
 

 

 

 

 

 

 

 89-89نیمسال دوم 
 

 

 رشته های کارشناسی ارشد و دکترا
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                

 

 7981-89تحصیلی دروس ارائه شده در نیمسال دوم سال 

 ترم دوم     81-89ورودی  اول کارشناسی ارشد       مقطع  آمار زیستی    رشته  

 امتحان برنامه

 نام درس کد درس 

 تعداد واحد

 ساعت روز نام استاد
شماره 

 ساعت تاریخ عملی نظری کالس

9/4/89 93/73 91531 

 

 های آماری در اپیدمیولوژیروش

 
9  

 دکتر منصور رضایی

 

 8 73-79 شنبه

8/4/89 93/73 91533 

 

 تحلیل چندمتغیره کاربردی

 
9  

 دکتر سوده شهسواری

 

 73 9-77 شنبهدو

63/9/89 93/73 91535 

 

 9آمار زیستی های روش

 
9  

 دکتر افشین الماسی

 

 77 9-77 یکشنبه

68/9/89 93/73 91538 

 

 تحلیل داده های بقا در تحقیقات پزشکی

 
9  

 دکتر امیر حسین هاشمیان

 

 8 73-79 شنبه چهار

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 7981-89تحصیلی دروس ارائه شده در نیمسال دوم سال 

 ترم چهارم     83-81ورودی  اول کارشناسی ارشد       مقطع  آمار زیستی    رشته  

 نام درس کد درس ساعت امتحان
 تعداد واحد

 ساعت روز  نام استاد
شماره 

 عملی نظری کالس

    اساتید گروه  3 پایان نامه 91579 - -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 7981-89تحصیلی دروس ارائه شده در نیمسال دوم سال 

 ترم دوم     81-89ورودی  اول        دکتریمقطع      زیستیآمار رشته    

 امتحان برنامه
 نام درس کد درس

 تعداد واحد

 ساعت روز  نام استاد کد استاد
شماره 

 ساعت تاریخ عملی نظری کالس

 73 73-79 سه شنبه  دکتر افشین الماسی   9 مدل های خطی)اولین بار( 93734 93/73 7/4/89

65/9/89 93/73 
   9 آمار بیزی محاسباتی)اولین بار( 93735

دکتر سوده 

 شهسواری/دکتر ساالری

 73 74-71 سه شنبه

 م.ک 73-79 یکشنبه دکتر امیرحسین هاشمیان   9 تحلیل بقا)اولین بار( 93733 93/73 5/4/89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 7981-89دروس ارائه شده در نیمسال دوم سال تحصیلی 

 ترم دوم     81-89ورودی  اولکارشناسی ارشد       مقطع  مهندسی بهداشت محیط    رشته  

 برنامه امتحان
 نام درس کد درس

 تعداد واحد

 شماره کالس ساعت روز  نام استاد
 ساعت تاریخ عملی نظری

 8 9-73 شنبه محمدیدکتر پرویز  -دکتر انور اسدی   برنامه ایمنی اب آشامیدنی  93/73 68/9/89

 8 73-76 یکشنبه دکتر پیرصاحب - 6 طراحی تصفیه خانه فاضالب 99573 93/73 65/9/89

 8 9-73 شنبهسه  دکتر هیوا حسینی - 6 کنترل آلودگی هوا 99577 93/73 7/4/89

 73 73-76 شنبه +گروه آمارعلی الماسیدکتر -  روش تحقیق  93/73 5/4/89

 8 74-73 شنبه گروه اپیدمیولوژی+دکتر شرفی - 6 اپیدمیولوژی محیط 99579 93/73 61/9/89

9/4/89 93/73 99534 
 ارزیابی اثرات توسعه بر محیط

 زیست
 دکتر پرویز محمدی -دکتر انور اسدی - 6

 8 73-76 شنبه سه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 7981-89دروس ارائه شده در نیمسال دوم سال تحصیلی 

 ترم چهارم      83-81ورودی  اولکارشناسی ارشد       مقطع  بهداشت محیط     یمهندسرشته  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ و ساعت 

