
جبرانیاختیاریاجباری

جبرانیاختیاریاجباری
ردیف

شماره و گروه 

درس
عکلنام درس

نوع درس
امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

6پایان نامه18220002-03

ردیف
شماره و گروه 

درس
عکلنام درس

نوع درس

9کالس  / 15-13دوشنبه 

9کالس  / 17-15یکشنبه دکتر جعفری2کاربرد تئوریهای مدیریت در بحران48203010

2تخریب محیط زیست و آسیب پذیری38203005

برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست:     گروه 1397- 98برنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 

امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

9کالس  / 10-8دوشنبه 

9کالس  / 17-15دوشنبه دکتر گیوه چی2برنامه ریزی و مدیریت در شرایط اضطرار28203009

دکتر امیدوار2تحلیل خسارت و روش های کاهش آن18203008

03:        گروه 97:                   ورودی    ارشد   :     مهندسی سوانح طبیعی                     مقطع:   رشته

دکتر نوحه گر

9کالس  / 12-10دوشنبه 

9کالس  / 15-13یکشنبه 

دکتر ملک محمدی2تحلیل سیستم ها در سوانح58203046

دکتر امیدوار2ارزیابی ریسک68203102

9کالس  / 12-10یکشنبه  دکتر نوحه گر2مدیریت دشت های سیالبی78203888

مهندسی سوانح طبیعی:   رشته
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جبرانیاختیاریاجباری

جبرانیاختیاریاجباری

جبرانیاختیاریاجباری

06:        گروه 97:                   ورودی    ارشد   :     ایمنی، بهداشت و محیط زیست                   مقطع:  رشته

ردیف
شماره و گروه 

درس
عکلنام درس

نوع درس
امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

کالس  / 10-8، دوشنبه 12-10یکشنبه 

2

2کالس  / 15-13یکشنبه دکتر هویدی2سیستمهای مدیریت محیط زیست28204196

دکتر کریمی3مدیریت ریسک و ارزیابی کنترل18204139

 / 15-13، دوشنبه 17-15دوشنبه 

2کالس 
دکتر گیوه چی-دکتر جعفری3فناوری ایمنی و ایمنی صنعتی38204127

8کالس  / 10-8شنبه دکتر زبردست

8کالس  / 15-13شنبه دکتر صالحی2روشها و تکنیکهای برنامه ریزی68204175

2بوم شناسی سیمای سرزمین58204178

48204116

04:        گروه 97:                   ورودی    ارشد   :    برنامه ریزی               مقطع- محیط زیست:   برنامه درسی رشته

ردیف
شماره و گروه 

درس
عکلنام درس

نوع درس
امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

2کالس  / 12-10دوشنبه دکتر نصرآبادی2سم شناسی محیط زیست

8کالس  / 10-8یکشنبه دکتر فریادی

8کالس  / 12-10شنبه دکتر زبردست-دکتر صالحی2برنامه ریزی آمایش سرزمین28204165

2برنامه ریزی محیط زیست شهری و روستایی18204164

 / 10-8، سه شنبه 12-10یکشنبه 

8کالس 

8کالس  / 15-13یکشنبه دکتر جعفری2 در برنامه ریزیGISکاربرد 48204176

دکتر ملک محمدی3شناخت و کنترل آلودگیها38204155

ردیف
شماره و گروه 

درس
عکلنام درس

نوع درس
امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

ایمنی، بهداشت و محیط زیست:  رشته4پایان نامه18220001-06
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جبرانیاختیاریاجباری

برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست:     گروه 1397- 98برنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 

08:        گروه 97:                   ورودی    ارشد   :    مدیریت                    مقطع- محیط زیست:   برنامه درسی رشته

ردیف
شماره و گروه 

درس
عکلنام درس

نوع درس
امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

کالس  / 12-10، یکشنبه 10-8یکشنیه 

1

1کالس  / 15-13یکشنبه دکتر یاوری2بوم شناسی سیمای سرزمین28204178

دکتر هویدی3شناخت و کنترل آلودگیها18204155

1کالس  / 10-8دوشنبه 

1کالس  / 12-10دوشنبه دکتر کریمی2ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست48204001

دکتر هویدی-دکتر جعفری2کارگاه مدیریت محیط زیست38204159

1کالس  / 15-13دوشنبه 

1کالس  / 17-15یکشنبه دکتر زبردست2روشها و تکنیکهای برنامه ریزی68204175

دکتر جعفری2 در برنامه ریزیGISکاربرد 58204176
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جبرانیاختیاریاجباری

جبرانیاختیاریاجباری

جبرانیاختیاریاجباری

ع
نوع درس

امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست:     گروه 1397- 98برنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 

09:        گروه 97:                   ورودی    ارشد   :    آموزش                    مقطع- محیط زیست:   برنامه درسی رشته

ردیف
شماره و گروه 

درس
عکلنام درس

نوع درس
امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

دکتر نصرآبادی3شناخت و کنترل آلودگیها18204155
 / 17-15، یکشنبه 15-13یکشنبه 

7کالس 

7کالس  / 17-15دوشنبه 

7کالس  / 10-8دوشنبه دکترمشاری-دکتر امیری2کارگاه آموزش محیط زیست38204158

دکتر نوحه گر2بوم شناسی سیمای سرزمین28204178

7کالس  / 15-13دوشنبه 

7کالس  / 10-8یکشنبه دکتر جعفری2 در برنامه ریزیGISکاربرد 58204176

دکتر امیری2ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست48204001

7کالس  / 12-10یکشنبه  دکتر مشاری-دکتر دریابیگی2انرژی و محیط زیست68204160

رشته های برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست6پایان نامه18220002-04

74:        گروه 97:                   ورودی    دکتری  :   برنامه ریزی                      مقطع- محیط زیست:   برنامه درسی رشته

ردیف
شماره و گروه 

درس
عکلنام درس

نوع درس
امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

8کالس  / 15-13سه شنبه 

8کالس  / 12-10سه شنبه دکتر صالحی2سکونتگاههای انسانی و محیط زیست28204207

دکتر جعفری2سیاستهای محیط زیست18204141

8کالس  / 10-8دوشنبه 

8کالس  / 15-13دوشنبه دکتریاوری2تجزیه و تحلیل روشهای ارزیابی48204060

دکتر ملک محمدی2مدلسازی38204200

8کالس  / 12-10دوشنبه  دکتر نوحه گر-دکتر هویدی2توسعه پایدار58204053

ردیف
شماره و گروه 

درس
کلنام درس
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جبرانیاختیاریاجباری
امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

18رساله دکتری8204195-07

ردیف
شماره و گروه 

درس
عکلنام درس

نوع درس

1
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