
 به نام خدا                                                                                                                                         

 

 بهداشت محیطمهندسی گروه 
 

 89-89سال تحصیلی:            نیمسال : اول                 گروه: مهندسی بهداشت محیط        برنامه هفتگی: خانم دکتر منصوره دهقانی

 روزهای هفته
 ساعات تشکیل کالس

01-9 01-01 01-01 09-01 

  شورای عالی غذا مشاوره دانشجویی مشاوره دانشجویی شنبه

  مشاوره دانشجویی مشاوره دانشجویی مشاوره دانشجویی یکشنبه

 دوشنبه
 79زبان تخصصی ارشد  مشاوره دانشجویی

 شورای آموزشی گروه

-79دکتری-تصفیه فاضالبروشهای نوین 

 کالس گروه

 

 سه

 
 

 شنبه 

-79ارشد-روشهای پیشرفته دستگاهی 21کالس-79ناپیوسته-فرایندها

 کالس گروه

  مشاوره دانشجویی

  شورای عالی بهداشت محیط مشاوره دانشجویی 1کالس-79پیوسته-فرایندها چهارشنبه

     پنج شنبه

 پروژه)پیوسته(   -(79پایان نامه) ارشد                                       

          



 به نام خدا

 بهداشت محیط مهندسیروه گ

 89-89سال تحصیلی:              نیمسال : اول                  گروه: مهندسی بهداشت محیط         پورءآقای دکتر محمدعلی بقابرنامه هفتگی: 

 روزهای هفته
 ساعات تشکیل کالس

01-9 01-01 01-01 09-01 

 شنبه
کالس -79دکتری-روشهای نوین تصفیه آب مشاوره دانشجویی

 گروه

 پایان نامه ارشد ودکتری-مشاوره دانشجویی

 معاونت آموزشی دانشکده
 

  معاونت آموزشی دانشکده تحصیالت تکمیلی دانشگاه تحصیالت تکمیلی دانشگاه یکشنبه

 دوشنبه
–و جمع آوری فاضالب  انتقال آب 4کالس-79پیوسته-مکانیک سیاالت

 3کالس-74پیوسته

 شورای آموزشی دانشکده

  22کالس-79پیوسته-مکانیک خاک

 سه شنبه
  معاونت آموزشی دانشکده معاونت آموزشی دانشکده معاونت آموزشی دانشکده

 چهارشنبه
کالس -79ارشد-طراحی تصفیه خانه آب پایان نامه ارشد ودکتری-مشاوره دانشجویی

 گروه

 کالس گروه-79زبان تخصصی ارشد 

 شورای عالی بهداشت محیط

 معاونت آموزشی دانشکده

 

     پنج شنبه

 پروژه  -(79پایان نامه) ارشد                                         

 



 

 به نام خدا

 بهداشت محیط مهندسیگروه 

 89-89سال تحصیلی:              نیمسال : اول                 گروه: مهندسی بهداشت محیط                 مهندس محمدرضا شیردرهآقای برنامه هفتگی: 

 روزهای هفته
 ساعات تشکیل کالس

01-9 01-01 01-01 09-01 

  حرفه ای-نقشه کشی صنعتی مشاوره دانشجویی مشاوره دانشجویی شنبه

  3کالس-79پیوسته-مدیریت کیفیت آب 21کالس-گروه بهداشت عمومی-2بهداشت محیط دانشجوییمشاوره  یکشنبه

  مشاوره دانشجویی 9کالس-79ناپیوسته–برنامه عملیاتی  مشاوره دانشجویی دوشنبه

  مشاوره دانشجویی سالن نقشه کشی-79پیوسته-رسم فنی و نقشه کشی مشاوره دانشجویی سه شنبه

  شورای عالی بهداشت محیط 21کالس-79پیوسته-برنامه عملیاتی 4کالس-79پیوسته-گندزداها چهارشنبه

     پنج شنبه

 

 

 

 



 

 به نام خدا
 

 بهداشت محیط مهندسیگروه   

 

 89-89-سال تحصیلی:             نیمسال : اول                 گروه: مهندسی بهداشت محیط       آقای دکتر ابوالفضل اژدرپوربرنامه هفتگی: 