 امتحان
 نام درس کد درس

 تعداد واحد
 شماره کالس ساعت روز  نام استاد

 عملی نظری

 پایان نامه 95579 -
  

    گروه محیط



 

 

 7981-89دروس ارائه شده در نیمسال دوم سال تحصیلی 

 دوم    81-89 ورودی  اول       دکتریمقطع      مهندسی بهداشت محیطرشته  

تاریخ 

 امتحان

ساعت 

 امتحان
 نام درس کد درس

 تعداد واحد
 ساعت روز  نام استاد

شماره 

 عملی نظری کالس

65/9/89 93/73 
95531 

روش های نوین تصفیه 

  6 فاضالب فرایند ها و طراحی
 دکتر پیرصاحب

 دکترپرویز محمدی

 73 77-79 سه شنبه

69/9/89 93/9 
 

شناخت و کنترل آلودگی 

   های خاک

 7دکتر انور اسدی

 5/3دکتر هیوا حسینی

 5/3دکتر موسوی

 77 6-4 سه شنبه

5/4/89 93/73 
 

یه سیستم های طبیعی تصف

 7  فاضالب
 دکتر پیر صاحب 

 دکتر علی الماسی

 77 73-76 سه شنبه

9/4/89 93/9 
95573 

مدل سازی در علوم 

 مهندسی محیط زیست
7 7 

دکتر هوشیار 

 مدعوحسینی+

 یکشنبه

 چهار شنبه

73-9 

73-9 

73 

7/4/89 93/73 
95576 

 روش های فرآوری ودفع لجن

 
6  

 دکتر مقداد پیرصاحب

 دکتر پرویز محمدی

 77 9-73 سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 7981-89دروس ارائه شده در نیمسال دوم سال تحصیلی 

 دومترم   81-89ورودی  اول        ارشدکارشناسی  مقطع  مهندسی بهداشت حرفه ای    رشته  

 امتحانبرنامه 
 نام درس کد درس

 تعداد واحد

 شماره کالس ساعت روز  نام استاد
 عملی نظری

 ساعت تاریخ

    دکتر فریبرز امیدی - 6 سم شناسی شغلی 91331 93/9 9/4/89

6مهندسی فاکتور های انسانی کاربردی 91339 93/9 5/4/89     دکتر فرامرز قره گوزلو 7 7 

65/9/89 93/9 
91338 

طراحی سیستم کنترل آالینده های هوای 

 محیط کار
6 7 

    دکتر اکبر برزگر

5/3 طراحی روشنایی در محیط کار 91373 93/9 61/9/89  5/3     دکتر فرشاد ندری 

    دکتر مسعود قنبری 7 7 ایمنی در محیط کار 91377 93/9 7/4/89

5/7 بیماری های ناشی از کار 91376 93/9 68/9/89  5/3 سیف منش ناهیددکتر      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 7981-89دروس ارائه شده در نیمسال دوم سال تحصیلی 

 دومترم      81-89ورودی  اول کارشناسی ارشد       مقطع     اپیدمیولوژی رشته              

 امتحان برنامه
 نام درس کد درس

 تعداد واحد

 شماره کالس ساعت روز  نام استاد
 عملی نظری

 ساعت تاریخ

 روش های اپیدمیولوژی 99738 93/73 65/9/89

 

 دکتر سلیمی  6

 دکتر نجفی

 8 9-73 یکشنبه

.5/4/89.. 93/73  سالمتتحلیل داده های   99767 

 

 دکتر عبدلی 7 7

 دکتر رویا صفری

 م.ک 9-73 شنبه

68/9/89.... 93/73  مدل سازی اپیدمیولوژی 99771 

 

 دکتر مرادی نظر  6

 دکتر رضاییان

 8 74-73 یکشنبه

9/4/89 93/73  ارزیابی سالمت جامعه 99737 

 

 77 9-73 دوشنبه دکتر حیدر پور  6

7/4/89 93/73  اپیدمیو لوژی بیماری های غیر واگیر 99777 

 

 77 73-74 شنبه دکتر نجفی  6

61/9/89 
93/73  

99731 
 اپیدمیولوژی اجتماعی

 
6  

 دکتر مرادی نظر

 دکتر رویا صفری
 73-76 شنبه

79 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 7981-89دروس ارائه شده در نیمسال دوم سال تحصیلی 

