاضالب482-02-337

دکتر امین زاده•طراحی بیوراکتورها382-02-335

13-15سه شنبه 

15-17سه شنبه دکتر پرداختی•ارزیابی ریسک سالمت آالینده های آب282-02-322

•آزمایشگاه آب و فاضالب182-02-319
دکتر - دکتر بغدادی

پرداختی

99:                   ورودی    دکتری   :                          مقطع05آب و فاضالب     گروه  :       گرایش  مهندسی محیط زیست     :   برنامه درسی گروه 

ردیف
شماره و 

گروه درس
عکلنام درس

نوع درس
امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد
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مهندسی محیط زیست:     گروه 1399- 1400برنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 

جبرانیاختیاریاجباری

جبرانیاختیاریاجباری

سارنگ امينمديريت كيفي منابع آب02_18202122
سالن كنفرانس مهندس :  مکان10:00-08:00 دو شنبه 

ساختمان آموزش- احمد انواري

اردستاني مجتبيمدل سازي آب هاي سطحي02_28202141
سالن كنفرانس مهندس :  مکان10:00-08:00سه شنبه 

ساختمان آموزش- احمد انواري

نيك سخن محمد حسينمهندسي رودخانه02_38202166
سالن كنفرانس مهندس :  مکان12:00-10:00 يك شنبه 

ساختمان آموزش- احمد انواري

اردستاني مجتبيهيدروديناميك آب هاي زيرزميني02_48202196
سالن كنفرانس مهندس :  مکان10:00-08:00 يك شنبه 

ساختمان آموزش- احمد انواري

پرداختي عليرضا
سالن كنفرانس مهندس :  مکان17:00-15:00 يك شنبه 

ساختمان آموزش- احمد انواري

عبدلي محمدعلي
سالن كنفرانس مهندس :  مکان15:00-13:00 دو شنبه 

ساختمان آموزش- احمد انواري

6
سارنگ امينتحليل ديناميك سيستم هاي منابع آب02_8202342

سالن كنفرانس مهندس :  مکان15:00-13:00 يك شنبه 

ساختمان آموزش- احمد انواري

7
اميدوار بابكتحليل و مديريت ريسك02_8202351

سالن كنفرانس مهندس :  مکان12:00-10:00 دو شنبه 

ساختمان آموزش- احمد انواري

2اصول مهندسي محيط زيست 02_8202294

5

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

ردیف
نوع درس

امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

13-15یکشنبه 

8-10یکشنبه پرداختی علیرضا

*20هیدرولوژی ایزوتوپی-هیدروشیمی706-8202254

*20آلودگی هوا606-8202302

غضبان فریدون

8-10دوشنبه 

15-17دوشنبه باغوند اکبر*20هیدرولوژی آبهای زیرزمینی و آلودگی آنها506-8202244

شهریاری تکتم*20عناصر فلزی سنگین در محیط زیست406-8202239

10-12دوشنبه 

13-15دوشنیه احسانی امیرهوشنگ*20بررسی های زیست محیطی به وسیله دورسنجی306-8202193

شهریاری تکتم*20بیوتکنولوژی محیط زیست206-8202185

امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

*20انرژی و محیط زیست106-8202165

ردیف
شماره و 

گروه درس
عکلنام درس

نوع درس

10-12 یکشنبهغضبان فریدون

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

شماره و 

گروه درس
عکلنام درس
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مهندسی محیط زیست:     گروه 1399- 1400برنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 

جبرانیاختیاریاجباری

1
نيك سخن محمد حسينهيدرولوژي پيشرفته27_8202200

سالن كنفرانس مهندس :  مکان12:00-10:00 سه شنبه 

ساختمان آموزش- احمد انواري

2
سارنگ امينمديريت كيفي روان آب هاي شهري27_8202205

سالن كنفرانس مهندس :  مکان12:00-10:00 چهار شنبه 

ساختمان آموزش- احمد انواري

3
غضبان فريدونتغيير اقليم و منابع آب27_8202341

سالن كنفرانس مهندس :  مکان15:00-13:00سه شنبه 

ساختمان آموزش- احمد انواري

4
سارنگ امينمهندسي ارزش در مديريت منابع آب27_8202343

سالن كنفرانس مهندس :  مکان10:00-08:00 چهار شنبه 

ساختمان آموزش- احمد انواري

5
اميدوار بابكقابليت اطمينان در سيستم هاي منابع آب27_8202346

سالن كنفرانس مهندس :  مکان17:00-15:00 سه شنبه 

ساختمان آموزش- احمد انواري

6
10:00-08:00 سه شنبه نيك سخن محمد حسينمباحث ويژه27_8202413

جبرانیاختیاریاجباری

حاجي زاده ذاكر ناصر2مهندسي سواحل01_18202118
 - 4كالس :  مکان17:00-15:00يك شنبه : (ت)درس

1ساختمان 

صدري نسب مسعود2مدل سازي محيط زيست دريايي01_28202317
 - 4كالس :  مکان17:00-15:00سه شنبه : (ت)درس

1ساختمان 

حاجي زاده ذاكر ناصر2فيزيك و ديناميك دريا01_38202318
 - 4كالس :  مکان15:00-13:00يك شنبه : (ت)درس

1ساختمان 

كرباسي عبدالرضا2مديريت محيط زيست دريايي01_48202390
 - 4كالس :  مکان12:00-10:00دو شنبه : (ت)درس

1ساختمان 

كرباسي عبدالرضا2فرآيند هاي مصبي01_58202404
 - 4كالس :  مکان10:00-08:00دو شنبه : (ت)درس

1ساختمان 

صدري نسب مسعود2انرژي هاي تجديدپذير دريايي01_68202405
 - 4كالس :  مکان15:00-13:00سه شنبه : (ت)درس

1ساختمان 

شماره و 

گروه درس
عکلنام درس

نوع درس
امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

99:                   ورودی   ارشد:    سواحل                    مقطع:     رشته  مهندسی محیط زیست      : برنامه درسی گروه 

ردیف

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

ردیف
شماره و 

گروه درس
عکلنام درس

نوع درس
امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد
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