
محیط زیست دانشکده محیط زیست -  گروه مهندسی عمران1401- 1402برنامه درسی نیمسال دوم 

جبرانیاختیاریاجباری

2

7

6

3

دکتر بازارگان

اساتید گروه

15 الی 13یکشنبه دکتر پازکی

12 الی 10سه شنبه دکتر صوفی دهقانی *

بهداشت، ایمنی و محیط زیست8202379

10 الی 8سه شنبه 

10 الی 8دوشنبه  دکتر غضبان*

جمع آوری و حمل و نقل پسماند8202378

04مهندسی محیط زیست           کدگرایش :      گروه 1401- 1402برنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 

1400:   ارشد   و دکتری        ورودی:     مقطع                      (مواد زائد جامد)مدیریت پسماند :  مهندسی محیط زیست           گرایش:   برنامه درسی گروه 

ردیف
شماره و گروه 

درس
امتحان/ زمان و مکان ارائهنام استادنوع درسعکلنام درس

زمین شناسی زیست محیطی48202146

*

پسماند معدنی و نفتی8202387

تبدیل پسماند به انرژی8202374 1

مدیریت و تصفیه شیرابه58202383

دکتر غضبان

دکتر بازارگان*

*

12 الی 10دوشنبه *

15 الی 13دوشنبه 

پایان نامه82200202
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محیط زیست دانشکده محیط زیست -  گروه مهندسی عمران1401- 1402برنامه درسی نیمسال دوم 

جبرانیاختیاریاجباری

2

1

9

3

12 الی 10سه شنبه 

*

دکتر صوفی دهقانی*

78202146

*

*

دکتر پازکی

پسماند معدنی و نفتی68202387

زمین شناسی زیست محیطی

15 الی 13سه شنبه دکتر گیتی پور*

*بازیافت پسماند8202373

تبدیل پسماند به انرژی

12 الی 10یکشنبه 

پسماند خطرناک8202082

15 الی 13یکشنبه دکتر پازکی

04مهندسی محیط زیست   کدگرایش :      گروه 1401- 1402برنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 

1401:   ارشد   و دکتری     ورودی:     مقطع                        (مواد زائد جامد)مدیریت پسماند :   مهندسی محیط زیست           گرایش:   برنامه درسی گروه 

ردیف
شماره و گروه 

درس

48202374

امتحان/ زمان و مکان ارائهنام استادنوع درسعکلنام درس

10 الی 8یکشنبه دکتر عبدلیمدیریت یکپارچه پسماند8202371 *

دکتر غضبان

10 الی 8سه شنبه 

10 الی 8دوشنبه *

دکتر غضبان

*

جمع آوری و حمل و نقل پسماند58202378

بهداشت، ایمنی و محیط زیست8202379

اساتید گروه پایان نامه1082200202

15 الی 13دوشنبه دکتر بازارگانمدیریت و تصفیه شیرابه88202383

12 الی 10دوشنبه دکتر بازارگان
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محیط زیست دانشکده محیط زیست -  گروه مهندسی عمران1401- 1402برنامه درسی نیمسال دوم 

جبرانیاختیاریاجباری

4

3

1

ردیف

5

6

10الی8

12الی10دکتر حاجی زاده مهندسی سواحل8202118-01

دکتر حاجی زادهفیزیک و دینامیک دریا8202318-01

13الی15

15الی17دکتر صدری نسبانرژی های تجدید پذیر8202405-01

دکتر صدری نسبمدلسازی محیط زیست دریایی8202317-01

نام استادنوع درسعکل

دکتر کرباسی

دکتر کرباسیمدیریت محیط زیست دریایی28202390-01

10الی8

شماره و گروه 

درس
امتحان/ زمان و مکان ارائهنام درس

فرایندهای مصبی8202404-01

12الی10

1401:   ارشد                       ورودی:     سواحل                     مقطع:   مهندسی محیط زیست           گرایش:   برنامه درسی گروه 

01مهندسی محیط زیست    کدگرایش :      گروه 1401- 1402برنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 
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محیط زیست دانشکده محیط زیست -  گروه مهندسی عمران1401- 1402برنامه درسی نیمسال دوم 

جبرانیاختیاریاجباری

6

5

4

3

2

7

17مهندسی محیط زیست   کدگرایش :      گروه 1401- 1402برنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 