 ترم دوم     81-89ورودی  اول کارشناسی ارشد       مقطع  آموزش بهداشت    رشته 

 امتحان برنامه

 نام درس کد درس 

 تعداد واحد

 شماره کالس ساعت روز  نام استاد
 ساعت تاریخ عملی نظری

5/4/89 93/73 
91431 

 ارتباط در آموزش بهداشت و ارتقای سالمت

 
 دکتر رجعتی - 6

 م.ک 9-73 یکشنبه

 77 6-4 شنبهدو منصور رضاییدکتر  - 7 نرم افزارهای تحلیل داده های سالمت  93/73 61/9/89

68/9/89 93/73 

 

آموزش بهداشت و ارتقای فناوری کاربردی در

 6سالمت

 

 دکتر جلیلیان - 6

 77 9-76 شنبه

6/4/89 93/73 
 

 یدر آموزش بهداشت و ارتقاپژوهش روش 

 سالمت
 دکتر اشتریان - 6

 73 73-76 یکشنبه

65/9/89 93/73 

 

تغییر رفتار  نظریه ها و مدل های برنامه ریزی و

 سالمت

 

 دکتر حمزه - 6

 م.ک 6-4 شنبه

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 89-89نیمسال دوم 

 رشته های کارشناسی
 

 

 



 

 

 7981-89تحصیلی دروس ارائه شده در نیمسال دوم سال 

 اولترم      81-89دوم ورودی  کارشناسی ناپیوسته       مقطع  بهداشت عمومی    رشته  

 امتحانبرنامه 
 نام درس کد درس

 تعداد واحد

 ساعت روز  نام استاد
شماره 

 عملی نظری کالس
 ساعت تاریخ

  9-73 یکشنبه دکتر رستم پور  6 بیوفیزیک 9137 93/79 65/9/89

61/9/89 93/73 
9136 

 بیوشیمی

 
 دکتر حق نظری  6

  6-4 چهارشنبه

  73-76 دوشنبه دکتر مصطفایی 7 7 آمار حیاتی 9139 93/73 7/4/89

68/9/89 93/79 
)آب(7بهداشت محیط 9135  دکتر اسدی  7 

هفته  9دوشنبه)

 دوم(

73-74  

5/3 آشنایی با کامپیوتر 9133 93/79 73/4/89  5/3  گروه فناوری اطالعات 
 سه شنبه

 هفته اول( 9)

73-74  

77/4/89 93/79 
5/7 تغذیه کاربردی 9131  5/3  

 دکتر عبداله زاد

 

 74-73 یکشنبه
 

  74-73 شنبه دکتر حمزه  6 زبان تخصصی 9138 93/73 8/4/89

9/4/89 93/79 
9161 

6بهداشت محیط   

)فاضالب و زباله(   
7  

 دوشنبه مسعود مرادیدکتر 

 هفته اول( 9)

73-9  

  73-76 یکشنبه گروه معارف  6 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران 97367 93/79 69/9/89

  4-3 یکشنبه گروه معارف  6  قرآن کریم موضوعیتفسیر  97379 93/79 6/4/89

  73-76 چهارشنبه دکتر عبدلی  6 اصول اپیدمیولوژی 9134 93/79 5/4/89

 

 

 

 



 

 

 7981-89تحصیلی دروس ارائه شده در نیمسال دوم سال 

 سوم ترم    83-81دوم ورودی  کارشناسی ناپیوسته      مقطع  بهداشت عمومی    رشته  

 امتحانبرنامه 
 نام درس کد درس

 تعداد واحد

 شماره کالس ساعت روز  نام استاد
 ساعت تاریخ عملی نظری

63/9/89 93/73 
9176 

( 9بهداشت محیط )  

 )مواد غذایی، مسکن، هوا و پرتوها(
7  

 دکتر نافذ

 دکتر شاویسی

  73-79 سه شنبه

8/4/89 93/9 
9179 

یهای های ملی مبارزه با بیماربرنامه

 غیرواگیر
6  

 دکتر حمزه

 

