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

جبرانیاختیاریاجباری

15- ۱7شنبه دکتر صدری نسب2مباحث ویژه68202413-01

15- ۱7یکشنبه دکتر حاجی زاده2سنجش از دور در مطالعات محیط زيست دريايي78202391-01

جبرانیاختیاریاجباری

۱۵:۰۰-۱۳:۰۰شنبه  دکتر صدری نسب2انرژي هاي تجديدپذير دريايي6۸۲۰۲۴۰۵-۱7

۱۰-۸ و  10- 12 یکشنبه  

۱۵:۰۰-۱۳:۰۰سه شنبه  دکتر صدری نسب2مدل سازي محیط زيست دريايي پیشرفته5۸۲۰۲۳۹۳-۱7

15- ۱7یکشنبه 

۱7:۰۰-۱۵:۰۰سه شنبه دکتر حاجی زاده2فیزيك و دينامیك پیشرفته دريایی4۸۲۰۲۳۹۵-۱7

دکتر حاجی زاده2سنجش از دور در مطالعات محیط زيست دريايي38202391-01

۱۰-۸سه شنبه 

28202389-01
اندازه گیرى و آنالیز داده هاى محیط

زیست دریایی
8- ۱۰دوشنبه دکتر کرباسی2

2آلودگیهاى دریایی و روشهاى كنترل آن18202169-01

دکتر حاجی زاده*

دکتر حاجی زاده

8- ۱۰دوشنبه 

1401:                   ورودی  دکتری:    مقطع                      (4کالس : محل تشکیل)سواحل  :     گرایش  مهندسی محیط زیست     :   برنامه درسی گروه 

ردیف
شماره و گروه 

درس
عکلنام درس

نوع درس
امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

58202389-01
اندازه گیرى و آنالیز داده هاى محیط

زیست دریایی
دکتر کرباسی*2

اساتید گروه

*
دکتر /دکتر امین زاده

کرباسی
10- 12 و  ۱۵-۱۳دوشنبه  

*2روش تحقیق38202123-01
دکتر / دکتر حاجی زاده 

صدری نسب
۱۲-۱۰ سه شنبه 

دکتر پرداختی/دکتر عبدلی*23اصول مهندسی محیط زیست 28202294-01

۱۰-۸سه شنبه  2آلودگیهاى دریایی و روشهاى كنترل آن48202169-01

ارشد:     مقطع             (4کالس : محل تشکیل) سواحل :     گرایش  مهندسی محیط زیست     :   برنامه درسی گروه 

ردیف
شماره و گروه 

درس
عکلنام درس

نوع درس
امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

13اصول مهندسی محیط زیست 18202293-01

پایان نامه88220002-01
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مهندسی محیط زیست:      گروه 1401- 1402برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی 

جبرانیاختیاریاجباری

جبرانیاختیاریاجباری

دکتر /دکتر نیک سخن

مهردادی
۱۰-۸دوشنبه / ۱۵-۱۳یکشنبه 

دکتر نیک سخن*برنامه ریزی سیستم های منابع آب28202340-02

هیدرولوژی آب های زیرزمینی58202140-02

آمار زيست محیطي68202414-۰۲

15-17دوشنبه 

۱۵-۱۳دوشنبه دكتر باغوند/دکتر  سارنگ*

1401:   ارشد                       ورودی:     مقطع                    (کالس انواری: محل تشکیل)منابع آب  :   مهندسی محیط زیست           گرایش:   برنامه درسی گروه 

ردیف
شماره و گروه 

درس
عکلنام درس

نوع درس
امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

هیدرو دینامیک آبهای زيرزمیني18202196-02

8-10شنبه 

5

مدیریت کیفی مخازن و پهنه های آبی8202349-۰۲

دکترسارنگ

8202140-02

1400:                   ورودی    ارشد   :     مقطع                       (کالس انواري: محل تشکیل)منابع آب :     گرایش  مهندسی محیط زیست     :   برنامه درسی گروه 

