
جبرانیاختیاریاحباریعکل

جبرانیاختیاریاحباریعکل

ياوري احمدرضا

زبر دست لعبت

------6پایان نامه8220002-04

8204001_04
ارزيابي اثرات توسعه بر محیط 

زيست
20*

97برنامه ریزی ورودی -  رشته محیط زیست1397-98برنامه درسی نیمسال اول تحصیلی 

شماره و گروه 

درس
نام درس

نوع درستعداد واحد
زمان و مكان ارائهنام استاد

1ساختمان  - 2كالس :  مکان12:00-10:00 چهار شنبه زبر دست لعبت

1ساختمان  - 2كالس :  مکان12:00-10:00 سه شنبه 

20مباني برنامه ريزي و مديريت04_8204029
صالحي 

اسماعیل
2ساختمان  - 9كالس :  مکان12:00-10:00يك شنبه 

*

*

20تجزیه و تحلیل سیستم ها04_8204016
ملك محمدي 

بهرام

2ساختمان  - 9كالس :  مکان10:00-08:00يك شنبه 

1ساختمان  - 2كالس :  مکان10:00-08:00 سه شنبه زبر دست لعبت20ارزيابي توان محیط زيست04_8204106 *

20روش تحقیق04_8204059
صالحي 

اسماعیل
*

1ساختمان  - 2كالس :  مکان15:00-13:00 دو شنبه 

GIS21مباني سنجش از دور و 04_8204180
جعفري 

حمیدرضا

 - GISسايت كامپیوتر :  مکان15:00-13:00چهار شنبه 

1ساختمان 

* 8204174_04
بوم سیستم هاي طبیعي ايران 

(آبي و خشكي)
ياوري احمدرضا30

*

2ساختمان  - 2كالس :  مکان17:00-15:00 دو شنبه 

96برنامه ریزی ورودی -  رشته محیط زیست1397-98برنامه درسی نیمسال اول تحصیلی 

شماره و گروه 

درس
نام درس

نوع درستعداد واحد
امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

* مشاري محمد20اسالم و محیط زيست04_8204181

*
ملك محمدي 

بهرام

 - 2كالس :  مکان15:00-13:00يك شنبه : (ت)درس

1ساختمان 

20برنامه ريزي و مديريت پارك ها04_8204147

20مديريت تاالب ها04_8204112

زبر دست لعبت*
 - 2كالس :  مکان10:00-08:00دو شنبه : (ت)درس

1ساختمان 

8204166_04
كارگاه برنامه ريزي سیماي 

سرزمین
22*

 - 2كالس :  مکان12:00-10:00دو شنبه : (ع)درس

1ساختمان 

8204182_04
كارگاه برنامه ريزي محیط زيست 

شهري و روستايي
22*

فريادي شهرزاد
 - 2كالس :  مکان10:00-08:00يك شنبه : (ت)درس

1ساختمان 

فريادي شهرزاد
سايت كامپیوتر :  مکان12:00-10:00يك شنبه : (ع)درس

GIS -  1ساختمان

*20مباني برنامه ريزي منظر04_8204199
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جبرانیاختیاریاحباریعکل

شماره و گروه 

درس
نام درس

نوع درستعداد واحد
زمان و مكان ارائهنام استاد

جبرانیاختیاریاجباریعکل

جعفري 

حمیدرضا
دريابیگي زند 

علي

جبرانیاختیاریاجباریعکل

پایان نامه8220002-04

هويدي حسن

2ساختمان  - 9كالس :  مکان12:00-10:00سه شنبه 

نصرآبادي تورج*

*

مديريت محیط زيست08_8204170

نوع درس
نام استاد

2ساختمان  - 9كالس :  مکان10:00-08:00دو شنبه 

 - GISسايت كامپیوتر :  مکان12:00-10:00دو شنبه 

1ساختمان 

مشاري محمد*

2ساختمان  - 7كالس :  مکان15:00-13:00سه شنبه 

كريمي سعید*

2ساختمان  - 9كالس :  مکان17:00-15:00 دو شنبه 

ياوري احمدرضا*

2ساختمان  - 8كالس :  مکان17:00-15:00 سه شنبه 

*

20زبان تخصصي

20روش تحقیق08_8204059

شماره و گروه 

درس
نام درس

تعداد واحد

كريمي سعید

شماره و گروه 

درس
نام درس

نوع درستعداد واحد

97مدیریت ورودی -  رشته محیط زیست1397-98برنامه درسی نیمسال اول تحصیلی 

GIS21مباني سنجش از دور و 08_8204180

20اسالم و محیط زيست08_8204181

20

8204174_08
بوم سیستم هاي طبیعي ايران 

(آبي و خشكي)
30

امتحان/ زمان و مكان ارائه

8204056_08

96مدیریت ورودی -  رشته محیط زیست1397-98برنامه درسی نیمسال اول تحصیلی 

*222كارگاه مديريت محیط زيست 08_8204190

2ساختمان  - 9كالس :  مکان10:00-08:00سه شنبه 

*20مباني مديريت بحران08_8204172
جعفري 

حمیدرضا
2ساختمان  - 9كالس :  مکان17:00-15:00 يك شنبه 

امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

8204171_08
روش ها و تكنیك هاي مديريت 

محیط زيست
20*

2ساختمان  - 9كالس :  مکان15:00-13:00 سه شنبه هويدي حسن
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جبرانیاختیاریاحباریعکل

