
جبرانیاختیاریاجباری

جبرانیاختیاریاجباری

3 کالس 15-13دوشنبه دکتر صدری نسب2مباحث ویژه18202413-01

×

3 کالس 15-13سه شنبهدکتر حاجی زاده2سنجش از دور در مطالعات محیط زیست

6پایان نامه48220002-02

مهندسی محیط زیست:     گروه 1398- 99برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی 

98:                   ورودی    ارشد   :                           مقطع01: سواحل   کدگروه:       گرایش  مهندسی محیط زیست     :   برنامه درسی گروه 

شماره و گروه درسردیف

97:                  ورودی    ارشد   :                           مقطع01: سواحل   کدگروه:       گرایش  مهندسی محیط زیست     :   برنامه درسی گروه 

عکلنام درسشماره و گروه درسردیف
نوع درس

امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

38202391-01

3 کالس 12-10سه شنبه

عکلنام درس
نوع درس

امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

2فرآیندهای مصبی18202404-01
صدری - دکتر کرباسی

نسب
3 کالس 8-10یکشنبه 

دکتر حاجی زاده2آلودگیهای دریایی و روش های کنترل آن68202169-01

3 کالس 12-10یکشنبه 

13اصول مهندسی 38202293-01
امین - دکتر کرباسی

زاده
3 کالس 10-8 و دوشنبه 15-13یکشنبه 

2روش تحقیق28202123-01
صدری - دکتر حاجی زاد

نسب

3 کالس 17-15دوشنبه دکتر کرباسی2دینامیک رسوب، زیست زمین شیمیایی اقیانوسی28202407-01

23اصول مهندسی 48202294-01
دکتر پرداختی و دکتر 

عبدلی
3 کالس 12-10 و دوشنبه 17-15یکشنبه 

3 کالس 8-10سه شنبه دکتر حاجی زاده2مهندسی سواحل58202118-01



مهندسی محیط زیست:     گروه 1398- 99برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی 

98:                   ورودی    ارشد   :                           مقطع01: سواحل   کدگروه:       گرایش  مهندسی محیط زیست     :   برنامه درسی گروه 

جبرانیاختیاریاجباری

جبرانیاختیاریاجباری

4كالس - 15-17دوشنبه محسن میرمحمدی2کاربرد بایو و نانو تکنولوژی در تصفیه هوا98202360-03

4كالس - 8-10چهارشنبه محسن میرمحمدی2کنترل انتشار آالینده های گازی108202355-03

4كالس - 13-15شنبه مجید شفیع پور مطلق*2مدیریت مهندسی الودگی هوا118202137-03

*23-اصول مهندسی محیط زیست48202294-03
محمد علی عبدلی 

مجید شفیع پور
4        كالس 10-12 و دوشنبه 17-15یکشنبه 

*13-اصول مهندسی محیط زیست38202293-03

4كالس - 15-13چهارشنبه  محسن میرمحمدی*2روش تحقیق58202123-03

بهنوش امین زاده و 

مجتبی اردستانی

4كالس - 10-8یکشنبه خسرو اشرفی2هواشناسی آلودگی هوا18202129-03

4كالس - 15-13یکشنبه علیرضا پرداختی*2سنجش و ارزیابی آالینده های هوا28202231-03

*

4كالس - 13-15سه شنبه 

علیرضا پرداختی*2ارزیابی ریسک سالمت آالینده های هوا8202362- 103

*2طراحی شبکه پایش آلودگی هوا28202367-03
علیرضا پرداختی و دکتر 

میرمحمدی

عکلنام درسشماره و گروه درسردیف
نوع درس

امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

4كالس - 12-10سه شنبه

98:                   ورودی    ارشد   :                         مقطع03:   آلودگی هوا   کدگروه:       گرایش  مهندسی محیط زیست     :   برنامه درسی گروه 

