برنامه دریس نیمسال اول سال تحصییل  1400 -01گروه  :مهندیس محیط زیست
گرایش :مواد زائد جامد (محل تشکیل :کالس )10

برنامه درسی گروه  :مهندسی محیط زیست

مقطع:

ردیف

شماره و گروه درس

نام درس

کل

1

8202387-04

مدیریت پسماندهای معدنی و نفتی

2

دکتر غضبان

2

8202372-04

خاکچال بهداشتی

2

دکتر عبدلی

دوشنبه  8الی 10

3

8202377-04

ارزیابی چرخه حیات

2

دکتر پازکی

یکشنبه  13الی 15

4

8202413-04

مباحث ویژه

2

دکتر بازارگان

یکشنبه  15الی 17

5

8202163-04

الینرها در خاکچال

2

دکتر گیتی پور

دوشنبه  10الی 12

6

8220002-04

پایان نامه

6

اساتید گروه

برنامه درسی گروه  :مهندسی محیط زیست

ع

نوع درس

ارشد

ورودی1399 :

اجباری اختیاری

جبرانی

گرایش :مواد زائد جامد (محل تشکیل :کالس )10

سه شنبه  15الی 17

مقطع:

ارشد

ورودی1400 :

ردیف

شماره و گروه درس

نام درس

کل

1

8202131-04

آلودگی خاک

2

دکتر گیتی پور

2

8202373-04

بازیافت پسماند

2

دکتر پازکی

یکشنبه  10الی 12

3

8202414-04

آمار زیست محیطی

2

دکتر بازارگان

دوشنبه  13الی 15

4

8202294-04

اصول مهندسی محیط زیست 1

3

دکتر اردستانی و دکتر بغدادی

شنبه  8الی  10و یکشنبه  8الی 10

5

8202371-04

مدیریت یکپارچه پسماند

2

دکتر عبدلی

دوشنبه  10الی 12

6

8202123-04

روش تحقیق

2

دکتر بازارگان

دوشنبه  15الی 17

برنامه درسی گروه  :مهندسی محیط زیست

ع

نوع درس

نام استاد

زمان ارائه

اجباری اختیاری

جبرانی

گرایش :مواد زائد جامد (محل تشکیل :کالس )10
کل

ع

نوع درس

نام استاد

زمان ارائه
سه شنبه  13الی 15

مقطع:

دکتری

ورودی 1400 :و قبل تر

ردیف

شماره و گروه درس

نام درس

1

8202387-04

مدیریت پسماندهای معدنی و نفتی

دکتر غضبان

2

8202377-04

ارزیابی چرخه حیات در مديريت پسماند

دکتر پازکی

یکشنبه  13الی 15

3

8202413-04

مباحث ویژه

دکتر بازارگان

یکشنبه  15الی 17

4

8202163-04

الینرها در خاکچال

دکتر گیتی پور

دوشنبه  10الی 12

5

8202251-07

رساله

اساتید گروه

اجباری اختیاری
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جبرانی

نام استاد

زمان ارائه
سه شنبه  15الی 17

برنامه دریس نیمسال اول سال تحصییل  1400 -01گروه  :مهندیس محیط زیست
برنامه درسی رشته :مهندسی سیستمهای انرژی -انرژی و محیط زیست (محل تشکیل :کالس )1
ع

مقطع:

نوع درس

ارشد

ورودی 1400 :و ماقبل

ردیف

شماره و گروه درس

نام درس

کل

1

8202216-08

تحلیل سیستمهای انرژی

3

√

2

8202217-08

برنامه ریزی ریاضی پیشرفته

3

√

دکتر ملک محمدی

3

8202138-08

مهندسی فرایند در سیستمهای انرژی

3

√

علیرضا نورپور

شنبه  12-10و دوشنبه 12-10

4

8202224-08

انرژی و محیط زیست

3

√

مجید شفیع پور مطلق

یک شنبه  15-13و چهارشنبه 15-13

5

82-02-123-08

روش تحقیق

2

دکتر کرباسی

چهارشنبه  /10 -12کالس 8

6

8220002-08

پایان نامه

6

اجباری اختیاری

نام استاد

زمان ارائه

خسرو اشرفی

شنبه  10-8و دوشنبه 15-13
یک شنبه  15-17و سه شنبه 12-10

جبرانی

¢

اساتید گروه

برنامه درسی رشته :مهندسی سیستمهای انرژی -انرژی و محیط زیست (محل تشکیل :کالس )1
نوع درس

