
محیط زیست:      گروه 1400- 1401برنامه دریس نیمسال اول سال تحصییل 

جبرانیاختیاریاجباری

جبرانیاختیاریاجباری

17-15سه شنبه دکتر فریادی

اسالم و محیط زیست۰۹_5۸۲۰۴۱۸۱

12-10سه شنبه

*2شناخت محیط زیست۰۸_6۸۲۰۴۱۳۰

*2مدیریت محیط زیست۰۸_5۸۲۰۴۱۷۰

15-13سه شنبه

دکتر جعفری*2روش ها و تكنیك هاي برنامه ريزي و مديريت محیط زيست۰۸_3۸۲۰۴۱۷۵

دکتر هویدی

15-13دوشنبه 

10-8سه شنبه  4۸۲۰۴۱۵۹_۰۸

1400:   ارشد     ورودی:     مقطع                 (3کالس : محل تشکیل)مدیریت       : محیط زیست           گرایش:   برنامه درسی گروه 

عکلنام درسشماره و گروه درسردیف
نوع درس

زمان ارائهنام استاد

12-10دوشنبه 

دکتر هویدی-دکترجعفری*12کارگاه مدیریت محیط زیست 

دکتر نوحه گر
 و سه 12-10یکشنبه 

12-10شنبه 

شناخت محیط زیست۰۹_4۸۲۰۴۱۳۰

10-8دوشنبهدکتر یاوری

*2ارزيابي اثرات توسعه بر محیط زيست۰۸_2۸۲۰۴۰۰۱

*2بوم شناسی سیمای سرزمین۰۸_1۸۲۰۴۱۷۸

دکتر کریمی

2روش تحقیق۰۹_2۸۲۰۴۰۵۹

12-10دوشنبه 

دکتر دریابیگی

1400:   ارشد          ورودی:     مقطع                   (9کالس : محل تشکیل)آموزش      :   محیط زیست           گرایش:   برنامه درسی گروه 

عکلنام درسشماره و گروه درسردیف
نوع درس

زمان ارائهنام استاد

*3(آبي و خشكي)بوم سیستم هاي طبیعي ايران ۰۹_1۸۲۰۴۱۷۴

دکتر امیری*2ارزیابی توان محیط زیست۰۹_3۸۲۰۴۱۰۶

دکتر نوحه گر*

15-13سه شنبهدکترمشاری*2

دکتر دریابیگی*2

15-13یکشنبه 

10-8دوشنبه 

*2روش ها و تكنیك هاي برنامه ريزي و مديريت محیط زيست۰۹_6۸۲۰۴۱۷۵
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محیط زیست:      گروه 1400- 1401برنامه دریس نیمسال اول سال تحصییل 

جبرانیاختیاریاجباری

جبرانیاختیاریاجباری

8220002-09 4* 6 پایان نامه

10-8سه شنبه  دكتر ملك محمدی*2تجزيه و تحلیل سیستم ها۰۴_6۸۲۰۴۰۱۶

10-8دوشنبه  دكتر زبردست*2بوم شناسی سیمای سرزمین۰۴_5۸۲۰۴۱۷۸

12-10دوشنبه 

15-13دوشنبه دكتر صالحي*2روش تحقیق۰۴_4۸۲۰۴۰۵۹

دكتر زبردست*2ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست۰۴_3۸۲۰۴۰۰۱

15-13سه شنبه 

دكتر ياوري*3(آبي و خشكي)بوم سیستم هاي طبیعي ايران ۰۴_2۸۲۰۴۱۷۴
سه شنبه و چهارشنبه 

10-12

1۸۲۰۴۱۷۵_۰۴
روش ها و تكنیك هاي برنامه ريزي و مديريت محیط زيست

دكتر صالحي*2

1400:        ورودی    ارشد   :     مقطع    (2کالس : محل تشکیل)  برنامه ريزي    :     گرایش  محیط زیست     :   برنامه درسی گروه 

عکلنام درسشماره و گروه درسردیف
نوع درس

زمان ارائهنام استاد

99:   ارشد           ورودی:     مقطع                    (9کالس : محل تشکیل)آموزش      :   محیط زیست           گرایش:   برنامه درسی گروه 

عکل
نوع درس

زمان ارائهنام استاد

دکتر نصرآبادی*3شناخت و کنترل آلودگی های محیط زیست۰۹_1۸۲۰۴۱۵۵
 و 17-15یکشنبه 

12-10چهارشنبه 

نام درسشماره و گروه درسردیف

*

17-15دوشنبه  دکتر امیری*22کارگاه آموزش محیط زیست ۰۹_3۸۲۰۴۱۸۹

15-13دوشنبه دکتر نوحه گر 2مبانی مدیریت بحران۰۹_2۸۲۰۴۱۷۲
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محیط زیست:      گروه 1400- 1401برنامه دریس نیمسال اول سال تحصییل 

