
 

 

 

 

 

برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

89-89 

 دوره های دکتری و کارشناسی ارشد
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 89-89سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانات نیمسال 

 کارشناسی ارشدآموش بهداشت و ارتقای سالمت اولو مقطع:    رشته            

 03/00-03/01 03/03-03/01 03/9-03/03 تاریخ روزهای هفته

  11/03/89 شنبه
 فناوری کاربردی....

 00کالس
 

    10/03/89 یکشنبه

    14/03/89 دوشنبه

  11/03/89 سه شنبه
  روانشناسی رفتار سالم

 00 کالس
 

    16/03/89 چهارشنبه

  18/03/89 شنبه
آموزش بهداشت و ارتقای 

 00کالس0سالمت
 

    03/03/89 یکشنبه

    0/00/89 دوشنبه

  1/00/89 سه شنبه
  جامعه شناسی سالمت

 1کالس 
 

    0/00/89 چهارشنبه

  6/00/89 شنبه
 زبان تخصصی

 00کالس
 

    9/00/89 یکشنبه

  9/00/89 دوشنبه
 سیستم های اطالع رسانی 

 م.ک کالس
 

 

 

 



 89-89سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانات نیمسال 

 آموش بهداشت و ارتقای سالمتکارشناسی ارشدسوم : و مقطع  رشته    

 03/00-03/01 03/03-03/01 03/9-03/03 تاریخ روزهای هفته

  11/03/89 شنبه

تکنولوژی و روش های 

 آموزشی

 00کالس

 

    10/03/89 یکشنبه

    14/03/89 دوشنبه

    11/03/89 سه شنبه

    16/03/89 چهارشنبه

 پویایی گروه 18/03/89 شنبه

 00کالس 
  

    03/03/89 یکشنبه

    0/00/89 دوشنبه

    1/00/89 سه شنبه

 0/00/89 چهارشنبه
ارائه خدمات آموزش بهداشت 

 در مراکزبهداشتی درمانی

 8کالس

  

    6/00/89 شنبه

    9/00/89 یکشنبه

  9/00/89 دوشنبه
آموزش بهداشت مدارس و 

 00کالسارتقای سالمت 
 

 

 

 

 

 

 



 89-89سال تحصیلی اول برنامه امتحانات نیمسال 

 دکتری مهندسی بهداشت محیط اولمقطع:  و رشته

 03/00-03/01 03/03-03/01 03/9-03/03 تاریخ روزهای هفته

 روش های نوین تصفیه آب 11/03/89 شنبه

 00کالس
  

    10/03/89 یکشنبه

    14/03/89 دوشنبه

    11/03/89 سه شنبه

  16/03/89 چهارشنبه
میکروبیولوژی پیشرفته 

 8کالس محیط
 

  18/03/89 شنبه
 برنامه ریزی و مدیریت

 8کالس
 

    03/03/89 یکشنبه

    0/00/89 دوشنبه

    1/00/89 سه شنبه

  0/00/89 چهارشنبه
فناوری نوین کنترل 

 00کالس آلودگی هوا
 

    6/00/89 شنبه

    9/00/89 یکشنبه

  9/00/89 دوشنبه
 مدیریت مواد زائد

 8کالس
 

 

 

 

 

 

 



 89-89سال تحصیلی اول برنامه امتحانات نیمسال 

 کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیطاول مقطع:  و رشته

 03/00-03/01 03/03-03/01 03/9-03/03 تاریخ روزهای هفته

  11/03/89 شنبه

کاربرد روش های پیشرفته 

 دستگاهی در آنالیز آالینده ها

 8کالس

 

    10/03/89 یکشنبه

    14/03/89 دوشنبه

  11/03/89 سه شنبه

کاربرد روش های آماری در 

 بهداشت محیط

 0کالس

 

    16/03/89 چهارشنبه

  18/03/89 شنبه
 سم شناسی محیط

 00کالس
 

  03/03/89 یکشنبه

سیستم های اطالع رسانی 

 پزشکی

 1کالس

 