ردیف

شماره و گروه درس

نام درس

کل

1

۸۷_۸۲۰۲۴۲۱

انرژي در تصفیه فاضالب

2

√

2

۸۷_۸۲۰۲۲۱۰

فرآيندهاي تصفیه پساب هاي صنايع انرژي

2

√

ناصر مهردادی

3

۸۷_۸۲۰۲۲۷۴

تغییر اقلیم و انرژي

2

√

مجید شفیع پور مطلق

يك شنبه ۱۵:۰۰-۱۷:۰۰

4

8202224-08

مهندسی انرژیهای تچدیدپذیر (خورشیدی ،بادی و زمین گرمایی)

3

√

علیرضا نورپور

شنبه  15-13و دوشنبه 15-13

5

8202251-07

رساله

18

برنامه درسی گروه  :مهندسی محیط زیست

گرایش:

ع

مقطع:

دکتری

ورودی 1400 :و ماقبل

اجباری اختیاری

نام استاد

زمان ارائه

بهنوش امین زاده

یكشنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰

جبرانی

√

آب و فاضالب (محل تشکیل :کالس )8
ع

نوع درس

مقطع:

ارشد ورودی99 :

ردیف

شماره و گروه درس

نام درس

کل

1

82-02-415-05

طراحی تصفیه خانه آب و فاضالب

2

2

82-02-156-05

تصفیه فاضالب های صنعتی

2

¢

3

82-02-322-05

ارزیابی ریسک سالمت آالینده های آب

2

¢

دکتر پرداختی

4

82-02-320-05

جمع آوری فاضالب و کنترل روان آبهای سطحی

2

¢

دکتر مهردادی

یکشنبه  /10-12کالس 8

5

82-02-335-05

طراحی بیوراکتورها

2

¢

دکتر امین زاده

سه شنبه  /13-15کالس 8

6

82-02-338-05

تصفیه شیمیایی پیشرفته آب و فاضالب

2

¢

دکتر بغدادی

یک شنبه  /13-15کالس 8

7

82-20-002-05

آالینده های آلی پایدار

2

¢

دکتر نبی

سه شنبه  /15-17کالس 8

8

82-20-002-05

پایان نامه

6

اجباری اختیاری

¢

¢
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جبرانی

نام استاد

زمان ارائه

گروه

شنبه  /10-12کالس 8

دکتر مهردادی

یکشنبه  /8-10کالس 8
یکشنبه  /15-17کالس 8

برنامه دریس نیمسال اول سال تحصییل  1400 -01گروه  :مهندیس محیط زیست
گرایش:

برنامه درسی گروه  :مهندسی محیط زیست

آب و فاضالب

(محل تشکیل :کالس )8
نوع درس

ردیف

شماره و گروه درس

نام درس

کل

1

82-02-293-05

اصول مهندسی محیط زیست 1

3

¢

2

82-02-309-05

شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضالب

2

¢

دکتر نبی

3

82-02-177-05

تصفیه آب

2

¢

دکتر امین زاده

دوشنبه  /10-12کالس 8

4

82-02-178-05

تصفیه فاضالب

2

¢

دکتر مهردادی

سه شنبه  /13-15کالس 8

5

82-02-123-05

روش تحقیق

2

دکتر بغدادی

سه شنبه  /8-10کالس 8

برنامه درسی گروه  :مهندسی محیط زیست

گرایش:

ع

مقطع:

ارشد

ورودی1400 :