شماره و گروه درسردیف

4كالس - 8-10سه شنبه 

4كالس - 17-15سه شنبه خسرو اشرفی*2تهویه صنعتی48202136-03

خسرو اشرفی*2مدل ساری پیشرفته آلودگی هوا38202147-03

98 و 97:   دکتری   ورودی:      و مقطع97:      ورودیارشد  :         مقطع03:      کدگروهآلودگی هوا   :    گرایشمهندسی محیط زیست  :   برنامه درسی گروه 

عکلنام درس
نوع درس

امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

*

4     كالس 12-10 و چهارشنبه 12-10یکشنبه 

4كالس - 8-10شنبه 

4كالس - 12 -10شنبه مجید شفیع پور مطلق*2تعدیل و تطابق با تغییرات اقلیم68202363-03

مجید شفیع پور مطلق*2آلودگی هوای محیط های بسته و روش های کنترل آن58202354-03

4كالس - 17-15چهارشنبه 

4كالس  - 10-8دوشنبه علیرضا نورپور*2کنترل آلودگی صوتی ار منابع انتشار88202174-03

محسن میرمحمدی*2روش های نوین سنجش آالینده های هوا78202358-03
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مهندسی محیط زیست:     گروه 1398- 99برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی 

98:                   ورودی    ارشد   :                           مقطع01: سواحل   کدگروه:       گرایش  مهندسی محیط زیست     :   برنامه درسی گروه 

جبرانیاختیاریاجباری

جبرانیاختیاریاجباری

97:                   ورودی    ارشد   :              مقطع05:  آب و فاضالب     کدگروه       :     گرایش  مهندسی محیط زیست     :   برنامه درسی گروه 

عکلنام درسشماره و گروه درسردیف
نوع درس

امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

7کالس / 10-12یکشنبه دکتر ترابیان¢طراحی تصفیه خانه آب و فاضالب182-02-415-05

 و آزمایشگاه 7کالس / 13-15یکشنبه 

7کالس / 15-17یکشنبه دکتر پرداختی¢ارزیابی ریسک سالمت آالینده های آب382-02-322-05

¢آزمایشگاه آب و فاضالب282-02-319-05
دکتر - دکتر بغدادی

پرداختی

7کالس / 8-10سه شنبه 

7کالس / 10-12سه شنبه دکتر امین زاده¢طراحی بیوراکتورها582-02-335-05

دکتر مهردادی¢جمع آوری فاضالب و کنترل روان آب های سطحی482-02-320-05

7کالس /  13-15سه شنبه 

¢پایان نامه782-20-002-02

دکتر بغدادی¢تصفیه شیمیایی پیشرفته آب و فاضالب682-02-338-05

98:                   ورودی    ارشد   :                     مقطع05:  آب و فاضالب   کدگروه:             گرایش  مهندسی محیط زیست     :   برنامه درسی گروه 

عکلنام درسشماره و گروه درسردیف
نوع درس

امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

7کالس / 13-15دوشنبه / 10-12شنبه 

¢شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضالب282-02-309-05
دکتر - دکتر بغدادی

مهردادی
7کالس / 15-17شنبه 

¢1اصول مهندسی محیط زیست 182-02-293-05
دکتر -دکتر امین زاده

باغوند

7کالس / 10-12دوشنبه 

7کالس / 15-17دو شنبه دکتر مهردادی¢تصفیه فاضالب482-02-178-05

دکتر امین زاده¢تصفیه آب382-02-177-05

7کالس / 13-15شنبه  دکتر بغدادی¢روش تحقیق582-02-123-05
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مهندسی محیط زیست:     گروه 1398- 99برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی 

98:                   ورودی    ارشد   :                           مقطع01: سواحل   کدگروه:       گرایش  مهندسی محیط زیست     :   برنامه درسی گروه 

جبرانیاختیاریاجباری

جبرانیاختیاریاجباری

 و قبل تر98:                   ورودی    دکتری   :                   مقطع05:    آب و فاضالب  کدگروه:                گرایش  مهندسی محیط زیست     :   برنامه درسی گروه 

