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

جبرانیاختياریاجباری

18203007-03
سازه ساختمانھاي مقاوم د ر برابر سوانح 

طبيعي
2*

دكتر اميدوار
دكتر ملك محمدي

یکشنبه 12-10

دكتر اميدوار*2تاسيسات و تجھيزات شھري28203002-03
دوشنبه 15-13

دكتر صالحي*2شھرسازي جھت مقابله با سوانح38203003-03
يکشنبه 10-8

دكتر گيوه چي*2برنامه ريزي و مديريت پيشگيري48203006-03
یکشنبه 17-15

دكتر صالحي*2روش تحقيق58203037-03
دوشنبه 10-8

دكتر گيوه چي*2سازمان و مديريت و برنامه ريزي68203035-03
دوشنبه 15-17

دکتر نوحه گر*2اكولوژي اكوسيستم ھاي آسيب پذيردر ايران78203004-03
يكشنبه 13-15

دكتر ملك محمدي*2مديريت سيالبھاي شھري88203045-03
دوشنبه 12-10 

جبرانیاختياریاجباری

سه شنبه
10-12

اضطرار48203009-03 شرايط در مديريت و ريزي چي*2برنامه گيوه دكتر
سه شنبه

15-17

دكتر اميدوار*2ارزيابي ريسك38203102-03

دکتر ملک محمدی*1سمينار28203011-03
سه شنبه

13-15

*6پايان نامه18220002-03

*دانشجويان ورودي 1401 از دو درس اختياري فقط يك درس را انتخاب نمايند.
برنامه درسي رشته:  مهندسي در  سوانح طبيعي                            مقطع:     ارشد                       ورودي: 1400

ردیف
شماره و گروه 

درس
عکلنام درس

نوع درس
زمان و مكان ارائه/ کالس 12نام استاد

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

شماره و گروه 
درس

عکلنام درس
نوع درس

زمان و مكان ارائه/ کالس 12نام استاد
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برنامه درسی نيمسال اول سال تحصيلی 1402‐ 1401   گروه : برنامه ريزی، مديريت و آموزش محيط زيست

جبرانیاختياریاجباری

دکتر اميدوار*2زیرساخت-ھای شھری در سوانح18203047-37
دوشنبه 12-10 / کالس 13

دکتر ملک محمدی*2مدل-سازی سيستم-ھا در سوانح28203050-37
دوشنبه

15-13 / کالس 14

دکتر گيوه-چی*2مبانی و کاربردھای پيشرفته مدیریت بحران38203048-37
يکشنبه 10-12 / کالس 7

دکتر نوحه-گر*2مدیریت مخاطرات محيطی58203061-37
یکشنبه 15-17 / کالس 7

جبرانیاختياریاجباری

دوشنبه 15-17

دوشنبه 15-13 و سه شنبه 12-
10

دکتر اميری*2کارگاه آموزش محيط زیست 48204189-092

دکتر نصرآبادی*3شناخت و کنترل آلودگيھای محيط زیست38204155-09

سه شنبه 13-15

سه شنبه 10-8دکتر اميری*2روشھا و تکنيکھای آموزش محيط زیست28204167-09

دکتر نوحه گر*2مبانی مدیریت بحران18204172-09

برنامه درسي گرايش:   آموزش محيط زيست                        مقطع:     ارشد                      ورودي: 1400

ردیف
شماره و گروه 

درس
عکلنام درس

نوع درس
زمان و مكان ارائه/ کالس 9نام استاد

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

ردیف
شماره و گروه 

درس
عکلنام درس

نوع درس
زمان و مكان ارائه/ امتحاننام استاد

17-15دكتر گيوه چي*2برنامه ريزي و مديريت در شرايط اضطرار48203009-03
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برنامه درسی نيمسال اول سال تحصيلی 1402‐ 1401   گروه : برنامه ريزی، مديريت و آموزش محيط زيست