 

 روزهای هفته
 ساعات تشکیل کالس

01-9 01-01 01-01 09-01 

  مشاوره دانشجویی 22کالس-79ناپیوسته-شیمی محیط مشاوره دانشجویی شنبه

 یکشنبه
-79ناپیوسته-میکروبیولوژی محیط مشاوره دانشجویی مشاوره دانشجویی کالس گروه-79دکتری-میکروبیولوژی محیط

 9کالس

  مشاوره دانشجویی شورای آموزشی دانشکده مشاوره دانشجویی دوشنبه

 سه شنبه
-79ارشد-طراحی تصفیه خانه فاضالب مشاوره دانشجویی مشاوره دانشجویی

 کالس گروه

 

 چهارشنبه
 1کالس-74پیوسته-بیوتکنولوژی بازدید گروهی-74پیوسته-بهره برداری بازدید گروهی-74پیوسته-بهره برداری

 شورای عالی بهداشت محیط

 

     پنج شنبه

 

 پروژه)پیوسته   -(79پایان نامه) ارشد                                       



 

 نام خدابه 

 

 

 

 بهداشت محیط مهندسیگروه 
 

 89-89سال تحصیلی:                  نیمسال : اول                        گروه: مهندسی بهداشت محیط                برنامه هفتگی: آقای دکتر محمدرضا سمائی

 روزهای هفته
 ساعات تشکیل کالس

01-9 01-01 01-01 09-01 

  22کالس-79ناپیوسته-جمع آوری فاضالب مشاوره دانشجویی مشاوره دانشجویی شنبه

  معاونت فرهنگی و امور دانشجویی دانشگاه دانشجویی دانشگاهمعاونت فرهنگی و امور  معاونت فرهنگی و امور دانشجویی دانشگاه یکشنبه

  مشاوره دانشجویی کالسهای زبان تخصصی ارشد کالس گروه-79دکتری-مدل سازی دوشنبه

  معاونت فرهنگی و امور دانشجویی دانشگاه معاونت فرهنگی و امور دانشجویی دانشگاه معاونت فرهنگی و امور دانشجویی دانشگاه سه شنبه

  معاونت فرهنگی و امور دانشجویی دانشگاه معاونت فرهنگی و امور دانشجویی دانشگاه کالس گروه-79ارشد-فاضالب صنعتی چهارشنبه

     پنج شنبه

 پروژه)پیوسته   -(79پایان نامه) ارشد                                       

 

 



 

 به نام خدا

 

 بهداشت محیط مهندسیگروه 

 

 89-89سال تحصیلی:                  نیمسال : اول                        گروه: مهندسی بهداشت محیط                حسن هاشمیبرنامه هفتگی: آقای دکتر 

 ج

 روزهای هفته
 ساعات تشکیل کالس

01-9 01-01 01-01 09-01 

  79دکتری –ارزیابی اثرات    شنبه

   79دکتری-روشهای فراورش لجن 74پیوسته-محیطسم شناسی  یکشنبه

 دوشنبه
-موتور پمپ ها و موتور تلمبه ها  

 74پیوسته

 ناپیوسته-روش تحقیق

 

 سه شنبه

 89و89ارشد–روش تحقیق   79پیوسته–هیدرولیک  79پیوسته–هیدرولوژی 

     چهارشنبه

     پنج شنبه

 پروژه)پیوسته   -(79پایان نامه) ارشد                                       

     



 

 به نام خدا

 

 بهداشت محیط مهندسیگروه 

 

 89-89سال تحصیلی:            نیمسال : اول                 گروه: مهندسی بهداشت محیط            آزمایشگاه شیمیبرنامه هفتگی: 

 ج

 روزهای هفته
 ساعات تشکیل کالس

01-9 01-01 01-01 09-01 

   79شیمی محیط ناپیوسته  شنبه

  دکتریوسفی -79پیوسته -شیمی عمومی   یکشنبه

     دوشنبه

 سه شنبه
کاربرد روشهای پیشرفته دستگاهی در آنالیز  

 79آالینده ها ارشد 

  

     چهارشنبه

     پنج شنبه

 

 



                                                                                                                                        