اجباری اختیاری

نام استاد

زمان ارائه

دکتر سارنگ-دکتر امین زاده

دوشنبه  /8-10سه شنبه  /10-12کالس
8
شنبه  /8-10کالس 8

جبرانی

¢

آب و فاضالب

(محل تشکیل :کالس )8
نوع درس

ردیف

شماره و گروه درس

نام درس

کل

1

82-02-415-05

طراحی تصفیه خانه آب و فاضالب

2

2

82-02-156-05

تصفیه فاضالب های صنعتی

2

¢

3

82-02-322-05

ارزیابی ریسک سالمت آالینده های آب

2

¢

دکتر پرداختی

4

82-02-320-05

جمع آوری فاضالب و کنترل روان آبهای سطحی

2

¢

دکتر مهردادی

یکشنبه  /10-12کالس 8

5

82-02-335-05

طراحی بیوراکتورها

2

¢

دکتر امین زاده

سه شنبه  /13-15کالس 8

6

82-02-338-05

تصفیه شیمیایی پیشرفته آب و فاضالب

2

¢

دکتر بغدادی

یک شنبه  /13-15کالس 8

7

82-20-002-05

آالینده های آلی پایدار

2

¢

دکتر نبی

سه شنبه  /15-17کالس 8

8

82-02-251-07

رساله

18

برنامه درسی گروه  :مهندسی محیط زیست

ع

مقطع :دکتری

ورودی 1400 :و قبل تر

اجباری اختیاری

جبرانی

¢

نام استاد

زمان ارائه

گروه

شنبه  /10-12کالس 8

دکتر مهردادی

یکشنبه  /8-10کالس 8
یکشنبه  /15-17کالس 8

¢

(محل تشکیل :سالن انواری)

گرایش :منابع آب
ع

نوع درس

مقطع:

ارشد

ورودی9۹ :

ردیف

شماره و گروه درس

نام درس

کل

1

8202145-02

هیدروانفورماتیک

2

*

2

8202414-۰۲

آمار زیست محیطی

2

*

دکتر امیدوار

3

8202400-۰۲

آلودگی دریاهای ایران

2

*

دکتر حاجی زاده

سه شنبه ۱۵-۱۷

4

8202342-۰۲

تحلیل دینامیک در سیستم های منابع آب

2

*

دکترسارنگ

چهارشنبه ۸-۱۰

5

8202349-۰۲

مدیریت کیفی مخازن و پهنه های آبی

2

*

دکترسارنگ

چهارشنبه ۱۰-۱۲

اجباری اختیاری
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جبرانی

نام استاد

زمان ارائه

دکتر نیک سخن

سه شنبه ( ۸-۱۰در سایت )GIS
سه شنبه ۱۰-۱۲

برنامه دریس نیمسال اول سال تحصییل  1400 -01گروه  :مهندیس محیط زیست
برنامه درسی گروه  :مهندسی محیط زیست

(محل تشکیل :سالن انواری)

گرایش :منابع آب

ردیف

شماره و گروه درس

نام درس

کل

1

8202168-02

هیدرو دینامیک آبهای سطحی

2

*

2

8202340-02

برنامه ریزی سیستم های منابع آب

2

*

دکتر نیک سخن

3

8202293-02

اصول مهندسی محیط زیست1

3

*

دکتر نیک سخن/دکتر مهردادی

یکشنبه  /۱۳-۱۵دوشنبه ۸-۱۰

4

8202123-02

روش تحقیق

2

دکتر غضبان

دوشنبه ۱۰-۱۲

5

8202140-02

هیدرولوژی آب های زیرزمینی

2

دکتر سارنگ

دوشنبه ۱۳-۱۵

برنامه درسی گروه  :مهندسی محیط زیست

گرایش :منابع آب

ع

مقطع:

نوع درس

ارشد

ورودی۱۴۰۰ :

اجباری اختیاری

نام استاد

زمان ارائه

دکتر اردستانی

یکشنبه ۸-۱۰
یکشنبه ۱۰-۱۲

جبرانی

*
*

(محل تشکیل :سالن انواری)