جبرانیاختياریاجباری

جبرانیاختياریاجباری

سه شنبه 13-15

سه شنبه 10-12

دکتر نصرآبادی*2مبانی مھندسی محيط زیست48204015-06

دکتر گيوه چی*2محاسبات مھندسی در ایمنی و محيط زیست38204044-06

سه شنبه 15-17

دوشنبه 15-13دکتر ھویدی*2مدیریت بھداشت محيط و ایمنی28204097-06

دکترکریمی*2اکولوژی انسانی18204105-06

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

ردیف
شماره و گروه 

درس
عکلنام درس

نوع درس
زمان و مكان ارائه/ کالس 7نام استاد

یک شنبه 15-17

دو شنبه 10-12

دکتر اميری*2ارزیابی توان محيط زیست68204106-09

دکتر دریابيگی*2اقليم و آب شناسی58204210-09

دو شنبه 8-10

یک شنبه 15-13دکتر مشاری*2اسالم و محيط زیست48204181-09

دکتر فریادی*2روشھا و تکنيکھای برنامه ریزی محيط زیست38204175-09

یکشنبه 10-8 و سه شنبه 17-
15

یکشنبه 12-10دکتر نوحه گر*2روش تحقيق28204059-09

دکتر نوحه گر*3بوم سيستم ھای طبيعی ایران (آبی و خشکی)18204174-09

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

ردیف
شماره و گروه 

درس
عکلنام درس

نوع درس
زمان و مكان ارائه/ کالس 9نام استاد
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برنامه درسی نيمسال اول سال تحصيلی 1402‐ 1401   گروه : برنامه ريزی، مديريت و آموزش محيط زيست

جبرانیاختياریاجباری

جبرانیاختياریاجباری

8204013-02

8204128-02

یکشنبه 15-17 / سه شنبه 10-
12 / کالس 13

یکشنبه 12-10 / کالس 13

6 کالس / 10-12 شنبه سه

دکتر کریمی

زیست38204015-02 محيط مھندسی دريابيگي*2مبانی دكتر

*2ارزیابی اثرات محيط زیست2

زمان و مكان ارائه

دكتر ملك محمدي*3مبانی مدلسازی1

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

ردیف
شماره و گروه 

درس
عکلنام درس

نوع درس
نام استاد

دوشنبه 15-13 / کالس 13

اساتيد گروه آموزشی*4پایان نامه78220001-06

دکتر جعفری*2مدیریت سوانح  و حوادث68204096-06

سه شنبه 17-15 / کالس 3

سه شنبه 15-13 / کالس 14دکتر گيوه چی*2حفاظت و جلوگيري از آتش سوزي58204092-06

دکتر نصرآبادی*2سم شناسی48204116-06

دو شنبه 12-10 /کالس 7

38204139-06
مدیریت ریسک و ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور 

محيطی
دکتر کریمی*3

دوشنبه 10-8 / کالس 7             
     سه شنبه 12-10 / سالن 

امتحانات

دکترھویدی*2مدیریت کيفيت ھوا آب خاک18204040-06

برنامه درسي گرايش:      ايمني بهداشت  محيط زيست                  مقطع:     ارشد                      ورودي: 1400

ردیف
شماره و گروه 

درس
عکلنام درس

نوع درس
زمان و مكان ارائه/ امتحاننام استاد
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برنامه درسی نيمسال اول سال تحصيلی 1402‐ 1401   گروه : برنامه ريزی، مديريت و آموزش محيط زيست

جبرانیاختياریاجباری

جبرانیاختياریاجباری

15-17 یکشنبه زیست38204181-04 محيط و مشاری*2اسالم دکتر

دکتر صالحی / دکتر 
زبردست

یکشنبه 10-12

28204182-04
کارگاره برنامه ریزی محيط زیست شھری و 

روستایی
2*

*2برنامه ریزی آمایش سرزمين18204165-04

یکشنبه 10-8 / سایت GISدکتر فریادی

برنامه درسي گرايش:   برنامه ريزي                        مقطع:     ارشد                      ورودي: 1400

ردیف
شماره و گروه 

درس
عکلنام درس

نوع درس
زمان و مكان ارائه/ کالس 2نام استاد

یکشنبه 15-13 / کالس 8204059-0213

سه شنبه 10-8 / کالس 13دکتر کریمی

سه شنبه 15-13 / کالس 13

سه شنبه 12-10 / کالس GISدکتر جعفری

زمان و مكان ارائهنام استاد

یکشنبه 17-15 / کالس 3دکتر یاوری

برنامه درسي گرايش:   مهندسي سيستم هاي محيط زيست                          مقطع:     ارشد                       ورودي: 1400

58204133-02

*6پایان نامه48220002-02

دکتر جعفری

*2محاسبات مھندسی در ایمنی و محيط زیست38204044-02

*3سيستم ھای خبره28204033-02

اساتيد گروه آموزشي

*2مدیریت سيستم ھای محيط زیست18204021-02

ردیف
شماره و گروه 

درس
عکلنام درس

نوع درس

*2اکولوژی صنعتی

سه شنبه 12-10 / کالس 6

دکتر نصرآبادی*2روش تحقيق4

38204015 دكتر دريابيگي2مبانی مھندسی محيط زیست02
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برنامه درسی نيمسال اول سال تحصيلی 1402‐ 1401   گروه : برنامه ريزی، مديريت و آموزش محيط زيست