    0/00/89 دوشنبه

    1/00/89 سه شنبه

  0/00/89 چهارشنبه
 مدیریت توسعه منابع آب

 00السک
 

  6/00/89 شنبه
 مدیریت مواد زائدجامد

 00کالس
 

    9/00/89 یکشنبه

  9/00/89 دوشنبه
 زبان تخصصی

 4کالس
 

 

 

 

 



 89-89سال تحصیلی اول برنامه امتحانات نیمسال 

 مهندسی بهداشت محیطارشد کارشناسی سوم مقطع:  و رشته

 03/00-03/01 03/03-03/01 03/9-03/03 تاریخ روزهای هفته

    11/03/89 شنبه

    10/03/89 یکشنبه

    14/03/89 دوشنبه

  11/03/89 سه شنبه
 روش ها و فنون تدریس

 00کالس
 

    16/03/89 چهارشنبه

    18/03/89 شنبه

    03/03/89 یکشنبه

    0/00/89 دوشنبه

  1/00/89 سه شنبه

هوا در  اثرات آلودگی

 محیط های بسته

 0کالس

 

    0/00/89 چهارشنبه

    6/00/89 شنبه

    9/00/89 یکشنبه

    9/00/89 دوشنبه

    8/00/89 سه شنبه

 

 

 

 

 



 89-89سال تحصیلی اول برنامه امتحانات نیمسال 

 کارشناسی ارشد آمار زیستیاول مقطع:  و رشته

 03/00-03/01 03/03-03/01 03/9-03/03 تاریخ روزهای هفته

  11/03/89 شنبه
 زبان تخصصی

 1کالس
 

    10/03/89 یکشنبه

    14/03/89 دوشنبه

    11/03/89 سه شنبه

  16/03/89 چهارشنبه
 استنباط آمارزیستی

 00کالس
 

    18/03/89 شنبه

  03/03/89 یکشنبه
 کلیات پزشکی

 00کالس
 

    0/00/89 دوشنبه

    1/00/89 سه شنبه

  0/00/89 چهارشنبه

روش های آمار 

 1زیستی

 8کالس

 

 6/00/89 شنبه
سیستم های اطالع رسانی 

 پزشکی

 م.ک کالس

  

    9/00/89 یکشنبه

  9/00/89 دوشنبه

اصول و روش های 

 اپیدمیولوژی

 1کالس

 

 

 

 

 



 89-89سال تحصیلی اول برنامه امتحانات نیمسال 

 آمار زیستیارشد کارشناسی سوم  مقطع:  و رشته

 03/00-03/01 03/03-03/01 03/9-03/03 تاریخ روزهای هفته

    11/03/89 شنبه

  10/03/89 یکشنبه

طرح و تحلیل 

 کارآزمایی بالینی

 8کالس

 

    14/03/89 دوشنبه

    11/03/89 سه شنبه

    16/03/89 چهارشنبه

    18/03/89 شنبه

  03/03/89 یکشنبه

تحلیل داده های طبقه 

 بندی شده 

 4کالس

 

    0/00/89 دوشنبه

    1/00/89 سه شنبه

    0/00/89 چهارشنبه

    6/00/89 شنبه

    9/00/89 یکشنبه

    9/00/89 دوشنبه

 

 

 

 

 

 



 89-89سال تحصیلی اول برنامه امتحانات نیمسال 

 رشته و مقطع:  اول دکتری ارشد آمار زیستی

 03/00-03/01 03/03-03/01 03/9-03/03 تاریخ روزهای هفته

    11/03/89 شنبه

    10/03/89 یکشنبه

    14/03/89 دوشنبه

  11/03/89 سه شنبه

طرح و تحلیل 

 کارآزمایی بالینی

 8کالس

 

    16/03/89 چهارشنبه

    18/03/89 شنبه

  03/03/89 یکشنبه
 استنباط آماری

 0کالس
 

    0/00/89 دوشنبه

    1/00/89 شنبهسه 

    0/00/89 چهارشنبه

    6/00/89 شنبه

  9/00/89 یکشنبه
تحلیل داده های 

 00کالس گسسته
 

    9/00/89 دوشنبه

 

 

 

 

 

 



