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 06-08 01-06 01 – 01 8 – 01 ساعت

سالمی انقالب ا   شنبه

 )خواهران(ایران

 )برادران(انقالب اسالمی ایران

بهره برداری و نگه داری و  فاضالب صنعتی  يكشنبه

 تأسیسات آب و فاضالب

 )خواهران( 2اندیشه اسالمی

 )برادران(2اندیشه اسالمی

آشنایی با مدل سازی در    دوشنبه

 سیستم های بهداشتی محیط

 )عملی( مواد زائد جامد شهری و صنعتی

 

 

 قوانین و مقررات محیط زیست و بهداشت محیط

بهره برداری و نگه داری و تأسیسات آب و   کلیات سم شناسی محیط مکانیک خاک سه شنبه

 فاضالب

مواد زائد جامد شهری و  کاربرد موتور تلمبه ها در تأسیسات آب و فاضالب چهارشنبه

 صنعتی

  

 

 
تعداد  نام واحد درسي كد درس مشخصة درس

 واحد

واحد 

 نظري

 مدرس يا مدرسين واحد عملي

 آقای دکتر خلیل قربانی - 2 2 آشنایی با مدل سازی در سیستم های بهداشتی محیط 5537731 81

 گروه بهداشت محیط 8 - 8 پروژه 5537731 81

 آقای دکتر علی شهریاری - 8 8 قوانین و مقررات محیط زیست و بهداشت محیط 5537707 27

 آقای مهندس صفری - 2 2 مکانیک خاک 5537708 28

 دکتر محمد هادی مهدی نژاد 8 2 3 مواد زائد جامد شهری و صنعتی 5537702 22

 آقای دکتر یوسف دادبان - 8 8 آب و فاضالبت کاربرد موتور تلمبه ها در تأسیسا 5537703 23

 آقای  دکتر علی ظفر زاده  - 2 2 فاضالب صنعتی 5537700 20

-آقای دکتر محمد هادی مهدی نژاد 2 - 2 بهره برداری و نگه داری و تأسیسات آب و فاضالب 5537707 27

 فرزادهظدکتر علی 

 آقای دکتر مهدی صادقی - 2 2 کلیات سم شناسی محیط 5537702 22
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72 

 )خواهران(آقای علیرضا فرخی - 2 2 2اندیشه اسالمی 00111708

 ادران()برآقای محمد جواد قره خانی

00 

57 

 )خواهران(آقای یداله سپهری - 2 2 انقالب اسالمی ایران 00111721

 )برادران(آقای یداله سپهری

  82 0 27 جمع کل  

 مهر و امضاء آموزش