شماره و گروه 

درس
نام درس

نوع درستعداد واحد
زمان و مكان ارائهنام استاد

جبرانیاختیاریاجباریعکل

جبرانیاختیاریاجباریعکل

----*-6پایان نامه8220002-04

شماره و گروه 

درس
نام درس

نوع درستعداد واحد
زمان و مكان ارائهنام استاد

97آموزش ورودی -  رشته محیط زیست1397-98برنامه درسی نیمسال اول تحصیلی 

2ساختمان  - 7كالس :  مکان10:00-08:00يك شنبه نوحه گر احمد*

*20ارزيابي توان محیط زيست09_8204106

20روش تحقیق09_8204059

امیري 

محمدجواد
1ساختمان  - 6كالس :  مکان15:00-13:00 دو شنبه 

*20شناخت محیط زيست09_8204130
دريابیگي زند 

علي
2ساختمان  - 9كالس :  مکان10:00-08:00 دو شنبه 

8204174_09
بوم سیستم هاي طبیعي ايران 

(آبي و خشكي)
2ساختمان  - 7كالس :  مکان12:00-10:00 يك شنبه نوحه گر احمد*30

2ساختمان  - 9كالس :  مکان15:00-13:00 يك شنبه فريادي شهرزاد

*GIS21مباني سنجش از دور و 09_8204180

8204175_09
روش ها و تكنیك هاي برنامه ريزي 

و مديريت محیط زيست
20*

2ساختمان  - 7كالس :  مکان17:00-15:00يك شنبه 

شماره و گروه 

درس
نام درس

نوع درستعداد واحد
زمان و مكان ارائهنام استاد

جعفري 

حمیدرضا

 - GISسايت كامپیوتر :  مکان17:00-15:00دو شنبه 

1ساختمان 

مشاري محمد*20اسالم و محیط زيست09_8204181

96آموزش ورودی -  رشته محیط زیست1397-98برنامه درسی نیمسال اول تحصیلی 

امیري 

محمدجواد
2ساختمان  - 7كالس :  مکان10:00-08:00دو شنبه 

8204167_09
روش ها و تكنیك هاي آموزش 

محیط زيست
20*

*20برنامه ريزي و مديريت پارك ها09_8204147

امیري 

محمدجواد
2ساختمان  - 7كالس :  مکان17:00-15:00 دو شنبه 

2ساختمان  - 7كالس :  مکان15:00-13:00 دو شنبه 

2ساختمان  - 7كالس :  مکان15:00-13:00يك شنبه نوحه گر احمد*20مباني مديريت بحران09_8204172

8204168_09
فناوري اطالعات و آموزش محیط 

زيست
نصرآبادي تورج*20

2ساختمان  - 7كالس :  مکان12:00-10:00 دو شنبه مشاري محمد *222كارگاه آموزش محیط زيست 09_8204189
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جبرانیاختیاریاحباریعکل

شماره و گروه 

درس
نام درس

نوع درستعداد واحد
زمان و مكان ارائهنام استاد

جبرانیاختیاریاجباریعکل

 امیدوار بابك

ملك محمدي 

بهرام

جبرانیاختیاریاجباریعکل

*10سمینار03_8203011
ملك محمدي 

بهرام
1ساختمان  - 1كالس :  مکان17:00-15:00سه شنبه 

-----6پایان نامه8220002-03

شماره و گروه 

درس
نام درس

نوع درستعداد واحد
امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

97 رشته مهندسی در سوانح طبیعی ورودی 1397-98برنامه درسی نیمسال اول تحصیلی 

1ساختمان  - 1كالس :  مکان10:00-08:00 دو شنبه  امیدوار بابك

8203003_03
شهرسازي جهت مقابله باسوانح 

طبیعي
20*

8203002_03
تاسیسات و تجهیزات شهري در 

سوانح طبیعي
20*

صالحي 

اسماعیل
1ساختمان  - 1كالس :  مکان15:00-13:00يك شنبه 

8203004_03
اكولوژي اكوسیستم هاي آسیب 

پذير در ايران
1ساختمان  - 1كالس :  مکان12:00-10:00دو شنبه نوحه گر احمد*20

1ساختمان  - 1كالس :  مکان17:00-15:00يك شنبه گیوه چي سعید*20برنامه ريزي و مديريت پیشگیري03_8203006

