
 

 

 97-98برنامه دروس ارائه شده در نیمسال  اول سال تحصیلی 

 

 اول: ترم  بهداشت محیطکارشناسی پیوسته مهندسی رشته و مقطع تحصیلی: 

 
 

  

 نام درس کد درس

 تعداد واحد
 برنامه هفتگی

 مدرسنام 

 برنامه امتحان

 عملی نظری
 ساعت روز )هفته(

شماره 

 کالس
 ساعت تاریخ

 8-10 شنبه - 2 (1اندیشه اسالمی ) 31013
 خواهران(1حسینی)گروه 2

23/10/97 30/13 
 مختلط(2)گروهملکیان 6

 30/10 26/10/97 آقای کرم سیما 4 14-16 شنبه - 3 ادبیات فارسی 31006

 30/10 6/11/97 مهندس حدادی 2 16-18 یکشنبه 1 1 نقشه برداری 33004

 1 - (1تربیت بدنی ) 33008
 سه شنبه)آقا(

 )چهارشنبه)خانم

16-14 

10-8 

سالن 

 فجر
 - - گروه تربیت بدنی

 چهارشنبه - 4 (1ریاضی ) 33001
4-2 

6-4 
 30/10 22/10/97 دکتر حقی 1

 30/8 29/10/97 دکتر رستم پور 4 10-12 چهارشنبه 1 2 فیزیک عمومی 33002

 30/10 8/11/97 عباسی خانم دکتر م.ک 16-18 شنبه 1 1 کامپیوتر و کاربرد آن 33003

 30/10 2/11/97 دکتر سارا امیری 5 8-12 سه شنبه 1 1 شیمی عمومی 33007



 97-98برنامه دروس ارائه شده در نیمسال  اول سال تحصیلی 

 

 سوم :ترم   کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت محیطرشته و مقطع تحصیلی: 

 

 نام درس کد درس

 تعداد واحد
 برنامه امتحان  برنامه هفتگی

روز  عملی نظری

 )هفته(
 ساعت

شماره 

 کالس
 ساعت تاریخ نام مدرس

33011 
اصول ترمودینامیک و انتقال 

 حرارت
 30/10 22/10/97 دکتر دهلقی 5 8-10 چهارشنبه - 2

 14-16 دوشنبه - 2 2اندیشه اسالمی 31014

 (خواهران1)گروهصادقی 6

 (خواهران2)گروهشکربیگی  4 30/10 24/10/97

 (برادران3کرمی)گروه 1

 30/10 1/11/97 دکتر هیوا حسینی 3 14-16 شنبه - 2 مدیریت کیفیت آب 33036

 30/10 29/10/97 دکتر دهلقی 4 8-11 دوشنبه - 3 استاتیک و مقاومت مصالح 33014

 30/8 6/11/97 دکتر اسدی 2 10-12 یکشنبه - 2 مکانیک سیاالت 33015

 30/10 8/11/97 دکتر هوشیار حسینی 1 2-4 یکشنبه 1 1 میکروبیولوژی محیط 33017

 30/13 23/10/97 دکتر سید علیرضا موسوی 2 8-10 یکشنبه - 2 زبان تخصصی 33006

 30/10 26/10/97 دکتر پرویز محمدی 2 10-12 شنبه - 2 اکولوژی محیط 33024

 30/10 3/11/97 دکتر حقی 6 10-12 چهارشنبه - 3 معادالت دیفرانسیل 33008

 
  



 97-98برنامه دروس ارائه شده در نیمسال  اول سال تحصیلی 

 پنجم: ترم  ناسی پیوسته مهندسی بهداشت محیطکارشرشته و مقطع تحصیلی:

 

