
برنامه درسی نيمسال دوم سال تحصيلی 1402‐ 1401   گروه : برنامه ريزی، مديريت و آموزش محيط زيست

اختياریاجباری

يکشنبه 12-10 دکتر نوحه گرمديريت دشت ھای سيالبی18203888-26

يکشنبه 15-13 دکتر ملک محمدیتحليل سيستم ھا در سوانح28203046-26

کاربرد تئوريھاي مديريت در بحران38203010-26
دکتر جعفری / دکتر گيوه 

چی
 یکشنبه 15-17  

دوشنبه 12-10 دکتر اميدوارتحليل خسارت و روش ھاي كاھش آن48203008-26

58203005-26
تخريب محيط زيست و آسيب پذيری در 

سوانح طبيعی
دکتر نوحه گر / دکتر 
حبيبی نوخندان

دوشنبه 13-15 

دوشنبه 17-15 دکتر گيوه چیبرنامه ريزي و مديريت در شرايط اضطرار 68203009-26

سه شنبه 17-15 دکتر نوحه گرسوانح و توسعه پایدار68203059-77

اختياریاجباری

سه شنبه 10-8 دکتر صالحیتحليل و برنامه ريزی برای شرايط اضطرار18203060-77

سه شنبه 12-10 دکتر اميدوارتحليل ریسک28203049-77

سه شنبه 15-13 دکتر ملک محمدیتحليل آسيب پذیری در سوانح38203056-77

58203054-77
مدیریت و واکنش در برابر سوانح انسان 

ساخت
دوشنبه 10-8 دکتر گيوه چی

سوانح و توسعه پایدار68203059-77
دکتر نوحه گر / دکتر 
حبيبی نوخندان

سه شنبه 15-17 

برنامه درسي رشته:  مهندسي در  سوانح طبيعي                        مقطع:     ارشد                      ورودي: 1401

عکلنام درسشماره و گروه درسردیف
نوع درس

زمان و مكان ارائه/ کالس 13نام استاد

ردیف

برنامه درسي رشته:  مهندسي  سوانح                         مقطع:     دكترا                    ورودي: 1401

عکلنام درسشماره و گروه درس
نوع درس

زمان و مكان ارائه/ امتحان کالس 13نام استاد
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رساله78220003-77

اختياریاجباری

1

6

5

4

3

2

GIS یکشنبه 17-15 / سایت

فناوری اطالعات و آموزش محيط زیست8204168-09

ردیف

برنامه درسي گرايش:   آموزش محيط زيست                      مقطع:     ارشد                       ورودي: 1401

عکلنام درسشماره و گروه درس
نوع درس

زمان و مكان ارائه/ کالس 10نام استاد

دوشنبه 8-10 

دوشنبه 12-10 دکتر اميریروشھا و تکنيک ھای آموزش محيط زیست8204167-09

دکتر اميریارزیابی اثرات توسعه بر محيط زیست8204001-09

سه شنبه 12-10 دکتر نصرآّبادی

8204176-09
کاربرد GIS در برنامه ریزی و مدیریت محيط 

زیست
دکتر جعفری

سه شنبه 15-17 

سه شنبه 13-15 

دکتر نوحه گربوم شناسی سيمای سرزمين8204178-09

دکتر مشاریکارگاه آموزش محيط زیست 8204158-091
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اختياریاجباری

4

3

2

1

برنامه درسي گرايش:     ايمني بهداشت   محيط زيست                  مقطع:     ارشد                      ورودي: 1401

عکلنام درسشماره و گروه درسردیف
نوع درس

زمان و مكان ارائه/ کالس 8نام استاد

یکشنبه 8-10 

2عوامل زیان آور محيط زیست8204055-06

5

یکشنبه 12-10 دکتر گيوه چی - دکتر نصرآبادی

دکتر جعفری - دکتر کریمی2سمينار8204129-06

دوشنبه 10-12 

دوشنبه 8-10 

دکتر جعفری / دکتر کریمی2سيستم ھای مدیریت محيط زیست8204196-06

دکتر کریمی2ارزیابی اثرات محيط زیست8204128-06

دکتر جعفری - دکتر گيوه چی3فناوری ایمنی و ایمنی صنعتی06-8204127   دوشنبه 15-13 /    سه شنبه 13-15
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اختياریاجباری