عکلنام درسشماره و گروه درسردیف
نوع درس

امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

 و آزمایشگاه 7کالس / 15-13یکشنبه 

7کالس / 17-15یکشنبه دکتر پرداختی¢ارزیابی ریسک سالمت آالینده های آب282-02-322-05

¢آزمایشگاه آب و فاضالب182-02-319-05
دکتر -دکتر بغدادی

پرداختی

7کالس / 8-10سه شنبه 

7کالس / 10-12سه شنبه دکتر امین زاده¢طراحی بیوراکتورها482-02-335-05

دکتر مهردادی¢جمع آوری فاضالب و کنترل روان آب های سطحی382-02-320-05

7کالس /  15-13سه شنبه 

7کالس / 10-8یکشنیه دکتر ترابیان¢موضوعات ویژه در تصفیه آب682-02-268-05

دکتر بغدادی¢تصفیه شیمیایی پیشرفته آب و فاضالب582-02-338-05

¢رساله78202251-07

97:                   ورودی    ارشد   :                  مقطع02:  منابع آب    کدگروه:         گرایش  مهندسی محیط زیست     :   برنامه درسی گروه 

عکلنام درسشماره و گروه درسردیف
نوع درس

امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

12كالس - 10-12شنبه 

12كالس - 13-15شنبه دکتر بغدادی●2بازیابی و استفاده دوباره از آب28202332-02

دکتر کرباسی●2تعیین بار آلودگی در محیط های آبی18202347-02

8-10  یکشنبه GIDسایت 

12كالس - 15-17شنبه دکتر ملک محمدی●2مدیریت کیفی رواناب های شهری48202205-02

دکتر نیک سخن●2هیدرو انفورماتیک38202145-02
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مهندسی محیط زیست:     گروه 1398- 99برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی 

98:                   ورودی    ارشد   :                           مقطع01: سواحل   کدگروه:       گرایش  مهندسی محیط زیست     :   برنامه درسی گروه 

جبرانیاختیاریاجباری

جبرانیاختیاریاجباری

98:                   ورودی    ارشد   :                مقطع02:  منابع آب    کدگروه:            گرایش  مهندسی محیط زیست     :   برنامه درسی گروه 

عکلنام درسشماره و گروه درسردیف
نوع درس

امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

12كالس - 8-10یکشنبه 

12كالس - 10-12یکشنبه دکتر نیک سخن*2برنامه ریزی سیستم های منابع آب28202340-02

دکتر اردستانی*2هیدرودینامیک آب های سطحی18202168-02

12كالس  - 8-10   دوشنبه 13-15یکشنبه 

12كالس - 10-12دوشنبه دکتر غضبان*2روش تحقیق48202123-02

*13اصول مهندسی محیط زیست 38202293-02
دکتر - دکتر نیک سخن

مهردادی

12كالس - 15-17دوشنبه  دکتر باغوند*2هیدرولوژی آب های زیرزمینی58202140-02

98:                   ورودی    دکتری   :     منابع آب                 مقطع:         گرایش  مهندسی محیط زیست     :   برنامه درسی گروه 

عکلنام درسشماره و گروه درسردیف
نوع درس

امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

12كالس - 8-10سه شنبه 

12كالس - 10-12سه شنبه دکتر امیدوار*2تحلیل و مدیریت ریسک28202351-27

دکتر نیک سخن*2حمل رسوب18202190-27

12كالس - 13-15سه شنبه 

12كالس - 15-17سه شنبه دکتر اردستانی*2مدلسازی آب های سطحی48202141-27

دکتر کرباسی*2واکنش آب و رسوب38202348-27
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مهندسی محیط زیست:     گروه 1398- 99برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی 

98:                   ورودی    ارشد   :                           مقطع01: سواحل   کدگروه:       گرایش  مهندسی محیط زیست     :   برنامه درسی گروه 

جبرانیاختیاریاجباری

جبرانیاختیاریاجباری

97:                   ورودی    ارشد   :                      مقطع04   :کدگروه  (پسماند)مواد زائد جامد  :     گرایش  مهندسی محیط زیست     :   برنامه درسی گروه 

