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تشریحی3 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1ریاضیات مهندسی21111411

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 31220658

تشریحی2سمینار41313028

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1مكانیک سیالات51313046

تشریحی3سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )-آموزش محور61313049

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1هیدرولیک و آزمایشگاه71313055

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1مهندسی محیط زیست81313056

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1تصفیه آب91313192

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1شناخت و مدیریت برنامه ریزی محیط زیست101313193

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1آلودگی هوا و روشهای كنترل آن111313194

تشریحی2تصفیه فاضلاب121313202

تشریحی2آلودگیهای مواد زاید جامد و روشهای كنترل آن131313203

تشریحی3تصفیه فاضلاب صنعتی141313215

تشریحی1انتقال و توزیع آب151313216

تشریحی2جمع آوری و كنترل فاضلاب وآب های سطحی161313217

تشریحی1آلودگی خاک171313218

تشریحی2اندازه گیری و ارزشیابی آلودگیهای هوا181313219

تشریحی3میكروبیولوژی آب و فاضلاب191313220

تشریحی3فرایندهای فیزیكی و شمیایی و بیولوژیكی201313221

تشریحی3طراحی تصفیه خانه آب و فاضلاب-آموزش م211313223 ...
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تشریحی-- واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 21220658

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1ریاضیات عالی مهندسی31313001

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1مكانیک سیالات41313046

تشریحی3سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )-آموزش محور51313049

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1هیدرولیک و آزمایشگاه61313055

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1مهندسی محیط زیست71313056

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1مهندسی آب و فاضلاب و پروژه81313129

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3شناخت و مدیریت برنامه ریزی محیط زیست91313193

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی1اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب101313227

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1اصول مهندسی آلودگی هوا111313229

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1اصول مهندسی و مدیریت پسماند121313263

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2مبانی انتقال و انتشار و مدلسازی آلاینده ها131313265

تشریحی1روشهای عددی در مهندسی محیط زیست141313266

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1هیدرولیک پیشرفته151313267

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی2طراحی شبكه های آب و فاضلاب161313268

تشریحی2آزمایشگاه محیط زیست171313269

و تكنیک زیست محیطی181313270 تشریحی2ژ

تشریحی2طراحی مدفن زباله و سدهای باطله191313271

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی2آلودگی خاک و پاكسازی201313272

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3آلودگی صوتی و كنترل آن211313273

تشریحی1كنترل نشر آلاینده ها از منابع ساكن و متحرک221313274

تشریحی3مبانی طراحی توسعه پایدار231313275

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1طراحی تصفیه خانه آب و فاضلاب241313309

تشریحی2سمینار و روش تحقیق251313311

تشریحی2در مهندسی عمران و آزمایRS و GISكاربرد 261313332 ...
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