دوشنبه 10-8دكتر دريابيگي زند2شناخت و کنترل آلودگيھا48204066-20

3

2

ردیف

18204067-203

زمان و مكان ارائه کالس 1

RS و GIS دکتر احسانیکاربرد

برنامه درسي گرايش:    مهندسي سيستم هاي محيط زيست                           مقطع:     ارشد                      ورودي: 1401

عکلنام درسشماره و گروه درس
نوع درس

نام استاد

2مديريت سيستم ھاي محيط زيست

یکشنبه 17-15 کالس 3 /  
دوشنبه 17-15 کالس انواری

دكتر ملك محمدي

3سيستم ھاي خبره و کاربرد آنھا8204033-20
دکتر سيد حسين ایران 

منش

3ارزيابي و مديريت ريسک در محيط زيست 8204014-20

یکشنبه 10-8 /  یکشنبه 13-15 / 
GIS سایت

یکشنبه 12-10 /  دوشنبه 13-15

دوشنبه 12-10دكتر مشاری 58204021-20
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اختياریاجباری

اختياریاجباری

سه شنبه 15-13 / کالس 3دکتر نوحه گر*توسعه پایدار و مدیریت منابع18204053-47

دوشنبه 12-10 / کالس 3دکتر صالحی*سکونتگاه ھای انسانی و محيط زیست28204207-47

6

5

4

3

برنامه درسي گرايش: برنامه ريزي                     مقطع:     ارشد                       ورودي: 1401

زمان و مكان ارائه/ کالس 3نام استاد

18204164-04
برنامه ریزی محيط زیست شھر ی و 

روستایی
2

عکلنام درسشماره و گروه درسردیف
نوع درس

یکشنبه 10-8 دکتر فریادی

28204176-04
کاربرد GIS در برنامه ریزی و مدیریت محيط 

زیست
دکتر جعفری2

دکتر مشاری*2 اسالم و محيط زیست

دکتر صالحی- دکتر زبر 
دست

ع
نوع درس

نام استاد

GIS یکشنبه 15-13 / سایت

8 کالس / 15-17 دوشنبه

دکتر ملک محمدی

برنامه درسي رشته:   محيط زيست- برنامه ريزي                     مقطع:    دكتري                       ورودي: 1401

زمان و مكان ارائه/ امتحانردیف

زیست38204141-47 محيط ھای سياست

سه سنبه 10-12

2 برنامه ریزی آمایش سرزمين8204165-04

کلنام درسشماره و گروه درس

کریمی دکتر / جعفری دکتر *

2کارگاه برنامه ریزی سيمای سرزمين8204166-04
 دکتر زبردست / دکتر 

یاوری
سه شنبه 8-10 

یکشنبه 12-10 / کالس 10

8204181-04

3شناخت آلودگی ھا04-8204155   دوشنبه 17-15 / سه شنبه 15-17 
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اختياریاجباری

سه شنبه 12-10دکتر دریابيگی زند*انرژی و محيط زیست58204160-08

4

3

2

1

5

دوشنبه 17-15 / کالس 8

سه شنبه 12-10 / کالس 8 دکتر ملک محمدی*مدل سازی 48204200-47

سياست ھای محيط زیست38204141-47

برنامه درسي گرايش:   مديريت محيط زيست                        مقطع:     ارشد                      ورودي: 1401

عکلنام درسشماره و گروه درسردیف
نوع درس

زمان و مكان ارائه/ کالس 4نام استاد

دوشنبه GIS / 13-15دکتر یاوری / کریمی* تجزیه و تحليل روش ھای ارزیابی8204060-47

2روشھا و تکنيکھای مدیریت محيط زیست8204171-08

یکشنبه 12-10 دکتر جعفری / دکتر کریمی

دکتر جعفری / دکتر کریمی *

سه شنبه 10-8 دکتر کریمی

2کارگاه مدیریت محيط زیست 8204159-081

دوشنبه 12-10 / یکشنبه 15-17 

3بوم سيستمھای طبيعی ایران8204174-08

دکتر دریابيگی زند3شناخت و کنترل الودگی ھای محيط زیست8204155-08

دوشنبه 17-15 دکتر زبردست / دکتر یاوری
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