گیوه چي سعید*20سازمان ، مديريت و برنامه ريزي03_8203035

8203007_03
سازه ساختمان هاي مقاوم در 

برابر سوانح طبیعي
20*

نوع درستعداد واحد
نام استاد

*20مديريت سیالب هاي شهري03_8203045

1ساختمان  - 1كالس :  مکان12:00-10:00 يك شنبه 

1ساختمان  - 1كالس :  مکان15:00-13:00 سه شنبه  امیدوار بابك*20

ملك محمدي 

بهرام
1ساختمان  - 1كالس :  مکان12:00-10:00دو شنبه 

1ساختمان  - 1كالس :  مکان17:00-15:00دو شنبه 

96 رشته مهندسی در سوانح طبیعی ورودی 1397-98برنامه درسی نیمسال اول تحصیلی 

*20روش تحقیق03_8203037
صالحي 

اسماعیل
1ساختمان  - 1كالس :  مکان15:00-13:00 دو شنبه 

شماره و گروه 

درس
امتحان/ زمان و مكان ارائهنام درس

برآورد آسیب پذيري03_8203021
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جبرانیاختیاریاحباریعکل

شماره و گروه 

درس
نام درس

نوع درستعداد واحد
زمان و مكان ارائهنام استاد

جبرانیاختیاریاجباریعکل

جبرانیاختیاریاجباریعکل

-------پایان نامه8220002-04

2ساختمان  - 8كالس :  مکان10:00-08:00 يكشنبه 

8204044_05
محاسبات مهندسي در ايمني و 

محیط زيست
20*

20مباني مهندسي محیط زيست05_8204015

2ساختمان  - 8كالس :  مکان15:00-13:00يكشنبه  گیوه چي سعید

نصرآبادي تورج*

2ساختمان  - 8كالس :  مکان15:00-13:00 دو شنبه هويدي حسن*20مديريت بهداشت محیط و ايمني05_8204097

8204098_05
مديريت مواد زائد صنعتي و 

خطرناك
20*

دريابیگي زند 

علي
2ساختمان  - 8كالس :  مکان10:00-08:00سه شنبه 

*20مديريت كیفیت هوا،آب و خاك05_8204040

1ساختمان  - 1كالس :  مکان12:00-10:00 سه شنبه گیوه چي سعید

2ساختمان  - 8كالس :  مکان12:00-10:00یكشنبه 

شماره و گروه 

درس
نام درس

نوع درستعداد واحد
زمان و مكان ارائهنام استاد

كريمي سعید*20ارزيابي اثرات زيست محیطي05_8204128

2ساختمان  - 7كالس :  مکان17:00-15:00سه شنبه 

2ساختمان  - 8كالس :  مکان10:00-08:00دو شنبه كريمي سعید*20اكولوژي انساني05_8204105

*20مديريت سوانح و حوادث05_8204096
جعفري 

حمیدرضا

2ساختمان  - 8كالس :  مکان12:00-10:00دو شنبه هويدي حسن

2ساختمان  - 8كالس :  مکان17:00-15:00دو شنبه 

97برنامه درسی نیمسال اول تحصیلی ایمنی، بهداشت و محیط زیست ورودی 

96برنامه درسی نیمسال اول تحصیلی ایمنی، بهداشت و محیط زیست ورودی 

20سمینار05_8204129

شماره و گروه 

درس
نام درس

نوع درستعداد واحد
امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

*
جعفري 

حمیدرضا

*20حفاظت و جلوگیري از آتش سوزي05_8204092
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جبرانیاختیاریاحباریعکل

شماره و گروه 

درس
نام درس

نوع درستعداد واحد
زمان و مكان ارائهنام استاد

جبرانیاختیاریاجباریعکل

18رساله8204195-04

8204191_07
نظریه های  برنامه ريزی و محیط 

زیست
فريادي شهرزاد*20

زمان و مكان ارائه

1ساختمان  - 2كالس :  مکان10:00-08:00شنبه : (ت)درس

ياوري احمدرضا*20برآورد ظرفیت برد زيستگاه ها07_8204051

8204052_07
تجزيه و تحلیل روش هاي برنامه 

ريزي محیط زيست
20*

صالحي 

اسماعیل

جعفري 

حمیدرضا

*20مدل سازي پیشرفته07_8204200
ملك محمدي 

بهرام

1ساختمان  - 2كالس :  مکان15:00-13:00شنبه : (ت)درس

1ساختمان  - 2كالس :  مکان12:00-10:00شنبه : (ت)درس

 - 8كالس :  مکان15:00-13:00سه شنبه : (ت)درس

2ساختمان 

 - 2كالس :  مکان17:00-15:00سه شنبه : (ت)درس

1ساختمان 

 - 9كالس :  مکان17:00-15:00سه شنبه : (ت)درس

2ساختمان 

برنامه ریزی مقطع دکتری -  رشته محیط زیست1397-98برنامه درسی نیمسال اول تحصیلی 

هويدي حسن*20مديريت سوانح07_8204204

شماره و گروه 

درس
نام درس

نوع درستعداد واحد
نام استاد

*20اقتصاد محیط زيست07_8204193
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