 89-89سال تحصیلی اول برنامه امتحانات نیمسال 

 کارشناسی ارشد اپیدمیولوژیاول مقطع:  و رشته

 03/00-03/01 03/03-03/01 03/9-03/03 تاریخ روزهای هفته

 11/03/89 شنبه
و روش  اصول اپیدمیولوژی

 تحقیق

 00کالس

  

    10/03/89 یکشنبه

    14/03/89 دوشنبه

    11/03/89 سه شنبه

    16/03/89 چهارشنبه

  18/03/89 شنبه

سیستم های اطالع 

 رسانی پزشکی

 م.ک کالس

 

    03/03/89 یکشنبه

    0/00/89 دوشنبه

  1/00/89 سه شنبه

اپیدمیولوژی بیماری 

 های واگیر

 00کالس

 

    0/00/89 چهارشنبه

  6/00/89 شنبه

مفاهیم و روش های 

 0آمار زیستی

 8کالس

 

    9/00/89 یکشنبه

    9/00/89 دوشنبه

 

 

 

 



 86-89سال تحصیلی اول برنامه امتحانات نیمسال 

 رشته و مقطع: سوم کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

 03/00-03/01 03/03-03/01 03/9-03/03 تاریخ هفتهروزهای 

    11/03/89 شنبه

    10/03/89 یکشنبه

    14/03/89 دوشنبه

    11/03/89 سه شنبه

    16/03/89 چهارشنبه

    18/03/89 شنبه

    03/03/89 یکشنبه

 0/00/89 دوشنبه
روش های آماری در 

 اپیدمیولوژی

 8کالس

  

    1/00/89 سه شنبه

    0/00/89 چهارشنبه

    6/00/89 شنبه

    9/00/89 یکشنبه

 اپیدمیولوژی بالینی 9/00/89 دوشنبه

 8کالس
  

 

 

 

 

 

 



 89-89سال تحصیلی اول برنامه امتحانات نیمسال 

 رشته و مقطع: اول  کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای

 03/00-03/01 03/03-03/01 03/9-03/03 تاریخ روزهای هفته

    11/03/89 شنبه

  10/03/89 یکشنبه

طراحی سیستم های 

 کنترل صدا و ارتعاش

 00کالس

 

    14/03/89 دوشنبه

    11/03/89 سه شنبه

 زبان تخصصی 16/03/89 چهارشنبه

 00کالس
  

    18/03/89 شنبه

    03/03/89 یکشنبه

  0/00/89 دوشنبه

مهندسی فاکتورهای 

 0انسانی کاربردی

 00کالس 

 

    1/00/89 سه شنبه

سیستم های اطالع رسانی  0/00/89 چهارشنبه

 1کالس
  

 ارزشیابی آالینده های .. 6/00/89 شنبه

 8کالس
  

    9/00/89 یکشنبه

 روش تحقیق 9/00/89 دوشنبه

 4کالس
  

 

 

 

 

 



 

 

 

برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

89-89 

 دوره های کارشناسی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 89-89سال تحصیلی اول برنامه امتحانات نیمسال 

 مقطع: اول کارشناسی مهندسی بهداشت محیط

 03/00-03/01 03/03-03/01 03/9-03/03 تاریخ روزهای هفته

  11/03/89 شنبه
 0ریاضی

 0کالس
 

 0اندیشه اسالمی   10/03/89 یکشنبه

    14/03/89 دوشنبه

    11/03/89 سه شنبه

  16/03/89 چهارشنبه
 ادبیات فارسی

 0کالس
 

 فیزیک عمومی 18/03/89 شنبه

 1کالس
  

    03/03/89 یکشنبه

    0/00/89 دوشنبه

  1/00/89 سه شنبه
 شیمی عمومی

 00کالس
 

    0/00/89 چهارشنبه

  6/00/89 شنبه
 نقشه برداری

 0کالس
 

    9/00/89 یکشنبه

  9/00/89 دوشنبه
 کامپیوتر و کاربرد ان

 4کالس
 

 

 

 

 

 

 



 89-89سال تحصیلی اول برنامه امتحانات نیمسال 

 رشته و  مقطع: سوم کارشناسی مهندسی بهداشت محیط

 03/00-03/01 03/03-03/01 03/9-03/03 تاریخ روزهای هفته

 11/03/89 شنبه
اصول ترمودینامیک و 

 انتقال حرارت

 1کالس

  