ردیف
شماره و گروه 

درس
عکلنام درس

نوع درس
امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

(GISدر سایت ) ۱۰-۸سه شنبه دکتر نیک سخن

آمار زيست محیطي28202414-۰۲

18202145-02

*مهندسي ارزش در مديريت منابع آب8202343-۰۲

دکترملك محمدي*روش تحقیق48202123-02

۱۲-۱۰یکشنبه 

*1اصول مهندسی محیط زیست38202293-02

دکترنوري

۱۰-۸یکشنبه دکتر نوريهیدرو دینامیک آبهای زيرزمیني

اساتید گروه 6

۱۰-12شنبه  4

*

۱۵-17يك شنبه دکتر امیدوار

۱۰-۸یکشنبه دکتر نوري*

۱۵-17يك شنبه  دکتر امیدوار

پایان نامه8220002-02

*

*

3*

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

جبرانیاختیاریاجباری

جبرانیاختیاریاجباری

08-10دوشنبه محسن میر محمدی*کنترل انتشار آالینده های گازی8202355- 203

10-12سه شنبه مجید شفیع پور مطلق*2مدیریت مهندسی الودگی هوا8202137- 803

اساتید گروهپایان نامه98220002-03

7

1401 و دکتری 1400ارشد   :     مقطع                       (5کالس : محل تشکیل)آلودگی هوا  :       گرایش  مهندسی محیط زیست     :   برنامه درسی گروه 

10-12دو شنبه محسن میرمحمدی*2کاربرد بیو و نانو تکنولوژی در تصفیه هوا8202360- 03

خسرو اشرفی

13 -15یک شنبه 

10-8یکشنبه علیرضا نورپور*2کنترل آلودگی صوتی ار منابع انتشار8202174- 603

مجید شفیع پور مطلق*2تعدیل و تطابق با تغییرات اقلیم8202363- 503

10-12سه شنبه علیرضا پرداختی*2ارزیابی ریسک سالمت آالینده های هوا8202362- 103

ردیف
شماره و گروه 

درس
نام درس

13-15سه شنبه 

8-10سه شنبه خسرو اشرفی*2تهویه صنعتی8202136- 403

*2مدل ساری پیشرفته آلودگی هوا8202356- 303

امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

۱۵-۱۳سه شنبه 

1401:                   ورودی    دکتری   :     مقطع                    (کالس انواری: محل تشکیل)منابع آب  :       گرایش  مهندسی محیط زیست     :   برنامه درسی گروه 

دکتر امیدوار*تحلیل و مدیریت ریسک28202351-۲7

عکل
نوع درس

امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

۱۲-۱۰سه شنبه دکتر نیک سخن*حمل رسوب18202190-27

ردیف
شماره و گروه 

درس
نام درس

10-12چهارشنبه 

8-10چهارشنبه دکتر سارنگ*مديريت كیفي روانابهاي شهري48202205

دکتر سارنگ*تحلیل دینامیک در سیستم های منابع آب38202342-۰۲

8-10سه شنبه 

15-17سه شنبه دکتر نیك سخن*روش هاي عددي در دينامیك سیاالت68202350-27

دکتر غضبان*تغییر اقلیم و منابع آب58202341-27

عکل
نوع درس
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مهندسی محیط زیست:      گروه 1401- 1402برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی 

جبرانیاختیاریاجباری

جبرانیاختیاریاجباری

10 الی 8یکشنبه دکتر دهقانی صوفی*عملیات واحد پردازش پسماند28202385-04

13-15دوشنبه  روش تحقیق8202123- 503

10-12 و یکشنبه 15-17یکشنبه 

بهنوش امین زاده و نوری13-اصول مهندسی محیط زیست8202293- 303

08-10یکشنبه 

13-15یکشنبه  علیرضا پرداختی

2محسن میرمحمدی

15-17 و دوشنبه 08-10دوشنبه

23-اصول مهندسی محیط زیست8202294- 403
محمد علی عبدلی ومجید 

شفیع پور مطلق

خسرو اشرفی2هواشناسی آلودگی هوا8202129- 103

2سنجش و ارزیابی آالینده های هوا8202310- 203

1401:                   ورودی    ارشد   :     مقطع                       (5کالس : محل تشکیل)آلودگی هوا  :       گرایش  مهندسی محیط زیست     :   برنامه درسی گروه 