ردیف

شماره و گروه درس

نام درس

کل

1

8202345-27

توسعه پايدار منابع آب زيرزمیني

2

*

2

8202190-27

حمل رسوب

2

*

دکتر نیک سخن

3

8202351-۲۷

تحلیل و مدیریت ریسک

2

*

دکتر امیدوار

سه شنبه ۱۳-۱۵

4

8202342-۰۲

تحلیل دینامیک در سیستم های منابع آب

2

*

دکتر سارنگ

چهارشنبه ۸-۱۰

برنامه درسی گروه  :مهندسی محیط زیست

ع

مقطع:

نوع درس

دکتری

ورودی۱۴۰۰ :

اجباری اختیاری

رشته:علوم محیط زیست

نام استاد

زمان ارائه

دکتر اردستانی

سه شنبه ۸-۱۰
سه شنبه ۱۰-۱۲

جبرانی

(محل تشکیل :کالس )6

ردیف

شماره و گروه درس

نام درس

کل

ع

نوع درس
اجباری اختیاری

ارشد

مقطع:

ورودی1399 :

نام استاد

جبرانی

1

06-8220002

پایان نامه

6

0

*

گروه

2

06-8202207

سمینار

2

.

*

تکتم شهریاری

(محل تشکیل :کالس )6

یکشنبه 13-15

برنامه درسی گروه  :مهندسی محیط زیست

رشته :علوم محیط زیست

ردیف

شماره و گروه درس

نام درس

کل

ع

1

06-8202195

شیمی محیط زیست

3

0

تکتم شهریاری

2

06-8202064

زمین شناسی زیست محیطی

3

0

فریدون غضبان

شنبه  10-12دوشنبه 8-10

3

06-8202201

زیست شناسی زیست محیطی

3

0

علیرضا پرداختی

یکشنبه  8-10سه شنیه 13-15

4

06-8202197

کاربرد کامپیوتر در محیط زیست

3

0

امیرهوشنگ احسانی

دوشنبه  13-15سه شنبه 8-10

نوع درس
اجباری اختیاری
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جبرانی

مقطع:

زمان ارائه

ارشد

ورودی1400 :
زمان ارائه

نام استاد
یکشنبه

 10-12دوشنبه 10-12

برنامه دریس نیمسال اول سال تحصییل  1400 -01گروه  :مهندیس محیط زیست
برنامه درسی گروه  :مهندسی محیط زیست

گرایش :سواحل
کل

ردیف

شماره و گروه درس

نام درس

1

8202143-01

طراحی سازه هاى حفاظت از ساحل

2

2

8202391-۰1

ع

(محل تشکیل :کالس )4
نوع درس
اجباری اختیاری

جبرانی

*

مقطع:

ارشد 1399

نام استاد

زمان ارائه

دکتر حاجی زاده

دوشنبه ۱۳-۱۵

سنجش از دور در مطالعات محیط زیست
دریایی

2

*

دکتر حاجی زاده

دوشنبه 15-۱۷

3

8202405-۰1

انرژى هاى تجدید پذیر دریای

2

*

دکتر صدری نسب

سه شنبه ۱۳-۱۵

4

8202413-۰1

مباحث ویژه

2

*

دکتر صدری نسب

سه شنبه 15-۱۷

5

8220002-01

پایان نامه

6

برنامه درسی گروه  :مهندسی محیط زیست

0

گرایش :سواحل

*

(محل تشکیل :کالس )4

ردیف

شماره و گروه درس

نام درس

1

8202293-01

اصول مهندسی محیط زیست1

3

*

2

8202293-01

اصول مهندسی محیط زیست 2

3

*

3

8202123-01

روش تحقیق

2

4

8202169-01

آلودگیهاى دریایی و روشهاى كنترل آن

2

*

5

8202389-01

ندازه گیرى و آنالیز داده هاى محیط
زیست دریایی

2

*

برنامه درسی گروه  :مهندسی محیط زیست

ع

نوع درس

کل

گرایش :سواحل

گروه

اجباری اختیاری

جبرانی

*

(محل تشکیل :کالس )4
ع

نوع درس

ارشد

مقطع:

ورودی۱۴۰۰ :