 نام درس کد درس

 تعداد واحد
 برنامه هفتگی

 نام مدرس

 برنامه امتحان

روز  عملی نظری

 )هفته(
 ساعت

شماره 

 کالس
 ساعت تاریخ

 30/10 22/10/97 دکتر سید علیرضا موسوی 1 8-10 دوشنبه - 2 تصفیه آب 33040

 - 2 تاریخ امامت 31016
 (مختلط1)گروهاسماعیلی مهر 2 16-14 شنبه

26/10/97 30/8 
 (مختلط2)گروهزرین فام 3 16-18 دوشنبه

 30/10 25/10/97 دکتر مرد افکن 13 10-12 چهارشنبه 1 1 بهداشت مواد غذایی 33032

 14-16 یکشنبه - 2 انقالب اسالمی ایران 31017
 (مختلط1زرین فام)گروه 5

2/11/97 30/13 
 (خواهران2نظری)گروه 4

 30/8 8/11/97 دکتر پرویز محمدی 13 14-16 سه شنبه  2 تصفیه فاضالب 33031

 30/13 3/11/97 دکتر انور اسدی 6 8-10 یکشنبه - 1 عمومیبهداشت مسکن و اماکن  33034

 30/10 24/10/97 دکتر هیوا حسینی 5 14-16 دوشنبه 1 2 آلودگی هوا 33035

33045 
کاربرد موتو ر تلمبه در تأسیسات 

 آب و فاضالب
 30/10 6/11/97 دکتر هوشیار حسینی 2 10-12 سه شنبه - 1

 30/10 29/10/97 دکتر لیمویی 1 8-10 شنبه سه - 2 شناسی محیطکلیات سم 33037

 30/10 1/11/97 دکتر انور اسدی 6 10-12 شنبه 1 1 های انتقال و توزیع آبسیستم 33039

33048 
مدیریت بهداشت محیط در 

 اضطراری شرایط
 30/10 7/11/97 محمد جواد شکوهی زاده 2 8-10 شنبهچهار  1

 

 

 

 



 

 97-98سال تحصیلی اول برنامه دروس ارائه شده در نیمسال  

 

 هفتم :ترم   کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت محیط رشته و مقطع تحصیلی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 نام درس کد درس

 تعداد واحد
 نام مدرس برنامه هفتگی

 نظری
عمل

  ساعت روز )هفته( ی

 دکتر هیوا حسینی   2  1کار آموزی در عرصه 33043

33044 
2کار آموزی در عرصه  

 دکتر امیر حسین نافذ   2 

33049 
3کار آموزی در عرصه  

 دکتر هوشیار حسینی   2 

 دکتر هوشیار حسینی   2  4کار آموزی در عرصه 33050



 

 97-98برنامه دروس ارائه شده در نیمسال دوم سال تحصیلی  

 دوم :ترم       بهداشت عمومی  ناپیوسته کارشناسی رشته و مقطع تحصیلی: 
 

 نام درس کد درس

  برنامه هفتگی درسی تعداد واحد

 نام مدرس

 برنامه امتحان

 نظری
عمل

 ی

شماره  ساعت روز)هفته(

 کالس

 ساعت تاریخ

 5/0 5/1 روش تحقیق در علوم بهداشتی 3725
 30/10 26/10/97 دکتر کرمی متین 4 10-12 یکشنبه

 دکتر صفری

 30/13 30/10/97 دکتر ستار رضایی 4 8-10 سه شنبه  2 بهداشتی مدیریت در خدماتاصول  3726

3729 
بیماری های شایع کودکان و طرق 

 پیشگیری از آن
2  

 30/8 29/10/97 دکتر حمزه 5 8-10 شنبه

  2 برنامه ملی مبارزه با بیماری های واگیر 3730
 30/8 22/10/97 میرزاییدکتر  3 8-10 یکشنبه

  2 بهداشت موادغذایی 3731
 30/13 8/11/97 مرد افکنخانم  2 16-18 سه شنبه

  2 توانبخشی 3732
 دکتر شمسی 1 10-12 شنبه

 مدعو

6/11/97 30/8 

  2 2اندیشه اسالمی 31014

 30/10 24/10/97 (1)گروهصادقی 6 14-16 دوشنبه

 (2گروهشکربیگی  4

 (3کرمی)گروه 1

 30/8 2/11/97 دکتر رجعتی 4 14-16 سه شنبه  2 بهداشت مادران و کودکان 3733

  1 2یت بدنی ترب 31009
 یکشنبه)آفا(

 چهارشنبه)خانم(

16-14 

16-14 

 - - گروه تربیت بدنی سالن فجر

 30/10 3/11/97 برادران(1)گروهافشار 5 16-18 دوشنبه  2 دانش خانواده و جمعیت شناسی 31024