  74-73 شنبهیک

61/9/89 93/73 
 مستانه کامروا منشدکتر  7 بهداشت باروری 9174

 یکشنبه

 اول هفته 9

76-73  

)مختلط(تاریخ امامت 97373 93/9 68/9/89  پیراپزشکی 73-79 دوشنبه گروه معارف  6 

9/4/89 93/75 
  6 بهداشت روانی و اعتیاد 9175

 جلیلیاندکتر 

 دکتر پرویزی فرد

  74-73 شنبه

ایبهداشت حرفه 9173 93/75 73/4/89   73-79 شنبهدو قره گوزلودکتر  6 

73/4/81 93/75 
  7 بیماریهای ارثی و مشاوره ژنتیکی 9171

 یکشنبه خانم دکتر جلیلیان

 هفته دوم 9

76-73 
 

69/9/89 93/9 
  7 پاتولوژی جغرافیایی ایران  9179

 شنبه میرزاییدکتر 

 هفته  9

73-9  

  9-73 یکشنبه دکتر جلیلیان  6 آموزش بهداشت و ارتباطات 9178 93/73 7/4/89

5/4/89 93/79 
9163 

های اولیه در اقدامات بهداشتی و کمک

)مشترک(شرایط اضطراری  
7  

 موسویدکتر

 دانشکده پیراپزشکی

  73-79 دوشنبه

65/9/89 93/9 
بهداشتیبرنامه ریزی  9163  6  

 دکتر کرمی متین

 

  74-73 شنبهسه 

 پزشکی 73-76 سه شنبه گروه معارف  6 انقالب اسالمی ایران 97371 93/79 4/4/89

 



 

 

 7981-89تحصیلی دروس ارائه شده در نیمسال دوم سال 

 دوم ترم     81-89اول ورودی  کارشناسی پیوسته       مقطع  بهداشت عمومی    رشته  

 امتحاناتبرنامه 
 نام درس کد درس

 تعداد واحد
 شماره کالس ساعت روز  نام استاد

 عملی نظری ساعت تاریخ 

)مختلط( 7اندیشه اسالمی 97379 93/79 63/9/89  5 73-76 شنبه دکتر کرمی  6 

7تربیت بدنی  97339    فجر سالن 9-73 شنبه گروه  7  

68/9/89 93/79 
 دوستی دکتر  9 زبان انگلیسی 97331

 یکشنبه

 سه شنبه)گردشی(

73-74 

79-73 

6 

7 

7آمارحیاتی  91331 93/9 65/9/89  79 9-73 شنبهیک دکتر هاشمیان 7 7 

 5 79-73 شنبه دکتر مرادی نظر  6 اصول وکلیات اپیدمیولوژی  91339 93/9 7/4/89

 9 9-73 چهارشنبه دکتر فرزایی  7 فارماکولوژی 91338 93/73 73/4/89

 5 73-76 یکشنبه دکتر علی کاظمی کریانی  6 اصول و کلیات خدمات بهداشتی 91373 93/73 5/4/89

9/4/89 93/9 
(ویروس-)باکتری میکروب شناسی 91377  6 7 

 دکتر قمری

 دکتر زهتابیان

 5 9-76 سه شنبه

 آزمایشگاه

 5 74-73 چهارشنبه دکتر خیراله صادقی  6 روانشناسی و بهداشت روان 91376 93/79 9/4/89

 دندان پزشکی 77-79 چهارشنبه طلیعی/دکتر ضیاییدکتر   7 بهداشت دهان ودندان 91379 93/73 61/9/89

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 7981-89تحصیلی دروس ارائه شده در نیمسال دوم سال 

 ترم سوم    83-81 دومورودی  کارشناسی پیوسته       مقطع  بهداشت عمومی    رشته  

 برنامه امتحانات
 نام درس کد درس

 تعداد واحد

 شماره کالس ساعت روز  نام استاد
 ساعت تاریخ عملی نظری

9/4/89 93/73 
 گروه معارف - 6 آیین زندگی 97375

 خواهران چهارشنبه

 برادران سه شنبه

76-73 

79-73 

 5و 9

6 

68/9/89 93/79 
سازی فعال و انفعالیمصون 91374  7 - 

 دکتر میرزایی

 