نام استاد

زمان ارائه

دکتر امین زاده/دکتر کرباسی

یکشنبه  /۱۳-۱۵دوشنبه ۸-۱۰

دکتر عبدلی/دکتر پرداختی

یکشنبه  ۸-۱۰و 10-12

دکتر حاجی زاده  /دکتر صدری
نسب

سه شنبه ۱۰-۱۲

دکتر حاجی زاده

سه شنبه ۸-۱۰

دکتر کرباسی

دوشنبه ۱۰-۱۲

مقطع:

دکتری

ورودی۱۴۰۰ :

ردیف

شماره و گروه درس

نام درس

کل

1

8202143-01

طراحی سازه هاى حفاظت از ساحل

2

*

2

8202391-۰1

سنجش از دور در مطالعات محیط زیست
دریایی

2

*

دکتر حاجی زاده

3

8202405-۰1

انرژى هاى تجدید پذیر دریای

2

*

دکتر صدری نسب

سه شنبه ۱۳-۱۵

4

8202413-۰1

مباحث ویژه

2

*

دکتر صدری نسب

سه شنبه 15-۱۷

5

8202406-17

آلودگی رسوبات دریایی

2

*

دکتر کرباسی

سه شنبه ۸-۱۰

6

8202351-17

تحلیل و مدیریت ریسك

2

*

دکتر سارنگ

سه شنبه ۱۰-۱۲

اجباری اختیاری
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جبرانی

نام استاد

زمان ارائه

دکتر حاجی زاده

دوشنبه ۱۳-۱۵
دوشنبه 15-۱۷

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

گرایش :آلودگی هوا

برنامه درسی گروه  :مهندسی محیط زیست

ع

ارشد

مقطع:
نوع درس

ورودی1399 :

ردیف

شماره و گروه درس

نام درس

کل

1

۰۳_۸۲۰۲۳۶۲

ارزيابي ريسك سالمت آالينده هاي هوا

2

دکتر پرداختی

2

۰۳_۸۲۰۲۳۵۶

مدل سازي آلودگي هواي پیشرفته

2

دکتر اشرفي

سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰

3

۰۳_۸۲۰۲۱۳۶

تهويه صنعتي

2

دکتر اشرفي

يك شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰

4

۰۳_۸۲۰۲۳۵۴

آلودگي هواي محیط هاي بسته و روش هاي كنترل آن

2

دکتر شفیع پورمطلق

سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰

5

۰۳_۸۲۰۲۳۶۳

تعديل و تطابق با تغییر اقلیم

2

دکتر شفیع پورمطلق

دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰

6

۰۳_۸۲۰۲۱۷۴

كنترل آلودگي صوتي از منابع انتشار

2

اجباری اختیاری

جبرانی

نام استاد

زمان ارائه
سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰

دکتر نورپور

یكشنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰

7

۰۳_۸۲۰۲۳۶۰

كاربرد نانو و بیوتكنولوژي در تصفیه هوا

2

دکتر میرمحمدی

سه شنبه ۱۵:۰۰-۱۷:۰۰

8

۰۳_۸۲۰۲۳۵۵

كنترل انتشار آالينده هاي گازي منابع ساكن

2

دکتر میرمحمدی

سه شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰

9

۰۳_۸۲۰۲۱۳۷

مديريت مهندسي آلودگي هوا

2

دکتر شفیع پورمطلق

سه شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰

برنامه درسی گروه  :مهندسی محیط زیست

مقطع:

گرایش :آلودگی هوا
ع

نوع درس

ارشد

ردیف

شماره و گروه درس

نام درس

کل

1

۰۳_۸۲۰۲۱۲۹

هواشناسي آلودگي هوا

2

دکتر اشرفی

2

۰۳_۸۲۰۲۳۱۰

سنجش و ارزيابي آالينده هاي هوا

2

دکتر پرداختی

3

۰۳_۸۲۰۲۲۹۳

اصول مهندسي محیط زيست ۱

2

دکتر امین زاده /دکتر سارنگ

4

۰۳_۸۲۰۲۲۹۴

اصول مهندسي محیط زيست ۲

3

دکتر عبدلی /دکتر شفیع پور

5

۰۳_۸۲۰۲۱۲۳

روش تحقیق

2

دکتر میرمحمدی

اجباری اختیاری
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جبرانی

ورودی1400 :