 30/10 23/10/97 دکتر لیمویی 1 14-16 شنبه  1 وژی انسانیاکول 3710

 

 



 

 97-98برنامه دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی  

 دومترم :                بهداشت عمومی کارشناسی :رشته و مقطع تحصیلی
 

 نام درس کد درس

  برنامه هفتگی درسی تعداد واحد

 نام مدرس

 برنامه امتحان

 عملی نظری
شماره  ساعت روز)هفته(

 کالس

 ساعت تاریخ

 - 2 1اندیشه اسالمی  31013
 شنبه

 10-8 
 30/13 23/10/97 (خواهران1حسینی)گروه 2

 (زندی2)گروهملکیان 6

 1 - 1تربیت بدنی  31008
 - - گروه تربیت بدنی سالن فجر 8-10 یکشنبه

 - 3 زبان انگلیسی عمومی 31007

 30/8 22/10/97 دکتر دوستی 3 2-4 شنبه یک

 4-6 سه شنبه

 چرخشی

3 

 1 1 (1آمار حیاتی ) 37007
 30/10 29/10/97 هاشمیاندکتر 5 14-16 شنبه

 30/10 26/10/97 دکتر مرادی نظر 6 8-10 دوشنبه - 2 اصول و کلیات اپیدمیولوژی 37008

 30/10 1/11/97 دکتر فرزایی 1 8-10 چهارشنبه - 1 فارماکولوژی 37009

 30/10 3/11/97 دکترعلی کاظمی 3 10-12 یکشنبه - 2 اصول و کلیات خدمات بهداشتی 37010

37011 
 شناسیمیکروب

 شناسی(شناسی و ویروس)باکتری
2 1 

 دکتر قمری 6 8-12 سه شنبه

 دکتر بابایی

6/11/97 30/8 

 30/10 8/11/97 صادقیخیراله دکتر  5 14-16 چهارشنبه - 2 روانشناسی و بهداشت روان 37012

 30/10 25/10/97 مبلغیدکتر  دانپزشکی 11-13 چهارشنبه 1 1 بهداشت دهان و دندان 37013

 

 

 

 

 

 



 

 97-98برنامه دروس اراءه شده در نیمسال اول سال تحصیلی  

    چهارم ترم:                 بهداشت عمومیکارشناسی  پیوسته رشته و مقطع تحصیلی:
 

 نام درس کد درس

 برنامه امتحان  برنامه هفتگی درسی تعداد واحد

 عملی نظری
شماره  ساعت روز)هفته(

 کالس

 ساعت تاریخ نام مدرس

 - 2 (2اندیشه اسالمی ) 31014

 30/10 24/10/97 (1)گروهصادقی 6 2-4 دوشنبه

 (2) گروهشکر بیگی 4

 (3کرمی)گروه 1

 1 - (2بدنی )تربیت 31009
سالن  8-10 شنبه

 فجر

 - - گروه تربیت بدنی

 - 2 بهداشت باروری 37023
 30/10 1/11/97 باختهخانم دکتر  3 2-4 یکشنبه

 30/8 6/11/97 دکتر رجعتی 3 2-4 چهار شنبه - 2 بهداشت مادر و کودک 37024

 30/13 3/11/97 دکتر میرزایی 3 8-10 سه شنبه 5/0 5/1 بهداشت دانش آموزان و مدارس 37025

 30/10 23/10/97 مسعود مرادیدکتر 3 10-12  چهارشنبه - 1 )فاضالب و زباله(2بهداشت محیط  37032

 30/13 8/11/97 مرد افکندکتر  13 8-10 چهارشنبه - 2 بهداشت مواد غذایی 37027

 1 2 روش تحقیق در علوم بهداشتی 37028
 30/8 22/10/97 دکتر کرمی متین 5 8-10 یکشنبه

 هاشمیاندکتر

37029 
بیماریهای شایع کودکان و طرق 

 پیشگیری از آن
2 - 

 30/8 29/10/97 دکتر حمزه 13 8-10 دوشنبه

 30/10 26/10/97 دکتر میرزایی 3 10-12 سه شنبه - 2 برنامه ملی مبارزه با بیماریهای واگیر 37030