عکلنام درسشماره و گروه درسردیف
نوع درس

امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

9كالس - 17 الی 15دوشنبه  دکتر غضبان*زمین شناسي زيست محیطي18202146-04

9كالس - 10 الی 8دوشنبه 

9كالس - 15 الی 13یکشنبه دکتر پازکی*پردازش زيستي پسماند38202376-04

دکتر عبدلی*خاکچال بهداشتی28202372-04

9كالس - 17 الی 15شنبه 

9كالس - 15 الی 13شنبه دکتر بازارگان*مباحث ویژه58202413-04

دکتر بازارگان*عملیات واحد پردازش و بازیافت پسماند48202285-04

پایان نامه68220002-02

98:                   ورودی    ارشد   :                            مقطع04:    کدگروه  (پسماند)مواد زائد جامد :       گرایش  مهندسی محیط زیست     :   برنامه درسی گروه 

عکلنام درسشماره و گروه درسردیف
نوع درس

امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

9كالس - 10 الی 8یکشنبه 

9كالس - 15 الی 13سه شنبه 

 دکتر عبدلیمدیریت یکپارچه پسماند18202371-04

 دکتر گیتی پورآلودگی خاک28202131-04

9كالس - 12 الی 10یکشنبه 

9كالس - 15 الی 13دوشنبه  دکتر بازارگانآمار زیست محیطی48202414-04

 دکتر پازکیبازیافت پسماند38202373-04

 

12 الی 10 و سه شنبه 10 الی 8سه شنبه 

9كالس - 12 الی 10دوشنبه   دکتر غضبانروش تحقیق68202123-04

1اصول مهندسی محیط زیست 58202293-04
دکتر - دکتر اردستانی

بغدادی
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مهندسی محیط زیست:     گروه 1398- 99برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی 

98:                   ورودی    ارشد   :                           مقطع01: سواحل   کدگروه:       گرایش  مهندسی محیط زیست     :   برنامه درسی گروه 

جبرانیاختیاریاجباری

جبرانیاختیاریاجباری

58202294-09

1اصول مهندسي محیط زيست 

10كالس - 8-10دوشنبه  دکتر دریابیگیمدیریت و قوانین آالینده های نفتی در خاک38202006-09

 

 12 الی 10 و سه شنبه 10 الی 8سه شنبه 

9کالس 

دکتر - دکتر عبدلی

میرمحمدی

48202293-04

2اصول مهندسي محیط زيست 

دکتر - دکتر اردستانی

بغدادی

10كالس  -15 -17 و یکشنبه 15-13يكشنبه 

10كالس - 15-17سه شنبه 

10كالس - 10-12یکشنبه دکتر غضبانزمین شناسی زیست محیطی28202146-09

دکتر گیتی پورپسماند خطرناک18202082-09

98:                ورودی    ارشد   :     آلودگی خاک              مقطع         :     گرایش  مهندسی محیط زیست     :   برنامه درسی گروه 

عکلنام درسشماره و گروه درسردیف
نوع درس

امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

 و قبل تر98:                   ورودی    دکتری   :     مقطع              (پسماند)مواد زائد جامد :       گرایش  مهندسی محیط زیست     :   برنامه درسی گروه 

عکلنام درسشماره و گروه درسردیف
نوع درس

امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

9كالس - 17 الی 15دوشنبه  دکتر غضبانزمین شناسي زيست محیطي18202387-04

9كالس - 10 الی 8دوشنبه 

9كالس - 15 الی 13یکشنبه دکتر پازکیپردازش زيستي پسماند38202374-04

دکتر عبدلیدفن بهداشتی28202374-04

رساله68202251-07

9كالس - 17 الی 15شنبه 

9كالس - 15 الی 13شنبه دکتر بازارگانمباحث ویژه58202413-413

دکتر بازارگانعملیات واحد پردازش و بازیافت پسماند48202285-04
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مهندسی محیط زیست:     گروه 1398- 99برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی 

98:                   ورودی    ارشد   :                           مقطع01: سواحل   کدگروه:       گرایش  مهندسی محیط زیست     :   برنامه درسی گروه 