   10/03/89 یکشنبه
 زبان تخصصی

 4کالس

  1اندیشه اسالمی  14/03/89 دوشنبه

    11/03/89 سه شنبه

  16/03/89 چهارشنبه
 اکولوژی محیط

 4کالس
 

  18/03/89 شنبه
استاتیک و مقاومت 

 1کالسمصالح 
 

    03/03/89 یکشنبه

  0/00/89 دوشنبه
 مدیریت کیفیت آب

 0کالس
 

    1/00/89 سه شنبه

  0/00/89 چهارشنبه
 معادالت دیفرانسیل

 1کالس
 

 مکانیک سیاالت 6/00/89 شنبه

 0کالس
  

    9/00/89 یکشنبه

  9/00/89 دوشنبه
 میکروبیولوژی محیط

 0کالس
 

 

 

 

 

 



 89-89سال تحصیلی اول برنامه امتحانات نیمسال 

 رشته و مقطع: پنجم کارشناسی مهندسی بهداشت محیط

 03/00-03/01 03/03-03/01 03/9-03/03 تاریخ روزهای هفته

  11/03/89 شنبه
 تصفیه آب

 1کالس
 

    10/03/89 یکشنبه

  14/03/89 دوشنبه
 آلودگی هوا

 1کالس
 

  11/03/89 سه شنبه
 بهداشت مواد غذایی

 0کالس
 

   تاریخ امامت 16/03/89 چهارشنبه

  18/03/89 شنبه
 کلیات سم شناسی

 0کالس
 

    03/03/89 یکشنبه

  0/00/89 دوشنبه
سیستم های انتقال و 

 4کالستوزیع آب 
 

 انقالب اسالمی ایران   1/00/89 سه شنبه

   0/00/89 چهارشنبه
بهداشت مسکن و اماکن 

 0کالسعمومی 

 6/00/89 شنبه
کاربرد موتور تلمبه در 

 تأسیسات آب و فاضالب

 4کالس

  

  9/00/89 یکشنبه

مدیریت بهداشت محیط 

 در شرایط اضطراری

 0کالس

 

 تصفیه فاضالب 9/00/89 دوشنبه

 1کالس 
  

 

 

 

 



 89-89سال تحصیلی اول برنامه امتحانات نیمسال 

 اول کارشناسی بهداشت عمومیمقطع:  و رشته

 03/00-03/01 03/03-03/01 03/9-03/03 تاریخ روزهای هفته

 تکنولوژی آموزشی 11/03/89 شنبه

 0کالس
  

    10/03/89 یکشنبه

 بیوفیزیک 14/03/89 دوشنبه

 1کالس
  

    11/03/89 سه شنبه

  16/03/89 چهارشنبه
 فارسیادبیات 

 0کالس
 

   18/03/89 شنبه
 بیوشیمی

 1کالس

   03/03/89 یکشنبه
 موضوعیتفسیر

 

    0/00/89 دوشنبه

  1/00/89 سه شنبه
 شناسی میکروب

 4کالس
 

  0/00/89 چهارشنبه
 خانواده دانش

 
 

   6/00/89 شنبه
 و فیزیو لوژی تشریح

 1کالس

    9/00/89 یکشنبه

 شناسی جامعه 9/00/89 دوشنبه

 0کالس
  

 

 

 

 

 



 89-89سال تحصیلی اول برنامه امتحانات نیمسال 

 کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومیدوم مقطع:  و رشته

 03/00-03/01 03/03-03/01 03/9-03/03 تاریخ روزهای هفته

   11/03/89 شنبه

برنامه ملی مبارزه با بیماری 

 های واگیر

 1کالس

  10/03/89 یکشنبه
 اکولوژی انسانی

 0کالس
 

  1اندیشه اسالمی  14/03/89 دوشنبه

    11/03/89 سه شنبه

  16/03/89 چهارشنبه

روش تحقیق در علوم 

 بهداشتی

 1کالس

 