 به نام خدا                                                                                                                                         

 

 بهداشت محیط مهندسیگروه 
 

 89-89سال تحصیلی:                     نیمسال : اول                    بهداشت محیطگروه: مهندسی                       محیط آزمایشگاه میکروبیولوژیبرنامه هفتگی:      

 ج

 روزهای هفته
 ساعات تشکیل کالس

01-9 01-01 01-01 09-01 

 شنبه
 -بازرسی وکنترل بهداشتی مواد غذایی 

 74پیوسته 
  

 یکشنبه
 79ناپیوسته  -میکروبیولوژی محیط    

 دکتر اژدرپور

 دوشنبه
 -بازرسی وکنترل بهداشتی مواد غذایی  

 79پیوستهنا
 

     سه شنبه

     چهارشنبه

     پنج شنبه

 

 



 

 

 به نام خدا

 

 بهداشت محیط مهندسیگروه 
 

 89-89سال تحصیلی:                   نیمسال : اول                 گروه: مهندسی بهداشت محیط                  وآلودگی هوا آزمایشگاه پسماندبرنامه هفتگی:    

 روزهای هفته
 ساعات تشکیل کالس

01-9 01-01 01-01 09-01 

     شنبه

   دکتر حسینی -79پیوسته -آلودگی هوا  یکشنبه

     دوشنبه

   دکتر حسینی 79ناپیوسته -موادزائدجامد  سه شنبه

     چهارشنبه

     پنج شنبه

 

  

 



 به نام خدا

 

 بهداشت محیط مهندسیگروه 
 

 89-89سال تحصیلی:                  نیمسال : اول           روه: مهندسی بهداشت محیط      :آقای دکتر محمد حسینی                     گ برنامه هفتگی   

 ج

 روزهای هفته
 ساعات تشکیل کالس

01-8 01-01 01-01 09-01 

  انجمن علمی بهداشت محیط ایران علمی بهداشت محیط ایران انجمن انجمن علمی بهداشت محیط ایران شنبه

  کالس گروه-79دکتری-آلودگی هوا 22کالس -79پیوسته-آلودگی هوا معاونت  فرهنگی و دانشجویی یکشنبه

  HSEارشد- مدیریت بهداشت محیط  جلسه شورای آموزشی پژوهشی معاونت  فرهنگی و دانشجویی دوشنبه

  مشاوره دانشجویی 22کالس -79ناپیوسته -مواد زاید جامد کالس گروه-79ارشد -هواآلودگی  سه شنبه

  شورای عالی بهداشت محیط مشاوره دانشجویی معاونت  فرهنگی و دانشجویی چهارشنبه

     پنج شنبه

 

 

 

 

 



 بهداشت محیط مهندسیگروه 
 

 0189-89سال تحصیلی:                   نیمسال : اول              کالس گروه-: گروه: مهندسی بهداشت محیط    برنامه هفتگی   

 ج

 روزهای هفته
 ساعات تشکیل کالس

01-9 01-01 01-01 09-01 

-79ارزیابی اثرات بهداشت محیطی دکتری دکتر بقاپور– 79تصفیه آب  دکتری ژورنال کالب شنبه

 دکتر هاشمی
 

 یکشنبه
دکتر -79فراورش لجن دکتریروشهای  دکترحسینی-79دکتری-آلودگی هوا

 هاشمی

  دکتر اژدرپور-79میکروبیولوژی محیط  دکتری

 دوشنبه
دکتر – 79روشهای نوین ت فاضالب دکتری زبان تخصصی ارشد -ژورنال کالب دکتر سمایی-79مدل سازی دکتری

 دهقانی

 

 سه شنبه
-79صنعتی ارشدمدیریت فاضالب 

 دکترسمایی

دکتر -79ارشدکاربرد روشهای پیشرفته 

 دهقانی

-79طراحی تصفیه خانه فاضالب ارشد

 دکتراژدرپور

 

  اساتید گروه-79زبان تخصصی  ارشد دکتر بقاپور -79ارشد  طراحی تصفیه آب دکتر حسینی-79ارشد–آلودگی هوا  چهارشنبه

     پنج شنبه

 

 

 

 



 

 

 