 

 

 

 

 

 



 

 97-98برنامه دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 

 

 ششمترم:                بهداشت عمومی  پیوسته کارشناسیرشته و مقطع تحصیلی:  

 

 

 

 

 نام درس کد درس

  برنامه هفتگی درسی تعداد واحد

 نام مدرس

 برنامه امتحان

 عملی نظری
شماره  ساعت روز)هفته(

 کالس

 ساعت تاریخ

  2 تاریخ امامت 31016
 30/8 26/10/97 (مختلط1) گروهاسماعیلی مهر 2 14-16 شنبه

 (مختلط2)گروهزرین فام 3 16-18 دوشنبه

  2 انقالب اسالمی 31017
 30/13 2/11/97 مختلط (1)گروهزرین فام 5 14-16 یکشنبه

 خواهران (2)گروهنظری 4

 30/10 23/10/97 دکتر فرزادجلیلیان 4 8-10 یکشنبه  2 بهداشت سالمندان 37062

  2 اصول برنامه ریزی بهداشتی 37048
 30/10 8/11/97 ستار رضایی 1 10-12 یکشنبه

 1 1 تکنولوژی آموزشی 37041
 8-10 شنبه

12-10 

3 

3 

 30/8 22/10/97 دکتر مهدی میرزایی علویجه

 5/0 5/1 تغذیه کاربردی 37042
 دکتر عبداله زاد 1 10-12 چهارشنبه

 دکتر صمدی

30/10/97 30/13 

  2 بهداشت روانی و اعتیاد 37043
 دکتر جلیلیان 13 2-4 شنبه

 دکتر پرویزی فرد

3/11/97 30/13 

 30/8 29/10/97 نازنین جلیلیاندکتر  6 8-10 چهارشنبه  2 بیماری های ارثی و ژنتیک 37050

 30/8 6/11/97 دکتر لیمویی 1 10-12 سه شنبه 1 1 حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین 37052

37053 

 توانبخشی و رفاه اجتماعی

2  

 دکتر شمسی 3 8-10 دوشنبه

 مدعو

 

25/11/97 30/8 



 

 

 97-98برنامه دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 

 هشتمترم:                 بهداشت عمومی کارشناسی  پیوسته رشته و مقطع تحصیلی:
 

 نام درس کد درس

  برنامه هفتگی درسی تعداد واحد

 کارآموزی نام مدرس

 

 شماره کالس ساعت روز)هفته(

37055 
فراهم کردن زمینه برای بررسی و تحلیل 

 وضعیت موجود.....
1 

 دکتر میرزایی - 8-12 چهارشنبه-شنبه

 1 نظارت، ارزشیابی و بررسی ..... 37056
 رضاییدکتر ستار  - 8-12 چهارشنبه-شنبه

 1 نظارت بر چگونگی ..... 37057
 دکتر کرمی متین - 8-12 چهارشنبه-شنبه

 دکترکاظمی کریانی - 8-12 چهارشنبه-شنبه 5/1 ارزشیابی وضعیت ... 37058

 دکتر جلیلیان - 8-12 چهارشنبه-شنبه 1 ریزی و مشارکت ....برنامه 37059

 دکتر کاظمی کریانی - 8-12 چهارشنبه-شنبه 5/1 های نظارت .....لیستبررسی چک  37060

 دکتر جلیلیان - 8-12 چهارشنبه-شنبه 1 بررسی چگونگی وضعیت بیماریابی ..... 37061

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 97-98برنامه دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 

 اولترم:          بهداشت حرفه ایکارشناسی پیوسته :  تحصیلی رشته و مقطع

 

 