جبرانیاختياریاجباری

جبرانیاختياریاجباری

18204052-47
تجزیه و تحليل روش ھای برنامه ریزی محيط 

چھار شنبه 12-10 / کالس 3دکتر صالحی *2زیست

سه شنبه و چھارشنبه 10-12

زمان و مكان ارائه/ امتحان

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

ردیف
شماره و گروه 

درس
عکلنام درس

نوع درس
نام استاد

دوشنبه 8-10

سه شنبه 10-8دکتر ملک محمدی*2تجزیه و تحليل سيستم ھا68204016-04

 دکتر زبردست*2بوم شناسی سيمای سرزمين58204178-04

دوشنبه 10-12

دوشنبه 15-13دکتر صالحی*2روش تحقيق48204059-04

دکتر زبردست*2ارزیابی اثرات توسعه بر محيط زیست38204001-04

دکتر یاوری*3بوم سيستم ھای طبيعی( آبی و خشکی)28204174-04

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

زمان و مكان ارائه/ کالس 2نام استاد

*2تکنيک ھای برنامه ریزی محيط زیست18204175-04

ردیف
شماره و گروه 

درس
عکلنام درس

نوع درس

سه شنبه 15-13دکتر صالحی

یکشنبه 15- 13

گروه*6پایان نامه68220002-04

 دکتر زبردست*2مبانی برنامه ریزی منظر58204199-04

یکشنبه 15-17

یکشنبه 15-13دکتر ملک محمدی*2مدیریت تاالبھا48204112-04

دکتر مشاری2اسالم و محيط زیست38204181-04
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برنامه درسی نيمسال اول سال تحصيلی 1402‐ 1401   گروه : برنامه ريزی، مديريت و آموزش محيط زيست

چھارشنبه 15-13 / کالس 2دکتر یاوری*2برآورد ظرفيت برد زيستگاه ھا47‐28204051

جبرانیاختياریاجباری

جبرانیاختياریاجباری

جبرانیاختياریاجباری

زمان و مكان ارائه/ امتحان

رساله *07- 18204195
* شایان ذکراست این کد برای کليه دانشجویان دکتری 
رشته  محيط زیست- برنامه ریزی که دارای پروپوزال 

مصوب می باشند،  قابل اخذ می باشد.

ردیف
شماره و گروه 

درس
عکلنام درس

نوع درس
نام استاد

زمان و مكان ارائهنام استاد

*20کارگاه مدیریت محيط زیست 18204190-082

ردیف
شماره و گروه 

درس
عکلنام درس

نوع درس

دو شنبه 12-10 / کالس 3 دکتر جعفری / کریمی

برنامه درسي گرايش:   مديريت محيط زيست                     مقطع:     ارشد                       ورودي: 1400

سه شنبه 10-8دکتر یاوری

*20ارزیابی اثرات58204001-08

دو شنبه 13-15

*20بوم شناسی سيمای سرزمين48204178-08

سه شنبه 15-13دکتر کریمی

دکتر دریابيگی*20شناخت محيط زیست38204130-08

دو شنبه 10-8دکتر ھویدی

28204019-08
روش ھا و تکنيک ھای برنامه ریزی و مدیریت 

محيط زیست
20*

*20مدیریت محيط زیست18204170-08

سه شنبه 12-10دکتر زبردست

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

ردیف
شماره و گروه 

درس
عکلنام درس

نوع درس
زمان و مكان ارائه/ کالس 3نام استاد

چھار شنبه 10-8 / کالس 2

سه شنبه 17-15 کالس 2

دکتر فریادی*2نظریه ھای برنامه ریزی و محيط زیست48204191-47

دکتر جعفری*2اقتصاد محيط زیست38204193-47
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برنامه درسی نيمسال اول سال تحصيلی 1402‐ 1401   گروه : برنامه ريزی، مديريت و آموزش محيط زيست

دو شنبه GIS / 15-17دکتر جعفری

 شنبه 15-13 / کالس 3دکتر مشاری

48204176-08GIS 20 کاربرد*

یک شنبه 12-10 / کالس 3 و دو 
شنبه 15-13 / کالس 5

*20اسالم و محيط زیست38204181-08

دکتر ھویدی*30شناخت و کنترل آلودگيھا28204155-08
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