جبرانیاختیاریاجباری

جبرانیاختیاریاجباری

15-13سه شنبه

10-8سه شنبه دكتر فريادي*2نظريه هاي برنامه ريزي و محیط زيست۴۷_4۸۲۰۴۱۹۱

دكتر جعفري*2اقتصاد محیط زيست۴۷_3۸۲۰۴۱۹۳

12- 10سه شنبه 

12-10چهارشنبه دكتر ياوري*2برآورد ظرفیت برد زيستگاه ها۴۷_2۸۲۰۴۰۵۱

دكتر صالحي*2تجزيه و تحلیل روشهاي برنامه ريزي محیط زیست۴۷_1۸۲۰۴۰۵۲

1400:   ورودیدکتری   :     مقطع       (2کالس : محل تشکیل)برنامه ریزي    :     گرایشمحیط زیست     :    برنامه درسی گروه 

عکلنام درسشماره و گروه درسردیف
نوع درس

زمان ارائهنام استاد

12- 10يكشنبه  *2آمايش سرزمین۰۴_3۸۲۰۴۱۶۵
دکتر - دکتر صالحي 

زبردست

15-13شنبه دکتر زبردست-دکتر ياوري *2كارگاه برنامه ريزي سیماي سرزمین۰۴_2۸۲۰۴۱۶۶

گروه*6پايان نامه18220002-04

99:                   ورودی    ارشد   :     بر نامه ریزي      مقطع:      گرایش  محیط زیست    :   برنامه درسی گروه 

عکلنام درسشماره و گروه درسردیف
نوع درس

زمان ارائهنام استاد
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محیط زیست:      گروه 1400- 1401برنامه دریس نیمسال اول سال تحصییل 

جبرانیاختیاریاجباری

جبرانیاختیاریاجباری

گروه*6پایان نامه58220001-06

15-17سه شنبه 

13-15سه شنبه دکتر گیوه چی*2حفاظت و جلوگیري از آتش سوزي۰۶_4۸۲۰۴۰۹۲

دکتر نصرآبادی*2سم شناسی محیط زیست۰۶_3۸۲۰۴۱۱۶

10-12دو شنبه 

دکتر کریمی*3مدیریت ریسک و ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور محیطی۰۶_2۸۲۰۴۱۳۹
 و سه 8-10دوشنبه 

10-12شنبه 

دکترهویدی*2مدیریت کیفیت هوا آب و خاک۰۶_1۸۲۰۴۰۴۰

99:   ارشد    ورودی:     مقطع   (7کالس : محل تشکیل)ایمنی بهداشت   محیط زیست  :   محیط زیست           گرایش:   برنامه درسی گروه 

عکلنام درسشماره و گروه درسردیف
نوع درس

زمان ارائهنام استاد

13-15یکشنبه  دکتر جعفری*2مديريت سوانح و حوادث۰۶_5۸۲۰۴۰۹۶

15-17دوشنبه 

10-12یکشنبه دکتر نصرآبادی*2مبانی مهندسی محیط زیست۰۶_4۸۲۰۴۰۱۵

دکتر گیوه چی*2محاسبات مهندسی در ایمنی و محیط زیست۰۶_3۸۲۰۴۰۴۴

15-17یکشنبه 

13-15دوشنبه دکتر هویدی*2مدیریت بهداشت محیط و ایمنی۰۶_2۸۲۰۴۰۹۷

دکترکریمی*2اکولوژی انسانی۰۶_1۸۲۰۴۱۰۵

1400:   ارشد     ورودی:     مقطع     (7کالس : محل تشکیل)ایمنی بهداشت   محیط زیست    :  محیط زیست           گرایش:   برنامه درسی گروه 

عکلنام درسشماره و گروه درسردیف
نوع درس

زمان ارائهنام استاد
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محیط زیست:      گروه 1400- 1401برنامه دریس نیمسال اول سال تحصییل 

جبرانیاختیاریاجباری

جبرانیاختیاریاجباری

اکولوژی صنعتی۰۲_7۸۲۰۴۱۳۳

1400:   ارشد  ورودی:   مقطع  (13کالس : محل تشکیل)مهندسی سیستم های محیط زیست      :   محیط زیست           گرایش:   برنامه درسی گروه 