 نام درس درسکد 

 برنامه هفتگی تعداد واحد

 نام مدرس

 برنامه امتحان

 نظری
عمل

 ی
 ساعت روز )هفته(

شماره 

 کالس
 ساعت تاریخ

 شنبه  2 1اندیشه اسالمی 31013

 (خواهران1حسینی)گروه 2 10-8

23/10/97 30/13 

 (مختلط2)گروهملکیان 6 10-8

 30/10 3/11/97 (برادران1)گروهافشار 5 16-18 دوشنبه  2 دانش خانواده و جمعیت 31024

  1 1تربیت بدنی 31008

 سه شنبه)آقایان(

 چهارشنبه)خانم ها(

4-2 

12-10 

سالن 

 فجر
 - - گروه تربیت بدنی

 30/8 29/10/97 دکتر حقی 1 8-10 شنبهیک  2 1ریاضیات عمومی 32501

  3 فیزیولوژی و کالبد شناسی 32502

 دکتر عبدالملکی 13 )کالبدشناسی(8-10 سه شنبه

8/11/97 30/8 

 دکتر ندایی 5 )فیزیولوژی(10-12 سه شنبه

 30/8 22/10/97 دکتر رستم پور 4 8-10 چهارشنبه  2 1فیزیک اختصاصی 32503

 30/10 6/11/97 خانم دکتر جعفری 2 14-16 دوشنبه  2 شیمی عمومی)معدنی و آلی( 32504

 30/8 1/11/97 دکتر عباسی م.ک 16-18 سه شنبه  2 نویسی کامپیوتربرنامه  32505

 30/13 26/10/97 دکتر عبداله زاددکتر حق نظری/ 6 2-4 چهارشنبه  2 بیوشیمی و اصول تغذیه 32529

 30/13 24/10/97 دکترقره گوزلو +دکتر کرمی متین 5 8-10 دوشنبه  2 ت صنعتیمدیری 32533



 

 

 

 

 97-98برنامه دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 

 سومترم:               کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه ای   :  تحصیلی رشته و مقطع

 

 نام درس کد درس

 برنامه هفتگی تعداد واحد

 نام مدرس

 برنامه امتحان

 ساعت روز )هفته( عملی نظری
شماره 

 کالس
 ساعت تاریخ

 14-16 دوشنبه  2 2اندیشه اسالمی  31014

 (خواهران1)گروهصادقی 6

 (خواهران2)گروهشکر بیگی 4 30/10 24/10/97

 (برادران3کرمی)گروه 1

 30/10 22/10/97 دکتر دهلقی 4 8-10 شنبه  2 مکانیک جامدات 32510

 30/8 26/10/97 مهندس حدادی 2 16-18 شنبه 1 1 نقشه کشی صنعتی 32511

 30/8 3/11/97 مهندس یارتیره 3 8-10 چهارشنبه 1 1 روشنایی در محیط کار 32530

32512 
آشنایی با صنایع و شناخت 

 فنون صنعتی
 30/10 23/10/97 مهندس یارتیره 2 8-10 دوشنبه  2

 30/10 29/10/97 دکتر برزگر 5 10-12 شنبه 1 2 مبانی نمونه برداری از هوا 32513

 30/10 1/11/97 دکتر سرمدی 2 10-12 چهارشنبه  2 های شغلی بیماری 32515

 30/8 6/11/97 دکتر قنبری 2 14-16 سه شنبه  2 سیستم های مدیریت یکپارچه 32524

 30/13 8/11/97 دکترقره گوزلو 4 10-12 سه شنبه  2 زبان تخصصی 32528



 

 

 

 97-98برنامه دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 

 پنجمترم:                 کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه ای      :  تحصیلی رشته و مقطع

 

 

 

 

 نام درس کد درس

 برنامه هفتگی تعداد واحد

 نام مدرس

 برنامه امتحان

 ساعت روز )هفته( عملی نظری
شماره 

 کالس
 ساعت تاریخ

  2 تاریخ امامت 31016

 (مختلط1)گروهاسماعیلی مهر 2 16-14 شنبه

26/10/97 30/8 

 (مختلط2)گروهزرین فام 3 16-18 دوشنبه

 30/10 22/10/97 دکتر قنبری 2 8-12 سه شنبه 1 2 3ایمنی در محیط کار 32522

 30/10 6/11/97 یامید فریبرزدکتر 2 14-16 چهار شنبه 2 2 )جدید( سم شناسی 32515

 14-16 یکشنبه  2 انقالب اسالمی 31017

 (مختلط1زرین فام)گروه 5

2/11/97 30/13 

 (خواهران2نظری)گروه 4

 30/13 24/10/97 دکترقره گوزلو 1 16-18 سه شنبه 1 2 2مهندسی فاکتور های انسانی 32525

 30/10 29/10/97 دکتر برزگر 1 8-10 شنبه  2 مبانی کنترل آلودگی هوا 32526

 30/13 8/11/97 دکترقره گوزلو 1 16-18 یکشنبه  2 بهداشت پرتوها 32527



 