 و قبل1401:   دکتری                       ورودی:     سواحل                      مقطع:     مهندسی محیط زیست           گرایش:   برنامه درسی گروه 

ردیف
شماره و گروه 

درس
امتحان/ زمان و مکان ارائهنام استادنوع درسعکلنام درس

18202394-17
اندازه گیری و آنالیز داده های محیط زیست 

دریایی پیشرفته
10الی8یکشنبه دکتر کرباسی

10الی8دوشنبه دکتر کرباسیفرایندهای مصبی8202404-01

10الی8سه شنبه دکتر حاجی زادهفیزیک و دینامیک دریا8202318-01

12الی10دوشنبه دکتر کرباسیمدیریت محیط زیست دریایی8202390-01

13الی15دوشنبه دکتر صدری نسبمدلسازی محیط زیست دریایی8202317-01

15الی17دوشنبه دکتر صدری نسبانرژی های تجدیدپذیر8202405-01

12الی10سه شنبه دکتر حاجی زادهمهندسی سواحل8202118-01
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محیط زیست دانشکده محیط زیست -  گروه مهندسی عمران1401- 1402برنامه درسی نیمسال دوم 

جبرانیاختیاریاجباری

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

4

68202368
اطالعات جغرافیایی و سنجش از راه دور در 

آلودگی هوا
15-17سه شنبه دکتر احسانی*2

10-8سه شنبه  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
13-15سه شنبه دکتر شفیع پور*2

15-17یک شنبه دکتر اشرفی*2تهویه صنعتی108202369

10-12سه شنبه  دکتر شفیع پور*2انرژی و محیط زیست118202165

5

2

1

* هواویزهای جوی

2مدل سازی آلودگی هوا8202170

2

*2کنترل انتشار ذرات از منابع ساکن8202352

دکتر اشرفی

12-10دوشنبه 

10-8یک شنبه دکتر اشرفی *

دکتر نورپور

15-13یک شنبه 

دکتر میرمحمدی

03مهندسی محیط زیست کدگرایش :      گروه 1401- 1402برنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 

1401:   دکتری                       ورودی/ارشد:     آلودگی هوا                       مقطع:   مهندسی محیط زیست           گرایش:   برنامه درسی گروه 

ردیف
شماره و گروه 

درس
امتحان/ زمان و مکان ارائهنام استادنوع درسعکلنام درس

8202361

15-13دو شنبه 2کنترل انتشار آالینده های گازی از منابع ساکن8202355 *
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محیط زیست دانشکده محیط زیست -  گروه مهندسی عمران1401- 1402برنامه درسی نیمسال دوم 

جبرانیاختیاریاجباری

6

5

4

3

مهندسی محیط زیست:      گروه 1401- 1402برنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 

ردیف
شماره و گروه 

08درس 

7

8-10یکشنبه دکتر پازوکی

28202240-082

1400و 1399:    و دکتری  ورودیارشد :  انرژی و محیط زیست              مقطع:مهندسی سیستم های انرژی           گرایش:   برنامه درسی رشته

2مدیریت پسماند صنایع انرژی18202247-08

1کالس / زمان و مکان ارائهنام استاد

10-12یکشنبه دکتر  اشرفی*پیشگیری و کنترل آلودگی هوای صنایع

دکتر شفیع پور*3ارزیابی فنی و اقتصادی محیط زیست08-8202245
 و سه شنبه 13-15یکشنبه 

17 -15
دکتر ملک محمدی*3برنامه ریزی ریاضی پیشرفته8202217-87

 چهارشنبه 13-15دوشنبه 

15-13
10-12شنبه و دوشنبه دکتر نورپور*3تحلیل اگزرژی در سیستمهای انرژی8202167-08

8-10سه شنبه دکتر نبی*2انرژی در تصفیه فاضالب08-8202421

13-15سه شنبه دکتر شفیع پور*2تغییر اقلیم و انرژی08-8202274

نوع درسعکلنام درس

*
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محیط زیست دانشکده محیط زیست -  گروه مهندسی عمران1401- 1402برنامه درسی نیمسال دوم 