 بیماری های شایع کودکان 18/03/89 شنبه

 1کالس
  

   03/03/89 یکشنبه
 اصول مدیریت بهداشتی

 4کالس

    0/00/89 دوشنبه

 بهداشت مادر و کودک 1/00/89 شنبهسه 

 1کالس
  

  دانش خانواده  0/00/89 چهارشنبه

 6/00/89 شنبه
توانبخشی و رفاه 

 اجتماعی

 1کالس

  

    9/00/89 یکشنبه

   9/00/89 دوشنبه
 بهداشت مواد غذایی

 1کالس

 

 

 

 



 89-89سال تحصیلی اول برنامه امتحانات نیمسال 

 پیوسته بهداشت عمومیکارشناسی دوم مقطع:  و رشته

 03/00-03/01 03/03-03/01 03/9-03/03 تاریخ روزهای هفته

 زبان عمومی 11/03/89 شنبه

 0کالس
  

 0اندیشه اسالمی   10/03/89 یکشنبه

    14/03/89 دوشنبه

  11/03/89 سه شنبه
 بهداشت دهان و دندان

 1کالس
 

  16/03/89 چهارشنبه
 اصول و کلیات اپیدمیولوژی

 1کالس
 

  18/03/89 شنبه
 آمار حیاتی

 0کالس
 

    03/03/89 یکشنبه

  0/00/89 دوشنبه
 فارماکولوژی

 0کالس
 

    1/00/89 سه شنبه

  0/00/89 چهارشنبه

اصول و کلیات خدمات 

 بهداشتی

 4کالس

 

  6/00/89 شنبه

 میکروبشناسی

 ویروس(-)باکتری

 4کالس

 

    9/00/89 یکشنبه

  9/00/89 دوشنبه
 روانشناسی و بهداشت روان

 0کالس
 

  

 

 

 



 89-89سال تحصیلی اول برنامه امتحانات نیمسال 

 کارشناسی پیوسته بهداشت عمومیچهارم مقطع:  و رشته

 03/00-03/01 03/03-03/01 03/9-03/03 تاریخ روزهای هفته

 11/03/89 شنبه
روش تحقیق در علوم 

 بهداشتی

 4کالس

  

  10/03/89 یکشنبه
 1محیطبهداشت 

 1کالس
 

  1اندیشه اسالمی  14/03/89 دوشنبه

    11/03/89 سه شنبه

  16/03/89 چهارشنبه

برنامه ملی مبارزه با 

 بیماری های واگیر

 0کالس

 

 بیماری های شایع کودکان 18/03/89 شنبه

 0کالس
  

    03/03/89 یکشنبه

  0/00/89 دوشنبه
 بهداشت باروری

 1کالس
 

    1/00/89 سه شنبه

   0/00/89 چهارشنبه

بهداشت دانش آموزان و 

 مدارس

 1کالس

 بهداشت مادر و کودک 6/00/89 شنبه

 00کالس
  

    9/00/89 یکشنبه

   9/00/89 دوشنبه
 بهداشت مواد غذایی

 0کالس

 

 

 

 



 89-89سال تحصیلی اول برنامه امتحانات نیمسال 

 کارشناسی پیوسته بهداشت عمومیششم مقطع:  و رشته

 03/00-03/01 03/03-03/01 03/9-03/03 تاریخ روزهای هفته

 تکنولوژی آموزشی 11/03/89 شنبه

 0کالس
  

  10/03/89 یکشنبه
 بهداشت سالمندان

 0کالس
 

    14/03/89 دوشنبه

 11/03/89 سه شنبه
توانبخشی و رفاه 

 اجتماعی

 0کالس

  

   تاریخ امامت 16/03/89 چهارشنبه

 18/03/89 شنبه
بیماری های ارثی و 

 مشاوره ژنتیک

 4کالس

  

   03/03/89 یکشنبه
 تغذیه کاربردی

 1کالس

    0/00/89 دوشنبه

 انقالب اسالمی   1/00/89 سه شنبه

   0/00/89 چهارشنبه
 بهداشت روانی و اعتیاد

 0کالس

 حشره شناسی پزشکی 6/00/89 شنبه

 0کالس
  

    9/00/89 یکشنبه

  9/00/89 دوشنبه

اصول برنامه ریزی 

 بهداشتی

 1کالس

 

