
 تھمحیط ناپیوس۱ترم  ۹۸-۹۹برنامھ ھفتگی نیمسال دوم 

 
 

 

۲۰-۱۸ ۱۸-۱٦ ۱٦-۱٤ ۱٤-۱۲ ۱۲-۱۰ 
 

 ساعت ۱۰-۸
 

 ایام
     

 
 
 

  
 شنبھ

 

 آزمایشگاه پسماند

 واحد عملی 1

 مهندس قهرچی

 محیط آزمایشگاه شیمی

 واحد عملی 1

 مهندس قهرچی

 یولوژيآزمایشگاه میکروب

 واحد عملی 1

 مهندس قهرچی
 

 

 شیمی محیط

 ریاضی عمومی (زوج)دکتر فروغی(ت) 1

 واحد نظري 3

 2کالس دکتر صادقی*

 
 یکشنبھ

 ریاضی عمومی

 دکترصادقی(فرد)

 2کالس
 تربیت بدنی 

 آقایان*آقاي ایل بیگی

  سالن نهم دي
 

 تربیت بدنی

 خانمها*خانم ضمیري

 )(سالن هالل احمر

 45/13-15(خانمها 

هیدرولوژي و اصول 

 هیدروژئولوژي

 واحد نظري 2

 مهندس سرمدي

 7کالس

 بهداشت پرتو و حفاظت

واحد  5/0واحد نظري5/1

 عملی

 2* کالسپورصادقیاندکتر 

روش هاي مهندسی مبارزه با 

 ناقلین

 واحد نظري 2

 مهندس نجفی

 2کالس

 
 دوشنبھ

 

 میکروبیولوژي محیط

 واحد نظري 1

 دکتر فروغی

 2کالس

 انقالب اسالمی

 12بشارت*کالس –خانم ها 

 10محبی*کالس –آقایان 

 کاربرد کامپیوتر 

واحد  5/0واحد نظري/ 5/0

 تئوري 

 مهندس سرمدي

 (سایت)

 جمع آوري و دفع مواد زائد

 واحد تئوري 2

 مهندس زارعی

 2کالس

 
 سھ شنبھ

     
 
 
 

  
 چھارشنبھ



 ناپیوستھ محیط۳*ترم۹۸-۹۹ھفتگی نیمسال دومبرنامھ 

 

۲۰-۱۸ ۱۸-۱٦ ۱٦-۱٤ ۱٤-۱۲ ۱۲-۱۰ 
 

 ساعت ۱۰-۸
 

 ایام
 دانش خانواده

 ایل بیگی –خانم ها 

 12کالس

 دانش خانواده 

 دستوري –آقایان 

 12کالس

 فرهنگ و تمدن 

حسن  –آقایان 

 10زاده*کالس

 تاریخ امامت

 دستان زند –خانم ها 

 12کالس

 فرهنگ و تمدن

حسن  –خانم ها 

 12زاده*کالس

 تاریخ امامت

 10*کالسدستوري –آقایان 

 
 شنبھ

 

طراحی تاسیسات انتقال توزیع  

 آب

 واحد (ع) 1واحد نظري/ 1

 مهندس نجفی

 1کالس

 تصفیه فاضالب شهري

 واحد نظري 2

 مهندس سرمدي

 1کالس
 

 
 تصفیه آب 

 واحد نظري 2

 دکتر بذرافشان

 1کالس
 

 آزمایشگاه هیدرولیک

 واحد عملی 1

 مهندس زارعی

 آزمایشگاه

 
 یکشنبھ

 

 

بازرسی و کنترل بهداشت مواد 

 غذایی

 واحد نظري 1

 مهندس نجفی

 1کالس

 آزمایشگاه مواد غذایی

 واحد عملی 1

 کاخکی سمیهدکتر

 آزمایشگاه

 تصفیه فاضالب صنعتی

 واحد نظري 1 

 (فرد)دکتر بذرافشان 

 1زباله هاي صنعتی و خطرناك، 

 واحد نظري

 دکتر فروغی

 1کالس(زوج )

شبکه جمع آوري فاضالب و 

 آب هاي سطحی

 واحد (ع) 1واحد(ت)/ 1

 مهندس زارعی

 1کالس

 
 دوشنبھ

شبکه جمع آوري فاضالب و     

 آب هاي سطحی

 واحد (ع) 1واحد نظري/ 1

 مهندس زارعی

 2کالس

طراحی تاسیسات انتقال توزیع 

 آب

 واحد عملی 1واحد نظري/ 1

 مهندس نجفی

 13کالس

 
 سھ شنبھ