جبرانیاختیاریاجباری

15-17 یکشنبه1

10-12دوشنبه 2بیوتکنولوژی محیط زیست06-8202185

06-8202193
بررسی های زیست محیطی به وسیله 

دورسنجی
20

شهریاری تکتم*

0*

13-15یکشنبه غضبان فریدون*

13-15دوشنبه احسانی امیرهوشنگ *

20*

8-10دوشنبه 

20هیدرولوژی ایزوتوپی-هیدروشیمی06-8202254

8-10یکشنبه 

*20میکروبیولوژی محیط زیست06-8202126

آلودگی هوا06-8202302

باغوند اکبر*

پرداختی علیرضا

مهندسی محیط زیست:     گروه 1401- 1402برنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 

1401:   ارشد                       ورودی:     علوم محیط زیست                       مقطع:       رشتهمهندسی محیط زیست      : برنامه درسی گروه 

ردیف
شماره و گروه 

درس
امتحان/ زمان و مکان ارائهنام استادنوع درسعکلنام درس

فریدون غضبان

2

3

20انرژی و محیط زیست

شهریاری تکتم

06-8202165*

20عناصر فلزی سنگین در محیط زیست406-8202239

5

6

7

15-17دوشنبه 7

10-12یکشنبه 

هیدرولوژی آبهای زیرزمینی و آلودگی آنها06-8202244

شهریاری تکتم

20
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محیط زیست دانشکده محیط زیست -  گروه مهندسی عمران1401- 1402برنامه درسی نیمسال دوم 

جبرانیاختیاریاجباری

5

4

3

2

1400:   ارشد                       ورودی:     آب و فاضالب                      مقطع:        گرایشمهندسی محیط زیست     :   برنامه درسی گروه 

ردیف
شماره و گروه 

درس
نام درس

11

10

9

8

7

6

12

05مهندسی محیط زیست  کدگرایش :     گروه 1401- 1402برنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 

امتحان/ زمان و مکان ارائهنام استادنوع درسعکل

--•پایان نامه182-20-002

•آزمایشگاه آب و فاضالب82-02-319
دکتر - دکتر بغدادی

پرداختی
13-15سه شنبه 

15-17سه شنبه دکتر پرداختی•ارزیابی ریسک سالمت آالینده های آب82-02-322

82-02-323
جمع آوری فاضالب و کنترل روان آب های 

سطحی
13-15دوشنبه دکتر مهردادی•

10-12سه شنبه دکتر امین زاده•فرایندهای زیستی در تصفیه آب و فاضالب82-02-335

13-15یک شنبه دکتر بغدادی•فناوری نانو در تصفیه آب و فاضالب82-02-336

8-10دوشنبه دکتر مهردادی•تصفیه فاضالب های صنعتی82-02-156

10-12دوشنبه دکتر بغدادی•فرایندهای جذبی در تصفیه آب و فاضالب82-02-337

15-17دو شنبه دکتر نبی•راهبری تصفیه خانه های آب و فاضالب82-02-324

15-17یکشنبه دکتر مهردادی•تصفیه نوین فاضالب82-02-184

10-12شنبه دکتر اسماعیلی•مباحث ویژه82-02-413

8-10 شنبه دکتر نبی•تصفیه آب صنعتی82-02-153
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محیط زیست دانشکده محیط زیست -  گروه مهندسی عمران1401- 1402برنامه درسی نیمسال دوم 

جبرانیاختیاریاجباری

5

4

3

2

1

11

10

9

8

7

6

13

12

05مهندسی محیط زیست  کدگرایش :     گروه 1401- 1402برنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 

1401:   ارشد                       ورودی:     آب و فاضالب                        مقطع:         گرایشمهندسی محیط زیست     :   برنامه درسی گروه 

