
جبرانیاختیاریاجباری

جبرانیاختیاریاجباری

8204182-04

*6پایان نامه8220002-04

1کالس  / 10-12یکشنبه  *

1کالس  / 10-12شنبه  دکتر زبردست*2برنامه ریزی و مدیریت پارکها8204147-04

دکتر فریادی

دکتر ملک محمدی*2مدیریت تاالبها

1کالس  / 8- 10یکشنبه دکتر فریادی*2مبانی برنامه ریزی منظر

22کارگاه برنامه ریزی شهری

1کالس  / 13-15یکشنبه 

8204199-04

GISکالس  / 13-15شنبه 

97: ارشد                       ورودی:     برنامه ریزی                     مقطع:   برنامه درسی گرایش

شماره و گروه 

درس
عکلنام درس

نوع درس
امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

*22کارگاه برنامه ریزی سیمای سرزمین8204166-04
دکتر -دکتر یاوری

زبردست

8204112-04

1کالس  / 15-17سه شنبه 

1کالس  / 15-17یکشنبه دکتر مشاری*2اسالم و محیط زیست8204181-04

دکتر کریمی*21 و سنجش از دورGISمبانی 8204180-04

شماره و گروه 

درس
عکلنام درس

نوع درس

1کالس  / 13-15سه شنبه 

1کالس  / 13-15دوشنبه دکتر یاوری*3(خاکی-آبی)بوم سیستم های طبیعی ایرا8204174-04

2ارزیابی توان محیط زیست8204106-04

برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست:    گروه 1398- 99برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی 

امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

1کالس  / 10-12سه شنبه 

1کالس  / 8-10دوشنبهدکتر صالحی*2مبانی برنامه ریزی8204029-04

دکتر ملک محمدی*2تجزیه و تحلیل سیستمها8204016- 04

98: ارشد                      ورودی:     برنامه ریزی                        مقطع:   برنامه درسی گرایش

دکتر زبردست*

1کالس  / 10-12دوشنبه 

1کالس  / 8-10سه شنبه 

دکتر زبردست*2ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست8204001-04

دکتر صالحی*2روش تحقیق8204059-04
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برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست:    گروه 1398- 99برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی 

98: ارشد                      ورودی:     برنامه ریزی                        مقطع:   برنامه درسی گرایش

جبرانیاختیاریاجباری

جبرانیاختیاریاجباری

11کالس  / 13-15یکشنبه 

11کالس  / 10-12دوشنبه دکتر ملک محمدی*2مدیریت سیالبهای شهری8203045-03

دکتر نوحه گر*2اکولوژی اکوسیستم های آسیب پذیر در ایران8203004-03

11کالس  / 13-15دوشنبه 

11کالس  / 15-17دوشنبه دکتر گیوه چی*2سازمان و مدیریت و برنامه ریزی8203035-03

دکتر صالحی*2روش تحقیق8203037-03

11کالس  / 8-10یکشنبه 

11کالس  / 15-17یکشنبه دکتر گیوه چی*2برنامه ریزی و مدیریت پیشگیری8203006-03

دکتر صالحی*2شهرسازی جهت مقابله با سوانح8203003-03

11کالس  / 10-12یکشنبه 

11کالس  / 8-10دوشنبه دکتر امیدوار*2تاسیسات و تجهیزات شهری8203002-03

*2سازه ساختمانهای مقاوم در برابر سوانح طبیعی8203007-03
دکتر ملک -دکتر امیدوار

محمدی

98: ارشد                      ورودی:     سوانح                     مقطع:   برنامه درسی گرایش

شماره و گروه 

درس
عکلنام درس

نوع درس
امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

6کالس  / 13-15سه شنبه 

6کالس  / 8-10سه شنبه دکتر فریادی*2تئوریهای برنامه ریزی8204191-47

دکتر جعفری*2اقتصاد محیط زیست8204193-47

1کالس  / 10-12چهارشنبه 

1کالس  / 13-15چهارشنبه دکتر یاوری*2ظرفیت برد8204051-47

*2تجزیه و تحلیل روشهای برنامه ریزی8204052-47

98: دکتری                       ورودی:    برنامه ریزی                     مقطع- محیط زیست:   برنامه درسی رشته

شماره و گروه 

درس
عکلنام درس

نوع درس
امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

دکتر هویدی*

دکتر صالحی

6کالس  / 10-12سه شنبه  2مدیریت سوانح8204204-47
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برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست:    گروه 1398- 99برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی 

98: ارشد                      ورودی:     برنامه ریزی                        مقطع:   برنامه درسی گرایش

جبرانیاختیاریاجباری

جبرانیاختیاریاجباری

11کالس  / 10-12سه شنبه  8203022-03
کاربرد برداشت از راه دور در بررسی های 

سوانح طبیعی
دکتر جعفری*2

98: دکترا                      ورودی:    سوانح               مقطع:           برنامه درسی گرایش

شماره و گروه 

درس
عکلنام درس

نوع درس
نام استاد

11کالس  / 13-15سه شنبه دکتر ملک محمدی*1سمینار8203011-03

*6پایان نامه8220002-03

97: ارشد                      ورودی:     سوانح                     مقطع:     برنامه درسی گرایش

شماره و گروه 

درس
عکلنام درس

نوع درس
امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

امتحان/ زمان و مكان ارائه

2کالس  / 15-17شنبه دکتر گیوه چی*2برنامه ریزی و مدیریت پیشگیری8203006-37

2کالس  / 10-12شنبه دکتر امیدوار*2زیرساخت های شهری در سوانح8203047-37

2کالس  / 13-15شنبه 

2کالس  / 13-15یکشنبه دکتر امیدوار*2تحلیل خسارت و روش های کاهش آن8203008-37

دکتر ملک محمدی*2مدل سازی سیستم ها در سوانح8203050-37

2کالس  / 15-17یکشنبه 

2کالس  / 10-12یکشنبه دکتر گیوه چی*2مبانی و کاربردهای پیشرفته مدیریت بحران8203048-37