 

 

 

 97-98برنامه دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 

 هفتمترم:             کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه ای  :  تحصیلی رشته و مقطع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام درس کد درس

 برنامه هفتگی تعداد واحد

 مدرسنام 
 نظری

عمل

 ی
 شماره کالس ساعت روز )هفته(

 دکتر اکبر برزگر 3 14-18 سه شنبه 1 2 طراحی تهویه صنعتی 32538

32541 
(1کارآموزی در عرصه)  

 2 
شنبه الی 

 چهارشنبه
 اساتید گروه - 12-8

32542 
(1کارآموزی در عرصه)  

 2 
شنبه الی 

 چهارشنبه
12-8 - 

 اساتید گروه

32543 
(1در عرصه) کارآموزی  

 2 
شنبه الی 

 چهارشنبه
12-8 - 

 اساتید گروه

32544 
(1کارآموزی در عرصه)  

 2 
شنبه الی 

 چهارشنبه
12-8 - 

 اساتید گروه



 

 

 

 97-98برنامه دروس ارائه شده در نیمسال  اول سال تحصیلی 

 

 اول : ترم  کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیطرشته و مقطع تحصیلی: 

 نام درس کد درس

 تعداد واحد
 برنامه هفتگی

 نام مدرس

 برنامه امتحان

روز  عملی نظری

 )هفته(
 ساعت

شماره 

 کالس
 ساعت تاریخ

 30/10 25/10/97 دکتر هاشمیان 9 8-10 چهارشنبه 1 1 های آمار در بهداشت محیط روش 33501

 30/10 30/10/97 دکتر عباسی م.ک 10-12 سه شنبه 5/0 5/0 سیستم اطالع رسانی پزشکی 33502

 30/10 3/11/97 دکتر هوشیار حسینی 13 8-10 یکشنبه - 2 مدیریت توسعه منابع آب 33503

 30/10 8/11/97 دکتر علی الماسی 11 8-11 دوشنبه - 3 زبان تخصصی 33519

33506 
کاربرد روش های پیشرفته 

 دستگاهی در آنالیز آالینده ها
 30/10 22/10/97 دکتر هیوا حسینی 9 8-10 سه شنبه 1 1

 - 2 سم شناسی محیط 33507
 یکشنبه

 

12-10 

 

11 

 

 دکتر مجتبی لیمویی
29/10/97 30/10 

 دکتر مقداد پیر صاحب

 30/10 6/11/97 دکتر امیر حسین نافذ 9 14-16 یکشنبه  2 مدیریت مواد زائد جامد 33509

       14 جمع 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 97-98برنامه دروس ارائه شده در نیمسال  اول سال تحصیلی 

 

 سوم :ترم  کارشناسی ارشد    مهندسی بهداشت محیطرشته و مقطع تحصیلی:

 

 نام درس کد درس

 تعداد واحد
 برنامه هفتگی

 نام مدرس

 برنامه امتحان

روز  عملی نظری

 )هفته(
 ساعت

شماره 

 کالس
 ساعت تاریخ

33520 
آلودگی هوا در محیط های اثرات 

 بسته
 30/10 2/11/97 دکتر هیوا حسینی 5 10-12 یکشنبه - 2

 30/10 25/10/97 دکتر یحیی صفری 9 8-10 یکشنبه - 2 ها و فنون تدریسروش 33508

 - - دکتر مقداد پیر صاحب - - - 2 - پروژه 33516

 - - دکتر مقداد پیر صاحب - - - 6 - پایان نامه 33517

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 97-98برنامه دروس ارائه شده در نیمسال  اول سال تحصیلی 

 

 اول  ترم  دکتری مهندسی بهداشت محیط :تحصیلی مقطعرشته و

 