ردیف
شماره و گروه 

درس
امتحان/ زمان و مکان ارائهنام استادنوع درسعکلنام درس

•2اصول مهندسی محیط زیست 82-02-294
دکتر -دکتر میرمحمدی

عبدلی

سه شنیه  / 8-10یک شنبه 

10-8
10-12یکشنبه دکتر امین زاده•تصفیه و دفع لجن82-02-144

•آزمایشگاه آب و فاضالب82-02-319
دکتر - دکتر بغدادی

پرداختی
13-15سه شنبه 

15-17سه شنبه دکتر پرداختی•ارزیابی ریسک سالمت آالینده های آب82-02-322

82-02-323
جمع آوری فاضالب و کنترل روان آب های 

سطحی
13-15دوشنبه دکتر مهردادی•

10-12سه شنبه دکتر امین زاده•فرایندهای زیستی در تصفیه آب و فاضالب82-02-335

13-15یک شنبه دکتر بغدادی•فناوری نانو در تصفیه آب و فاضالب82-02-336

8-10دوشنبه دکتر مهردادی•تصفیه فاضالب های صنعتی82-02-156

10-12دوشنبه دکتر بغدادی•فرایندهای جذبی در تصفیه آب و فاضالب82-02-337

15-17 سه شنبه دکتر نبی•راهبری تصفیه خانه های آب و فاضالب82-02-324

15-17یکشنبه دکتر مهردادی•تصفیه نوین فاضالب82-02-184

10-12شنبه دکتر اسماعیلی•مباحث ویژه82-02-413

8-10 شنبه دکتر نبی•تصفیه آب صنعتی82-02-153
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محیط زیست دانشکده محیط زیست -  گروه مهندسی عمران1401- 1402برنامه درسی نیمسال دوم 

جبرانیاختیاریاجباری

4

3

2

1

05مهندسی محیط زیست    کدگرایش :     گروه 1401- 1402برنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 

1401:   دکتری                       ورودی:     آب و فاضالب                        مقطع:         گرایشمهندسی محیط زیست     :   برنامه درسی گروه 

ردیف
شماره و گروه 

درس

10

9

8

7

6

5

11

امتحان/ زمان و مکان ارائهنام استادنوع درسعکلنام درس

•آزمایشگاه آب و فاضالب82-02-319
دکتر - دکتر بغدادی

پرداختی
13-15سه شنبه 

15-17سه شنبه دکتر پرداختی•ارزیابی ریسک سالمت آالینده های آب82-02-322

82-02-323
جمع آوری فاضالب و کنترل روان آب های 

سطحی
13-15دوشنبه دکتر مهردادی•

10-12سه شنبه دکتر امین زاده•فرایندهای زیستی در تصفیه آب و فاضالب82-02-335

13-15یک شنبه دکتر بغدادی•فناوری نانو در تصفیه آب و فاضالب82-02-336

8-10دوشنبه دکتر مهردادی•تصفیه فاضالب های صنعتی82-02-156

10-12دوشنبه دکتر بغدادی•فرایندهای جذبی در تصفیه آب و فاضالب82-02-337

15-17دو شنبه دکتر نبی•راهبری تصفیه خانه های آب و فاضالب82-02-324

15-17یکشنبه دکتر مهردادی•تصفیه نوین فاضالب82-02-184

10-12شنبه دکتر اسماعیلی•مباحث ویژه82-02-413

8-10 شنبه دکتر نبی•تصفیه آب صنعتی82-02-153
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محیط زیست دانشکده محیط زیست -  گروه مهندسی عمران1401- 1402برنامه درسی نیمسال دوم 

جبرانیاختیاریاجباری

5

4

3

2

1

11

10

9

8

7

6

12

مهندسی محیط زیست:     گروه 1401- 1402برنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 

 و ماقبل1400:   دکتری                       ورودی:     آب و فاضالب                      مقطع:        گرایشمهندسی محیط زیست     :   برنامه درسی گروه 

