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 شنبه
آشنایی با مدل سازی در سیستم های 

 بهداشتی محیط
 کلیات سم شناسی محیط

 

 )خواهران(1اندیشه اسلامی

 

 )برادران(1اندیشه اسلامی

 یكشنبه
مواد زائد جامد شهری و 

 )تئوری(صنعتی

مواد زائد جامد شهری و 

 )عملی(صنعتی
 فاضلاب صنعتی

کاربرد موتور تلمبه ها در 

 اضلابتأسیسات آب و ف

   دوشنبه
بهره برداری و نگه داری و 

 تأسیسات آب و فاضلاب
 اقتصاد مهندسی

    سه شنبه
 )خواهران(انقلاب اسلامی ایران

 )بردران(انقلاب اسلامی ایران

    چهارشنبه
 

 

 

صة 
مشخ

س
در

 

 نام واحد درسي كد درس
تعداد 

 واحد

واحد 

 ینظر

واحد 

 عملي
 مدرس يا مدرسين

11 
 کرامت زاده علی دکتر - 7 7 مهندسی اقتصاد 2205377

 

 دکتر محمد هادی مهدی نژاد 0 1 0 مواد زائد جامد شهری و صنعتی 4405111 18

00 4405110 
کاربرد موتور تلمبه ها در تأسیسات آب و 

 فاضلاب
 آقای دکتر یوسف دادبان - 0 0

01 4405115 
بهره برداری و نگه داری و تأسیسات آب و 

 فاضلاب
1 - 1 

دکتر علی /دکتر یوسف دادبان

 ظفرزاده

03 4405108 
آشنایی با مدل سازی در سیستم های بهداشتی 

 محیط
1 1 - 

مهدی  دکتر-دادبانیوسف  دکتر

 صادقی

 گروه بهداشت محیط 0 - 0 پروژه 4405103 10

 آقای دکتر مهدی صادقی - 1 1 کلیات سم شناسی محیط 4405111 14

 آقای  دکتر علی ظفر زاده - 1 1 فاضلاب صنعتی 4405111 18

 خواهران13
 - 1 1 1اندیشه اسلامی 11333110

 آقای حسین بذر افشان)خواهران(

 برادران 050 آقای حسین بذر افشان)برادران(

 خواهران 11
 - 1 1 انقلاب اسلامی ایران 11333118

 خانم عزیزاللهی)خواهران(

 برادران 051 )برادران(مصیب عباسیآقای  

  1 00 08 جمع کل  

 : بر اساس آیین نامه معادل سازی  دانشجویان پیوسته بهداشت محیطپروژه 

  :مهر و امضاء آموزش                                                    واحد(  3زینب مصدق ) –فائزه قربانی  –هانیه شامی دکتر ظفرزاده 

  :واحد(  1)مجید نور محمدی دکتر مهدی نژاد 

  :واحد( 3فائزه عامریان ) -فاطمه خداوردی  –زهرا گرگانیدکتر دادبان 

  :واحد( 2فاطمه شعبان زاده ) -نگار جهانشاهیدکتر صادقی  

 :واحد( 3فهیمه قرنجیک، زینب خلیل نژاد ) –مینا ابری  دکتر شهریاری 