 

 

 

 



 89-89سال تحصیلی اول برنامه امتحانات نیمسال 

 کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه ایاول مقطع:  و رشته

 03/00-03/01 03/03-03/01 03/9-03/03 تاریخ روزهای هفته

 0فیزیک اختصاصی 11/03/89 شنبه

 1کالس
  

 0اندیشه اسالمی   10/03/89 یکشنبه

   14/03/89 دوشنبه
 مدیریت صنعتی

 0کالس

    11/03/89 سه شنبه

   16/03/89 چهارشنبه
 بیوشیمی و اصول تغذیه

 0کالس

 0ریاضیات عمومی 18/03/89 شنبه

 1کالس
  

    03/03/89 یکشنبه

 برنامه نویسی کامپیوتر 0/00/89 دوشنبه

 0کالس
  

    1/00/89 سه شنبه

  خانوادهدانش   0/00/89 چهارشنبه

  6/00/89 شنبه
 شیمی عمومی

 4کالس
 

    9/00/89 یکشنبه

 فیزیولوژی و کالبدشناسی 9/00/89 دوشنبه

 0کالس
  

 

 

 

 

 

 



 89-89سال تحصیلی اول برنامه امتحانات نیمسال 

 کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه ایسوم مقطع:  و رشته

 03/00-03/01 03/03-03/01 03/9-03/03 تاریخ روزهای هفته

  11/03/89 شنبه
 مکانیک جامدات

 0کالس
 

  10/03/89 یکشنبه

آشنایی با صنایع و فنون 

 صنعتی

 4کالس

 

  1اندیشه اسالمی  14/03/89 دوشنبه

    11/03/89 سه شنبه

 نقشه کشی صنعتی 16/03/89 چهارشنبه

 1کالس
  

  18/03/89 شنبه
 مبانی نمونه برداری از هوا

 4کالس
 

    03/03/89 یکشنبه

  0/00/89 دوشنبه
 بیماری های شغلی

 1کالس
 

    1/00/89 سه شنبه

 روشنایی در محیط کار 0/00/89 چهارشنبه

 0کالس
  

 6/00/89 شنبه
سیستم های مدیریت 

 یکپارچه

 1کالس

  

    9/00/89 یکشنبه

   9/00/89 دوشنبه
 زبان تخصصی

 4کالس

 

 

 

 



 89-89سال تحصیلی اول برنامه امتحانات نیمسال 

 کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه ایپنجم مقطع:  و رشته

 03/00-03/01 03/03-03/01 03/9-03/03 تاریخ روزهای هفته

  11/03/89 شنبه
 1ایمنی در محیط کار

 4کالس
 

    10/03/89 یکشنبه

   14/03/89 دوشنبه
 1مهندسی فاکتور های انسانی

 1کالس

    11/03/89 سه شنبه

   تاریخ امامت 16/03/89 چهارشنبه

  18/03/89 شنبه

مبانی کنترل آلودگی 

 هوا

 1کالس

 

    03/03/89 یکشنبه

    0/00/89 دوشنبه

 انقالب اسالمی ایران   1/00/89 سه شنبه

    0/00/89 چهارشنبه

  6/00/89 شنبه
 سم شناسی شغلی

 0کالس
 

    9/00/89 یکشنبه

   9/00/89 دوشنبه
 پرتوها بهداشت

 1کالس

 

 

 

 

 



 89-89سال تحصیلی اول برنامه امتحانات نیمسال 

 کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه ایهفتم مقطع:  و رشته

 03/00-03/01 03/03-03/01 03/9-03/03 تاریخ روزهای هفته

    11/03/89 شنبه

    10/03/89 یکشنبه

    14/03/89 دوشنبه

 تهویه صنعتی 11/03/89 سه شنبه

 1کالس
  

    16/03/89 چهارشنبه

    18/03/89 شنبه

    03/03/89 یکشنبه

    0/00/89 دوشنبه

    1/00/89 سه شنبه

    0/00/89 چهارشنبه

    6/00/89 شنبه

    9/00/89 یکشنبه

    9/00/89 دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 