 نام درس کد درس

 تعداد واحد
 برنامه هفتگی

 نام مدرس

 برنامه امتحان

روز  عملی نظری

 )هفته(
 ساعت

شماره 

 کالس
 ساعت تاریخ

 11 8-10 سه شنبه  2 برنامه ریزی و مدیریت 35506
 دکتر علی الماسی 

 دکتر مقدادپیر صاحب
29/10/97 30/10 

 30/10 26/10/97 دکتر علی الماسی 9 2-4 شنبه  2 میکروبیولوژی پیشرفته محیط 35502

 11 10-12 سه شنبه  2 روش های نوین تصفیه آب 35501
 5/1دکتر مقداد پیر صاحب

 5/0موسوی دکتر سید علیرضا
22/10/97 30/10 

 30/10 3/11/97 دکتر هیوا حسینی 10 10-12 چهارشنبه  2 فناوری نوین کنترل آلودگی هوا 35505

 30/10 8/11/97 دکتر امیر حسین نافذ 11 2-4 سه شنبه  2 مدیریت مواد زائد 35504

 - - دکتر مقدادپیر صاحب - - - 1  پروژه 35503

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 97-98برنامه دروس ارائه شده در نیمسال  اول سال تحصیلی 

 اول : ترمآمارزیستی               دکتریرشته و مقطع تحصیلی: 
 

 نام درس کد درس

 تعداد واحد
 برنامه هفتگی

 نام استاد
 برنامه امتحان

 کارآموزی نظری
 ساعت تاریخ شماره کالس ساعت روز )هفته(

   دکتر منصور رضایی 10 8-11 سه شنبه  3 طرح و تحلیل آزمایش های بالینی 36103

   دکتر بهزاد مهکی 9 11-15 سه شنبه  3 ای  گسستههتحلیل داده  36102

   دکتر ایزدی 11 11-15 چهارشنبه  3 استنباط آماری 36101

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 97-98برنامه دروس ارائه شده در نیمسال  اول سال تحصیلی 

 

 اول : ترم              کارشناسی ارشد آمارزیستیرشته و مقطع تحصیلی: 

 نام درس کد درس

 تعداد واحد
 برنامه هفتگی

 نام استاد
 برنامه امتحان

 عملی نظری
 ساعت تاریخ شماره کالس ساعت روز )هفته(

 30/10 30/10/97 دکتر اشتریان 10 2-4 یکشنبه  2 کلیات پزشکی 37502

 3/11/97 دکتر افشین الماسی م.ک 8-11 شنبه  3 2روش های آمار زیستی 37501
30/10  

 26/10/97 دکتر ایزدی 10 17-14 دوشنبه  3 استنباط آمارزیستی 37503
30/10  

 30/8 6/11/97 کتر عبدلید م.ک 8-10 یکشنبه 5/0 5/0 سیستم های اطالع رسانی پزشکی 37504

 13 10-12 یکشنبه  2 اصول و روش های اپیدمیولوژی 37508
 دکتر عبدلی

 دکتر حیدر پور
8/11/97 

30/10  

 22/10/97 دکتر هاشمیان 9 10-12 شنبه  2 زبان تخصصی 37529

30/10  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 97-98برنامه دروس ارائه شده در نیمسال  اول سال تحصیلی 

 

 سوم :ترم                  کارشناسی ارشد آمارزیستیرشته و مقطع تحصیلی: 

 

 نام درس کد درس

 تعداد واحد
 برنامه هفتگی

 نام استاد
 برنامه امتحان

 کارآموزی نظری
 ساعت تاریخ شماره کالس ساعت روز )هفته(

 30/10 23/10/97 دکتر منصور رضایی 10 10-13 شنبه - 3 طرح و تحلیل کارآزمایی بالینی 37510

 30/10 30/10/97 مهکیدکتر  13 14-17 یکشنبه - 3 بندی شدههای طبقهتحلیل داده 37511

 - - اساتید گروه - - -  6 پایان نامه 37513

 - - هاشمیاندکتر  13 2-4 دوشنبه  2 سمینار 37512

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 97-98برنامه دروس ارائه شده در نیمسال  اول سال تحصیلی 

 

 اول:  ترم        کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی  رشته و مقطع تحصیلی:  