کلنام درسشماره و گروه درسردیف

12-10چهارشنبه دکتر یاوری

10-12دو شنبه 

روش تحقیق

2*

دکتر نصرآبادی*2

دکتر ملک محمدی*3

13-15سه شنبه  

دکترهویدی*2مدیریت کیفیت هوا آب و خاک۰۶_5۸۲۰۴۰۴۰

6۸۲۰۴۰۵۹_۰۲

 و سه 15- 17یکشنبه 

10- 12شنبه 

10-8یکشنبه 

12-10یکشنبه دکتر دیابیگی*2شناخت و کنترل آلودگی ها۰۲_2۸۲۰۴۰۶۶

دکتر کریمی*2ارزیابی اثرات زیست محیطی۰۲_1۸۲۰۴۱۲۸

مبانی مدل سازی در محیط زیست۰۲_4۸۲۰۴۰۱۳

ع
نوع درس

زمان ارائهنام استاد

15-13دوشنبه 

گروه*6پایان نامه48220002-04

دکتر جعفری*2مدیریت سیستم های محیط زیست۰۲_3۸۲۰۴۰۲۱

 و سه 17-15یکشنبه 

10- 12شنبه 

10-12دو شنبه دکترهویدی*2مدیریت کیفیت هوا آب و خاک۰۶_2۸۲۰۴۰۴۰

دکتر جعفری*3سیستم های خبره و کاربری آنها۰۲_1۸۲۰۴۰۳۳

99:   ارشد  ورودی:     مقطع    (13کالس : محل تشکیل)مهندسی سیستم های محیط زیست  :   محیط زیست           گرایش:   برنامه درسی گروه 

عکلنام درسشماره و گروه درسردیف
نوع درس

زمان ارائهنام استاد
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محیط زیست:      گروه 1400- 1401برنامه دریس نیمسال اول سال تحصییل 

جبرانیاختیاریاجباری

*2سازه ساختمانهاي مقاوم د ر برابر سوانح طبیعي103-8203007
دكتر امیدوار

دكتر ملك محمدي
12-10یکشنبه 

10-8دوشنبه دكتر امیدوار*2تاسیسات و تجهیزات شهري203-8203002

10-8یکشنبه دكتر صالحي*2شهرسازي جهت مقابله با سوانح303-8203003

17-15یکشنبه دكتر گیوه چي*2برنامه ریزي و مدیریت پیشگیري403-8203006

15-13دوشنبه  دكتر صالحي*2روش تحقیق503-8203037

15-13یكشنبه  دكتر گیوه چي*2سازمان و مدیریت و برنامه ریزي603-8203035

17-15دوشنبه دکتر نوحه گر*2اكولوژي اكوسیستم هاي آسیب پذیردر ایران703-8203004

12-10دوشنبه دكتر ملك محمدي*2مدیریت سیالبهاي شهري803-8203045

جبرانیاختیاریاجباری

جبرانیاختیاریاجباری

10-12دوشنبه دکتر امیدوار*2های شهری در سوانح-زیرساخت۳۷_1۸۲۰۳۰۴۷

15-13دوشنبه دکتر ملک محمدی*2مدل سازی سیستمها در سوانح۳۷_2۸۲۰۳۰۵۰

12-10يکشنبه دکتر گیوه چی*2مبانی و کاربردهای پیشرفته مدیریت بحران۳۷_3۸۲۰۳۰۴۸

13-15یکشنبه دکتر امیدوار*2*مهندسی برگشت پذیری۳۷_4۸۲۰۳۰۵۲

17-15یکشنبه دکتر نوحه گر*2*مدیریت مخاطرات محیطی۳۷_5۸۲۰۳۰۶۱

. از دو درس اختياری فقط يک درس را انتخاب نمايند1400دانشجويان ورودی *

15-13سه شنبه 

 و ماقبل1400: دكترا                    ورودی:     مقطع                (12کالس : محل تشکیل)مهندسي  سوانح             :  برنامه درسی رشته

عکلنام درسشماره و گروه درسردیف
نوع درس

زمان ارائهنام استاد

دکتر ملک محمدی1سمینار۰۳_2۸۲۰۳۰۱۱

عکلنام درسشماره و گروه درسردیف
نوع درس

زمان ارائهنام استاد

گروه*6پايان نامه103-8203012

عکلنام درسشماره و گروه درسردیف
نوع درس

زمان ارائهنام استاد

99: ارشد                       ورودی:     مهندسي در  سوانح طبیعي                            مقطع:  برنامه درسی رشته

1400: ارشد                      ورودی:     مقطع             (12کالس : محل تشکیل)مهندسي در  سوانح طبیعي           :  برنامه درسی رشته
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