دکتر نوحه گر*2مدیریت مخاطرات محیطی8203061-37
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برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست:    گروه 1398- 99برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی 

98: ارشد                      ورودی:     برنامه ریزی                        مقطع:   برنامه درسی گرایش

جبرانیاختیاریاجباری

جبرانیاختیاریاجباری

8کالس  / 13-15دوشنبه 

دکتر نوحه گر*2روش تحقیق8204059-09

دکتر امیری*2ارزیابی توان محیط زیست8204106-09

98: ارشد                      ورودی:     آموزش                     مقطع:     برنامه درسی گرایش

شماره و گروه 

درس
عکلنام درس

نوع درس
امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

8کالس  / 13-15یکشنبه 

8کالس  / 10-12دوشنبه دکتر فریادی*2روش ها و تکنیک های برنامه ریزی و مدیریت8204175-09

دکتر احسانی*21مبانی سنجش از دور8204180-09

8کالس  / 10-12یکشنبه 

8کالس  / 15-17دوشنبه دکترمشاری*2اسالم و محیط زیست8204181-09

دکتر نوحه گر*3بوم سیستم های طبیعی ایران8204174-09

8کالس  / 8-10سه شنبه 

8کالس  / 10-12سه شنبه دکتر نصرآبادی*2فناوری اطالعات و محیط زیست8204168-09

دکتر مشاری*222کارگاه آموزش محیط زیست 8204189-09

97: ارشد                      ورودی:     آموزش                    مقطع:  برنامه درسی گرایش

شماره و گروه 

درس
عکلنام درس

نوع درس
امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

2کالس  / 15-17دوشنبه 

2کالس  / 8-10دوشنبه دکتر امیری*2برنامه ریزی و مدیریت پارک ها8204147-09

دکتر امیری*2روش ها و تکنیک های آموزش محیط زیست8204167-09

6کالس  / 8-10دوشنبه 

8کالس  / 8-10دوشنبه دکتر فریادی*2مبانی برنامه ریزی منظر8204199-09

دکترنوحه گر*2مبانی مدیریت بحران8204172-09

*6پایان نامه8220002-04
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برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست:    گروه 1398- 99برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی 

98: ارشد                      ورودی:     برنامه ریزی                        مقطع:   برنامه درسی گرایش

جبرانیاختیاریاجباری

جبرانیاختیاریاجباری

6کالس  / 15-17یکشنبه 

6کالس  / 13-15دوشنبه دکترهویدی*2مدیریت بهداشت محیط و ایمنی8204097-06

دکترکریمی*2اکولوژی انسانی8204105-06

98: ارشد                      ورودی:     ایمنی بهداشت                     مقطع:     برنامه درسی گرایش

شماره و گروه 

درس
عکلنام درس

نوع درس
امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

6کالس  / 10-12یکشنبه 

6کالس  / 8-10یکشنبه دکتر نصرآبادی*2مبانی مهندسی محیط زیست8204015-06

دکتر گیوه چی*2محاسبات مهندسی در ایمنی و محیط زیست8204044-06

6کالس  / 10-12دوشنبه  دکتردریابیگی زند*2مدیریت مواد زائد صنعتی و خطرناک8204098-06

2کالس  / 8-10یکشنبه 

*2عوامل زیان آور محیطی8204055-06
دکتر -دکتر گلبابایی

گیوه چی
8کالس  / 15-17یکشنبه 

دکترهویدی*2مدیریت کیفیت هوا آب خاک8204040-06

97: ارشد                      ورودی:     ایمنی بهداشت                    مقطع:  برنامه درسی گرایش

شماره و گروه 

درس
عکلنام درس

نوع درس
امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

6کالس  / 13-15یکشنبه 

6کالس  / 10-12یک شنبه دکتر جعفری*2سمینار8204129-06

دکتر کریمی*2اکولوژی انسانی8204105-06

*4پایان نامه8220001-06
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برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست:    گروه 1398- 99برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی 

98: ارشد                      ورودی:     برنامه ریزی                        مقطع:   برنامه درسی گرایش

جبرانیاختیاریاجباری

جبرانیاختیاریاجباری

2کالس  / 15-17سه نشبه 

*6پایان نامه8220002-04

دکتر جعفری*2مبانی مدیریت بحران8204172-08

8کالس  / 13-15سه شنبه 

11کالس  / 8-10سه نشبه دکترکریمی*2روشها و تکنیکهای مدیریت محیط زیست8204171-08

دکتر هویدی*222کارگاه مدیریت محیط زیست 8204190-08

97: ارشد                      ورودی:     مدیریت                  مقطع:        برنامه درسی گرایش

شماره و گروه 

درس
عکلنام درس

نوع درس
امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد

2کالس  / 10-12سه شنبه  دکتر هویدی*2مدیریت محیط زیست8204170-08

2کالس  / 13-15سه شنبه 

2کالس  / 13-15دوشنبه دکتر مشاری*2اسالم و محیط زیست8204181-08

دکتر یاوری*3بوم سیستمهای طبیعی ایران8204174-08

2کالس  / 8-10سه شنبه 

2کالس  / 10-12دوشنبه دکتر کریمی*21مبانی سنجش از دور8204180-08

دکتر دریابیگی*2زبان تخصصی8204056-08

98: ارشد                      ورودی:     مدیریت                       مقطع:   برنامه درسی گرایش

شماره و گروه 

درس
عکلنام درس

نوع درس
امتحان/ زمان و مكان ارائهنام استاد
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