ردیف
شماره و گروه 

درس
امتحان/ زمان و مکان ارائهنام استادنوع درسعکلنام درس

--•رساله82-02-275

•آزمایشگاه آب و فاضالب82-02-319
دکتر - دکتر بغدادی

پرداختی
13-15سه شنبه 

15-17سه شنبه دکتر پرداختی•ارزیابی ریسک سالمت آالینده های آب82-02-322

82-02-323
جمع آوری فاضالب و کنترل روان آب های 

سطحی
13-15دوشنبه دکتر مهردادی•

10-12سه شنبه دکتر امین زاده•فرایندهای زیستی در تصفیه آب و فاضالب82-02-335

13-15یک شنبه دکتر بغدادی•فناوری نانو در تصفیه آب و فاضالب82-02-336

8-10دوشنبه دکتر مهردادی•تصفیه فاضالب های صنعتی82-02-156

10-12دوشنبه دکتر بغدادی•فرایندهای جذبی در تصفیه آب و فاضالب82-02-337

8-10 سه شنبه دکتر نبی•راهبری تصفیه خانه های آب و فاضالب82-02-324

15-17یکشنبه دکتر مهردادی•تصفیه نوین فاضالب82-02-184

10-12شنبه دکتر اسماعیلی•مباحث ویژه82-02-413

8-10 شنبه دکتر نبی•تصفیه آب صنعتی82-02-153
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محیط زیست دانشکده محیط زیست -  گروه مهندسی عمران1401- 1402برنامه درسی نیمسال دوم 

جبرانیاختیاریاجباری

6

5

4

3

2

مهندسی محیط زیست:      گروه 1401- 1402برنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 

1401:   ارشد                       ورودی:     مقطع......                        منابع آب:   مهندسی محیط زیست           گرایش:   برنامه درسی گروه 

ردیف
شماره و گروه 

درس
امتحان/ زمان و مکان ارائهنام استادنوع درسعکلنام درس

8-10: یکشنبه  ساعتدکتر جابر سلطانیهیدرودینامیک آبهای زیرزمینی18202196-02

10-12: یکشنبه  ساعتدکتر نیک سخنمهندسی رودخانه8202166-02

13-15: یکشنبه  ساعتدکتر پرداختی2اصول مهندسی محیط زیست 8202294-02

15-17: یکشنبه ساعتدکتر عبدلی2اصول مهندسی محیط زیست 8202294-02

8-10: دوشنبه ساعتدکتر سارنگروان آب هاى شهر (کیفی) مدیریت 8202205-02

10-12: دوشنبه ساعتدکتر امیدوارتحلیل و مدیریت ریسک8202351-02

13-15: دوشنبه ساعتدکتر نوریآلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی8202252-02 7
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محیط زیست دانشکده محیط زیست -  گروه مهندسی عمران1401- 1402برنامه درسی نیمسال دوم 

جبرانیاختیاریاجباری

6

5

4

3

1

15-17: دوشنبه ساعتدکتر نوری

مهندسی محیط زیست:      گروه 1401- 1402برنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 

1401:   دکتری                       ورودی:     مقطع......                        منابع آب:   ...      گرایشمهندسی محیط زیست     :   برنامه درسی گروه 

توسعه پایدار منابع آب زیرزمینی

ردیف
شماره و گروه 

درس
امتحان/ زمان و مکان ارائهنام استادنوع درسعکلنام درس

مباحث ویژه8202413-27

هیدرولوژی پیشرفته28202200-27

8-10: سه شنبه ساعتدکتر نیک سخن

13-15: سه شنبه ساعتدکتر امیدوار

8202345-27

10-12: سه شنبه ساعتدکتر نیک سخن

قابلیت اطمینان در سیستمهای منابع آب8202346-27

8-10: چهارشنبه ساعتدکتر سارنگمهندسی ارزش در مدیریت منابع آب8202343-27

10-12: چهارشنبه ساعتدکتر سارنگتحلیل دینامیک در سیستمهای منابع آب8202342-27
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محیط زیست دانشکده محیط زیست -  گروه مهندسی عمران1401- 1402برنامه درسی نیمسال دوم 

جبرانیاختیاریاجباری

15-17سه شنبه دکتر گیتی پور

10-12سه شنبه دکتر بغدادی

*پاالیش درجای خاک های آلوده68202033-09

8-10سه شنبهدکتر کرباسی*

*آنالیز خاک8202029-09

ژئو شیمی خاک48202034-09

13-15یکشنبهدکتر حاجی زاده

10-12یکشنبهدکتر غضبان*

*آلودگی خاک در سواحل38202018-09

8-10یکشنبه دکتر شهریاری*

مباحث ویزه8202413-09

اصالح بیولوژیکی خاک آلوده18202099-09

مهندسی محیط زیست:      گروه 1400- 1401برنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 

1401:   ارشد                       ورودی:     آلودگی خاک                 مقطع:        گرایشمهندسی محیط زیست     :   برنامه درسی گروه 

ردیف
شماره و گروه 

درس
امتحان/ زمان و مکان ارائهنام استادنوع درسعکلنام درس

5

2
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