ردیف
شماره و گروه 

درس
عکلنام درس

نوع درس
امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

1401 و دکتری 1400ارشد    :     مقطع                     (10کالس : محل تشکیل)  (پسماند)مواد زائد جامد  :     گرایش  مهندسی محیط زیست     :   برنامه درسی گروه 

ردیف
شماره و گروه 

درس
عکلنام درس

نوع درس
امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

11كالس - 12 الی 10یکشنبه 

12 الی 10دوشنبه دکتر عبدلیخاکچال بهداشتی38202372-04

دکتر غضبانزمین شناسی زیست محیطی18202146-09

15 الی 13یکشنبه 

17 الی 15دوشنبه دکتر بازارگانمباحث ویژه58202413-04

دکتر بازارگانارزیابی چرخه حیات8202377- 404

اساتید گروهپایان نامه68220002-04
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مهندسی محیط زیست:      گروه 1401- 1402برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی 

جبرانیاختیاریاجباری

*2اصول مهندسی محیط زیست 38202294
دکتر عبدلی

دکتر میرمحمدی

10 الی 8دوشنبه 

17 الی 15سه شنبه 

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

ردیف
شماره و گروه 

درس
عکلنام درس

نوع درس
امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

15 الی 13دوشنبه  دکتر بازارگانروش تحقیق48202123

15 الی 13سه شنبه 

1اصول مهندسی محیط زیست 28202293
دکتر سارنگ

دکتر بغدادی

10 الی 8سه شنبه 

12 الی 10سه شنبه 

دکتر گیتی پورآلودگی خاک18202131
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مهندسی محیط زیست:      گروه 1401- 1402برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی 

جبرانیاختیاریاجباری

8كالس /17-15دوشنبه دكتر اسماعیليمباحث ویژه8202413-05

8کالس / 8-10یکشنبه 

دکتر پرداختیارزیابی ریسک سالمت آالینده های آب382-02-322-05

دکتر مهردادیتصفیه فاضالب  های صنعتی282-02-156-05

8کالس / 15-17یکشنبه 

1400:                   ورودی    ارشد   :     مقطع                 (8کالس : محل تشکیل)آب و فاضالب       :     گرایش  مهندسی محیط زیست     :   برنامه درسی گروه 

نوع درس

8کالس / 10-12شنبه دکتر مهردادی/دکتر نبیطراحی تصفیه خانه آب و فاضالب182-02-415-05

امتحان/ زمان و مكان ارائه ردیف
شماره و گروه 

درس
نام استادعکلنام درس

8کالس / 10-12یکشنبه 

8کالس / 13-15سه شنبه 

8کالس /  13-15یک شنبه دکتر بغدادیتصفیه شیمیایی پیشرفته آب و فاضالب682-02-338-05

دکتر امین زادهفرایندهای زیستی در تصفیه فاضالب582-02-323-05

دکتر مهردادیجمع آوری فاضالب و کنترل روان آبهای سطحی482-02-320-05

8کالس / 8-10سه شنبه  دکتر نبیآالینده های آلی پایدار8202327- 705

اساتید گروهپایان نامه98220002-05
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مهندسی محیط زیست:      گروه 1401- 1402برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی 

جبرانیاختیاریاجباری

جبرانیاختیاریاجباری

10کالس / 15-17دو شنبه دکتر بازارگانمباحث ویژه78202413-04

1401:                   ورودی    ارشد   :     مقطع                        (8کالس : محل تشکیل)آب و فاضالب:            گرایش  مهندسی محیط زیست     :   برنامه درسی گروه 