جبرانیاختیاریاجباری

جبرانیاختیاریاجباری

*3تصفیه فاضالب و انرژی8202249-87
دکتر امین 

دکترمهردادی+زاده

10-8 دوشنبه 10-8شنبه 

10-8 یکشنبه 12-10شنبه

تحلیل سیستمهای انرژی38202216-08

رساله68202251-07

10-8 سه شنبه 15-13یکشنبه 5

دکتر اشرفی*3

دکتر میرمحمدی*3کنترل آلودگی های محیط زیست48202246-87

10-8 دوشنبه 15-13شنبه

15-13 دوشنبه 17-15یکشنبه دکتر نورپور*3مدلسازی انرژی28202250-87

دکتر شفیع پور*3انرژی و محیط زیست18202224-08

سالن کنفرانس مهندس انواری:    محل تشکیل کالس97   و 98:  دکتری  ورودی: انرژی و محیط زیست   مقطع- مهندسی سیستم های انرژی:   رشته 

عکلنام درسشماره و گروه درسردیف
نوع درس

امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

15-13 سه شنبه 15-13شنبه 

*3برنامه ریزی ریاضی پیشرفته48202217-08
دکتر مجتبی 

میرحسینی
17-15  سه شنبه 15-13دوشنبه 

دکتر امیدوار*3قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک38202219-08

12-10 دوشنبه 12-10شنبه 

10-8 دوشنبه 10-8شنبه دکتر اشرفی*3تحلیل سیستم های انرژی28202216-08

دکتر نورپور*3مهندسی فرآیند18202218-08

سالن کنفرانس مهندس انواری:      محل تشکیل کالس98:  ارشد  ورودی:   انرژی و محیط زیست   مقطع- مهندسی سیستم های انرژی:   رشته 

عکلنام درسشماره و گروه درسردیف
نوع درس

امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد
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مهندسی محیط زیست:     گروه 1398- 99برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی 

98:                   ورودی    ارشد   :                           مقطع01: سواحل   کدگروه:       گرایش  مهندسی محیط زیست     :   برنامه درسی گروه 

جبرانیاختیاریاجباری

جبرانیاختیاریاجباری

×

×

×

×

جبرانیاختیاریاجباری

×

6كالس - 13-15یکشنبه دکتر شهریاری

5كالس - 8-10 دوشنبه 10-12شنبه دکتر غضبان3زمین شناسی زیست محیطی28202064-06

5كالس- 10-12 دوشنبه 10-12یکشبنه دکتر شهریاری3شیمی محیط زیست38202195-06

6پایان نامه28220002-02

GISسايت - 8-10 سه شنبه 13-15دوشنبه دکتر احسانی3کاربرد کامپیوتر در محیط زیست48202197-06

97:                   ورودی    ارشد   :                      مقطع06:    کدگروهعلوم محیط زیست   :     گرایش  مهندسی محیط زیست     :   برنامه درسی گروه 

عکلنام درسشماره و گروه درسردیف
نوع درس

امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

×2سمینار18202207-06

98:                   ورودی    ارشد   :                            مقطع06: علوم محیط زیست   کدگروه:       گرایش  مهندسی محیط زیست     :   برنامه درسی گروه 

عکلنام درسشماره و گروه درسردیف
نوع درس

امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

5كالس- 13-15 سه شنبه 8-10یکشنبه دکتر پرداختی3زیست شناسی زیست محیطی18202201-06

12-10یکشنبه  دکتر نورپور*2سمینار38202207-08

10-8 دوشنبه 15-13شنبه

10-8یکشنبه دکتر پازکی*2سیستمهای بازیافت28202228-08

دکتر شفیع پور*3انرژی و محیط زیست18202224-08

سالن کنفرانس مهندس انواری:       محل تشکیل کالس97:   ارشد  ورودی:   مقطع  انرژی و محیط زیست - مهندسی سیستم های انرژی:   رشته 

امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استادنوع درسعکلنام درسشماره و گروه درسردیف
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