 نام درس کد درس

 تعداد واحد
 برنامه هفتگی

 
 برنامه امتحان

 کارآموزی نظری
 ساعت روز )هفته(

شماره 

 کالس
 ساعت تاریخ نام استاد

38102 
 اصول اپیدمیولوژی

 10 8-10 دوشنبه  2
 دکتر سلیمی

 دکتر صفری
  

38103 

 روش تحقیق

 

 10 10-12 یکشنبه  2
 دکتر رضاییان

 دکتر مرادی نظر
  

38106 

1روش های آمار زیستی  

 

 10-12 شنبه  2
دانشکده 

 پرستاری
   دکتر ساالری

   نجفیدکتر 10 14-16 سه شنبه  2 زبان اختصاصی 38108

 10 16-18 سه شنبه  2 اپیدمیولوژی بیماری های واگیر 38105
 دکتر حیدر پور

 
  

   عبدلیدکتر م.ک 8-10 سه شنبه 5/0 5/0 سیستم های اطالع رسانی در پزشکی 38101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 97-98برنامه دروس ارائه شده در نیمسال  اول سال تحصیلی 

 

 سوم :ترمکارشناسی ارشد اپیدمیولوژی         رشته و مقطع تحصیلی: 

 

 نام درس کد درس

 تعداد واحد
 برنامه هفتگی

 نام استاد

 برنامه امتحان

 کارآموزی نظری
 ساعت هفته(روز )

شماره 

 کالس
 ساعت تاریخ

   دکتر منصور رضایی 10 8-10 شنبه  2 روش های آماری در اپیدمیولوژی 38112

 9 16-18 یکشنبه  2 سمینار 38114
 سلیمیدکتر 

 دکتر رضاییان
  

   /دکتر نجفینظرمرادی دکتر 9 8-10 دوشنبه  2 بالینیی زمایکارآ 38115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 97-98برنامه دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 

 

      اول ترم:      کارشناسی ارشد آموزش بهداشت    رشته و مقطع :  

 

 نام درس کد درس

 برنامه هفتگی تعداد واحد
 نام مدرس

 

 برنامه امتحان

 ساعت روز )هفته( عملی نظری
شماره 

 کالس
 ساعت تاریخ

 30/10 2/11/97 دکتر سیابانی 11 8-10 شنبه  2 جامعه شناسی سالمت 37401

 11 10-12 شنبه  2 روانشناسی رفتار سالم 37402
 دکتر رجعتی

 
25/10/97 30/10 

 30/10 22/10/97 دکترهاشمیان 11 2-4 یکشنبه  2 آمار حیاتی 37403

 30/10 6/11/97 دکتر حمزه 11 14-16 شنبه  2 زبان تخصصی 37404

37405 
آموزش بهداشت و ارتقای 

 1سالمت
 30/10 29/10/97 دکتر اشتریان 11 8-10 یکشنبه  2

 م.ک 10-12 یکشنبه 5/0 5/0 سیستم های اطالع رسانی 37406
 دکتر رجعتی

 
8/11/97 30/10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 97-98سال تحصیلی اول برنامه دروس ارائه شده در نیمسال 

 

     سوم  ترم:                 کارشناسی ارشد آموزش بهداشت    رشته و مقطع :  

 

 نام درس کد درس

 برنامه هفتگی تعداد واحد

 نام مدرس

 برنامه امتحان

 ساعت روز )هفته( عملی نظری
شماره 

 کالس
 ساعت تاریخ

37412 
تکنولوژی و روش های 

 آموزشی
 9 8-10 شنبه 1 2

 دکتر اشتریان

 جلیلیاندکتر 
22/10/97 30/10 

 )تغذیه(104 2-4 یکشنبه - 2 پویایی گروه 37413
 دکتر رجعتی

 جلیلیاندکتر 
29/10/97 30/10 

37418 

آموزش بهداشت در 

مراکز ارائه خدمات 

 بهداشتی درمانی

 30/10 6/11/97 دکتر حمزه 13 10-12 شنبه  2

37415 
آموزش بهداشت مدارس 

 و ارتقای سالمت
 10 14-16 شنبه 1 1

 دکتر سیابانی

 
8/11/97 30/10 

 - - اساتیدگروه - 8-12 دوشنبه 1 - کارآموزی 37416

 

 

 

 