ردیف
شماره و گروه 

درس
عکلنام درس

نوع درس
امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

/ 10-12سه شنبه / 15-17سه شنبه 

8کالس 

8کالس / 13-15دو شنبه دکتر نبیشیمی و میکروبیولوژی آب و فاضالب282-02-309-05

دکتر امین زاده-دکتر باغوند1اصول مهندسی محیط زیست 182-02-293-05

8کالس / 10-12دوشنبه 

8کالس / 13-15سه شنبه دکتر مهردادیتصفیه فاضالب482-02-178-05

دکتر امین زادهتصفیه آب382-02-177-05

 و قبل تر1401:                   ورودی    دکتری   :     مقطع              (8کالس : محل تشکیل)آب و فاضالب  :          گرایش  مهندسی محیط زیست     :   برنامه درسی گروه 

ردیف
شماره و گروه 

درس
عکلنام درس

نوع درس
امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

8کالس / 8-10دو شنبه  دکتر بغدادیروش تحقیق582-02-123-05

8کالس / 8-10یکشنبه 

8کالس / 15-17یکشنبه دکتر پرداختیارزیابی ریسک سالمت آالینده های آب282-02-322

دکتر مهردادیتصفیه فاضالب  های صنعتی182-02-156

8کالس / 10-12یکشنبه 

8کالس / 13-15سه شنبه دکتر امین زادهفرایندهای زیستی در تصفیه فاضالب482-02-323

دکتر مهردادیجمع آوری فاضالب و کنترل روان آبهای سطحی382-02-320

8کالس /  13-15یک شنبه 

8کالس / 8-10سه شنبه دکتر نبیآالینده های آلی پایدار682-20-002

دکتر بغدادیتصفیه شیمیایی پیشرفته آب و فاضالب582-02-338
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مهندسی محیط زیست:      گروه 1401- 1402برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی 

جبرانیاختیاریاجباری

جبرانیاختیاریاجباری

1400:                   ورودی    ارشد   :     مقطع                         (6کالس : محل تشکیل)علوم محیط زیست:    رشته  مهندسی محیط زیست      : برنامه درسی گروه 

ردیف
شماره و گروه 

درس
عکلنام درس

نوع درس
امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

13-15یکشنبه تکتم شهریاری*.2سمینار206-8202207

6پایان نامه106-8220002

10-12 دوشنبه 10-12 یکشنبه

گروه*0

8-10 دوشنبه 10-12شنبه فریدون غضبان

تکتم شهریاری*30شیمی محیط زیست06-8202195

8-10 یکشنبه

1401:                   ورودی    ارشد   :     مقطع                      (6کالس : محل تشکیل)علوم محیط زیست  :     رشته  مهندسی محیط زیست      : برنامه درسی گروه 

ردیف
شماره و گروه 

درس
عکلنام درس

نوع درس
امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

 فریدون غضبان*20انرژی و محیط زیست306-8202165

13-15 سه شنیه 8-10یکشنبه 

امیرهوشنگ احسانی*30کاربرد کامپیوتر در محیط زیست406-8202197
محل تشکیل )  10-12 و 8-10 سه شنبه  

(GISسایت : کالس

علیرضا پرداختی*30زیست شناسی زیست محیطی306-8202201

2

1

*30زمین شناسی زیست محیطی06-8202064
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مهندسی محیط زیست:      گروه 1401- 1402برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی 

جبرانیاختیاریاجباری

جبرانیاختیاریاجباری

1401ورودی                        (11کالس : محل تشکیل)آلودگی خاک :       گرایش  مهندسی محیط زیست     :   برنامه درسی گروه 

ردیف
شماره و گروه 

درس
عکلنام درس

نوع درس
زمان ارائهنام استاد

10- 12یکشنبه 

۱۰:۰۰-۰۸:۰۰دوشنبه دکتر دریابیگی2مدیریت آالینده های نفتی در خاک۰۹_2۸۲۰۲۰۰۶

دکتر غضبان2زمین شناسی زیست محیطی04_1۸۲۰۲۱۴۶

15- 17سه شنبه  

دکتر سارنگ/ دکتر بغدادی۱3اصول مهندسي محیط زيست ۰۹_5۸۲۰۲۲۹۳
۱۲:۰۰-۱۰:۰۰سه شنبه   

۱۵:۰۰-۱۳:۰۰سه شنبه 

دکتر گیتی پور2پسماند خطرناک۰۹_3۸۲۰۲۰۸۲

1400ورودی                       (11کالس : محل تشکیل)آلودگی خاک  :       گرایش  مهندسی محیط زیست     :   برنامه درسی گروه 