نام استاد

زمان ارائه
یكشنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
يك شنبه ۰۰:۱۳:۰۰-۱۵
دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
دو شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰
دو شنبه ۱۵:۰۰-۱۷:۰۰

برنامه دریس نیمسال اول سال تحصییل  1400 -01گروه  :مهندیس محیط زیست
برنامه درسی گروه  :مهندسی محیط زیست

مقطع:

گرایش :آلودگی هوا
ع

نوع درس

ورودی 1400 :و قبل تر

دکتری

ردیف

شماره و گروه درس

نام درس

کل

1

۰۳_۸۲۰۲۳۶۲

ارزيابي ريسك سالمت آالينده هاي هوا

2

دکتر پرداختی

2

۰۳_۸۲۰۲۳۵۶

مدل سازي آلودگي هواي پیشرفته

2

دکتر اشرفي

سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰

3

۰۳_۸۲۰۲۱۳۶

تهويه صنعتي

2

دکتر اشرفي

يك شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰

4

۰۳_۸۲۰۲۳۵۴

آلودگي هواي محیط هاي بسته و روش هاي كنترل آن

2

دکتر شفیع پورمطلق

سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰

5

۰۳_۸۲۰۲۳۶۳

تعديل و تطابق با تغییر اقلیم

2

دکتر شفیع پورمطلق

دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰

6

۰۳_۸۲۰۲۱۷۴

كنترل آلودگي صوتي از منابع انتشار

2

اجباری اختیاری

جبرانی

نام استاد

زمان ارائه
سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰

دکتر نورپور

یكشنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰

7

۰۳_۸۲۰۲۳۶۰

كاربرد نانو و بیوتكنولوژي در تصفیه هوا

2

دکتر میرمحمدی

سه شنبه ۱۵:۰۰-۱۷:۰۰

8

۰۳_۸۲۰۲۳۵۵

كنترل انتشار آالينده هاي گازي منابع ساكن

2

دکتر میرمحمدی

سه شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰

9

۰۳_۸۲۰۲۱۳۷

مديريت مهندسي آلودگي هوا

2

دکتر شفیع پورمطلق

سه شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰

10

8202251-07

رساله

6

0

*
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گروه

برنامه دریس نیمسال اول سال تحصییل  1400 -01گروه  :مهندیس محیط زیست
گرایش :آلودگی خاک

برنامه درسی گروه  :مهندسی محیط زیست
ردیف

شماره و گروه درس

نام درس

کل

1

۰۹_۸۲۰۲۱۴۶

زمین شناسی زیست محیطی

2

دکتر غضبان

2

۰۹_۸۲۰۲۰۰۶

مدیریت آالینده های نفتی در خاک

2

دکتر دریابیگی

دوشنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰

3

۰۹_۸۲۰۲۰۸۲

پسماند خطرناک

2

دکتر گیتی پور

سه شنبه 15 -17

5

۰۹_۸۲۰۲۲۹۳

اصول مهندسي محیط زيست ۱

3

دکتر بغدادی /دکتر سارنگ

سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
سه شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰

6

۰۹_۸۲۰۲۲۹۴

اصول مهندسي محیط زيست ۲

3

دکتر عبدلی /دکتر میرمحمدی

یكشنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
يكشنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰

7

۰۹_۸۲۰۲۱۲۳

روش تحقیق

2

دکتر غضبان

دو شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰

برنامه درسی گروه  :مهندسی محیط زیست

ع

نوع درس

ورودی 1400

اجباری اختیاری

جبرانی

نام استاد

زمان ارائه
یکشنبه 10 -12

گرایش :آلودگی خاک
ع

نوع درس

ورودی 1399

ردیف

شماره و گروه درس

نام درس

کل

4

8202163-04

الینرها در خاکچال

2

دکتر گیتی پور

8

۰۹_۸۲۰۲۴۱۳

مباحث ويژه

2

دکتر غضبان

9

8220002-03

پایان نامه

6

گروه

اجباری اختیاری
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جبرانی

نام استاد

زمان ارائه
دوشنبه  10الی 12
سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰

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