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 شنبه
آشنایی با مدل سازی در سیستم های 

 بهداشتی محیط
 کلیات سم شناسی محیط

 )برادران(2اندیشه اسالمی )خواهران(2اندیشه اسالمی

 يكشنبه
مواد زائد جامد شهری و 

 صنعتی)تئوری(

مواد زائد جامد شهری و 

 صنعتی)عملی(
 اقتصاد مهندسی 

  دوشنبه

کاربرد موتور تلمبه ها در 

 ات آب و فاضالبتأسیس

01-01 

 فاضالب صنعتی
بهره برداری و نگه داری و 

 تأسیسات آب و فاضالب

 )برادران(انقالب اسالمی ایران )خواهران(انقالب اسالمی ایران   سه شنبه

    چهارشنبه
 

 

 

صة 
مشخ

س
در

 

 نام واحد درسي كد درس
تعداد 

 واحد

واحد 

 ینظر

واحد 

 عملي
 مدرس يا مدرسين

71 
 آقای مهندس حسن صفری - 7 7 تصاد مهندسیاق 2205377

 

71 1175371 
آشنایی با مدل سازی در سیستم های بهداشتی 

 محیط
2 2 - 

دکتر مهدی -دکتر یوسف دادبان

 صادقی

 گروه بهداشت محیط 7 - 7 پروژه 1175371 71

 دکتر محمد هادی مهدی نژاد 7 2 7 مواد زائد جامد شهری و صنعتی 1175372 23

27 1175377 
کاربرد موتور تلمبه ها در تأسیسات آب و 

 فاضالب
 آقای دکتر یوسف دادبان - 7 7

 آقای  دکتر علی ظفر زاده - 2 2 فاضالب صنعتی 1175377 22

27 1175375 
بهره برداری و نگه داری و تأسیسات آب و 

 فاضالب
2 - 2 

دکتر علی /دکتر یوسف دادبان

 ظفرزاده

 آقای دکتر مهدی صادقی - 2 2 کلیات سم شناسی محیط 1175377 27

 خواهران 13
 - 2 2 2اندیشه اسالمی 77111377

 آقای حسین بذر افشان)خواهران(

 برادران757 آقای حسین بذر افشان)برادران(

 خواهران73
 - 2 2 انقالب اسالمی ایران 77111371

 )خواهران(خانم آتنا کاردل

 برادران051 )برادران(مصطفی علی نجفیآقای  

  1 05 09 جمع کل  

 : بر اساس آیین نامه معادل سازی  دانشجویان پیوسته بهداشت محیطپروژه 

  :مهر و امضاء آموزش                                                     الهام هاسمی-امیر محمد موروثی-فاطمه ثوابیدکتر ظفرزاده 

  :امین گلپایگانی-مهسا بابا جان تبار مهندس رحیم زاده:                                                            سارا نا سوتی-فاطمه باقریدکتر مهدی نژاد 

  :آیناز عبداللهی-طراوت عباسی-مهدی عزیز زادهدکتر دادبان 

  :فاطمه نظری-مجید حسن زادهدکتر صادقی 

 :سیده فاطمه حسینی-ان مروتیایس-مهسا شاهینی دکتر شهریاری 