ردیف
شماره و گروه 

درس
عکلنام درس

نوع درس
زمان ارائهنام استاد

 ۱۰:۰۰-۰۸:۰۰یكشنبه 

۱۵:۰۰-۱۳:۰۰ يكشنبه 

12:00-۱۰:۰۰دو شنبه دکتر اسمعیلی2روش تحقیق۰۹_7۸۲۰۲۱۲۳

۲3اصول مهندسي محیط زيست ۰۹_6۸۲۰۲۲۹۴
دکتر / دکتر عبدلی

میرمحمدی

۱۰:۰۰-۰۸:۰۰ شنبه دکتر اسمعیلی2مباحث ويژه8۸۲۰۲۴۱۳-۰۹

15 الی 13دوشنبه دکتر شهرياري2اصالح بیولوژيكي خاك48202099-09

گروه6پایان نامه98220002-09
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جبرانیاختیاریاجباری

جبرانیاختیاریاجباری

جبرانیاختیاریاجباری
ردیف

شماره و گروه 

درس
عکلنام درس

نوع درس

امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

شایان ذکراست این کد برای کلیه دانشجویان دکتری رشته * 

مهندسی محیط زیست که دارای پروپوزال مصوب می باشند،  قابل 

.اخذ می باشد

*رساله 8202251- 107

 و ماقبل1401:   ارشد    ورودی:     مقطع      (1کالس : محل تشکیل) انرژي و محیط زیست - مهندسی سیستمهاي انرژي : برنامه درسی  رشته

ردیف
شماره و گروه 

درس
عکلنام درس

نوع درس
زمان ارائهنام استاد

15-13  و دوشنبه 10-8شنبه 

12-10  و سه شنبه 15-17یک شنبه دکتر دهقاني√3برنامه ریزی ریاضی پیشرفته28202217-08

خسرو اشرفی√3تحلیل سیستمهای انرژی18202216-08

12-10  و دوشنبه 12-10شنبه 

15-13  و   چهارشنبه 15-13سه شنبه مجید شفیع پور مطلق√3انرژی و محیط زیست48202224-08

علیرضا نورپور√3مهندسی فرایند در سیستمهای انرژی38202138-08

 و ماقبل1401:    ورودی دکتری   :     مقطع    (1کالس : محل تشکیل)انرژی و محیط زیست  - مهندسی سیستمهای انرژی:  برنامه درسی  رشته

ردیف
شماره و گروه 

درس
عکلنام درس

نوع درس
زمان ارائهنام استاد

8کالس / 10- 12چهارشنبه 

اساتید گروه6پایان نامه68220002-08

دکتر کرباسی¢2روش تحقیق582-02-123-08

۱۲:۰۰-۱۰:۰۰یكشنبه 

۱۰:۰۰-۰۸:۰۰سه شنبه ناصر مهردادی√2فرآيندهاي تصفیه پساب هاي صنايع انرژي۸7_2۸۲۰۲۲۱۰

مهدي اسماعیلي√2انرژي در تصفیه فاضالب۸7_1۸۲۰۲۴۲۱

√18رساله5۸۲۰۲۲٥۱

۱7:۰۰-۱۵:۰۰سه شنبه 

48202139
خورشیدی، بادی و )مهندسی انرژیهای تچدیدپذیر 

(زمین گرمایی
15-17 و دوشنبه 15-13شنبه علیرضا نورپور√3

مجید شفیع پور مطلق√2تغییر اقلیم و انرژي۸7_3۸۲۰۲۲7۴
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