 79 74-73 شنبه

8/4/89 93/9 
مللیالاکولوژی انسانی و بهداشت بین 91375  دکتر لیمویی - 6 

 7 74-73 دوشنبه

 79 9-73 شنبه دکتر ساالری 7 7  6آمار حیاتی 91373 93/9 65/9/89

 6 9-73 ه شنبهس /دکتر حمزهدکتر میرزایی - 6 کلیات پزشکی و بهداشتی 91371 93/73 69/9/89

 - 6 اصول تغذیه 91379 93/9 5/4/89
 گروه تغذیه

 

 4 73-76 سه شنبه

های سالمتی در ایران و جهاننظام 91378 93/79 63/9/89  6 74-73 سه شنبه دکتر ستار رضایی - 6 

77/4/89 93/73 
91363 

اپیدمیولوژی بیماریهای شایع در 

 ایران
6 - 

 7 9-73 دوشنبه خانم دکتر صفری

بهداشت و ارتباطاتآموزش  91367 93/73 6/4/89  4 73-76 یکشنبه میرزاییدکتر  - 6 

 7 9-73 شنبهیک حمزهدکتر   6 زبان تخصصی 91366 93/9 7/4/89

)آب( 7بهداشت محیط  91363 93/9 73/4/89  79 9-73 چهارشنبه مسعود مرادیدکتر  7 

 

 

 

 

 



 

 

 7981-89تحصیلی دروس ارائه شده در نیمسال دوم سال 

 ترم پنجم    85-83 دومورودی  کارشناسی پیوسته       مقطع  بهداشت عمومی    رشته  

 امتحانبرنامه 
 نام درس کد درس

 تعداد واحد

 ساعت روز  نام استاد
شماره 

 ساعت تاریخ عملی نظری کالس

4/4/89 93/73 
91397 

های دهکاربرد کامپیوتر در تجزیه و تحلیل دا

 بهداشتی
 دکتر شایان مصطفایی - 6

 م. ک 74-73 شنبه

 739و9 73-76 یکشنبه گروه معارف  6 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران  97367 93/79 69/9/89

 79 9-73 سه شنبه علی کاظمیدکتر - 6 مدیریت و نظارت بر مراکز بهداشتی 91399 93/79 63/9/89

7/4/89 93/9 
91394 

یر و غیر واگبرنامه ملی مبارزه با بیماریهای 

 اپیدمیولوژی آنها
6 - 

 دکتر حمزه

 

 7 74-73 شنبهچهار

 6 74-73 یکشنبه دکتر کرمی متین - 6 اصول مدیریت در خدمات بهداشتی 91395 93/9 9/4/89

 6 73-76 چهارشنبه قره گوزلودکتر  6 بهداشت حرفه ای 91354 93/73 77/4/89

 5 74-73 دوشنبه ستار رضاییدکتر   6 اقتصاد بهداشت 91341 93/9 65/9/89

8/4/89 93/9 
91348 

 پاتولوژی جغرافیایی ایران

)معرفی بیماریهای شایع(   
6  

 739 73-76 سه شنبه دکتر میرزایی

68/9/89 93/73 
91357 

اقدامات بهداشتی و کمکهای اولیه در 

 شرایط اضطراری
7 7 

 دوشنبه موسویدکتر

 

73-9 

 

9 

5/4/89 93/73 
9محیطبهداشت  91343  7  

 دکتر نافذ

 (جلسه 9دکتر شاویسی)

 739 74-73 سه شنبه

 

 

 

 

 



 

 

 7981-89تحصیلی دروس ارائه شده در نیمسال دوم سال 

 ترم هفتم    84-85 دومورودی  کارشناسی پیوسته       مقطع  بهداشت عمومی    رشته  

تاریخ و ساعت 

 امتحان
 نام درس کد درس

 تعداد واحد
 شماره کالس ساعت روز  نام استاد

 عملی نظری

- 
91393 

ول نظارت بر چگونگی بکارگیری، اص

 مراقبتهای اولیه
 5/7  دکتر علی کاظمی 

  - 

- 
لفبررسی چگونگی روابط سطوح مخت 91391  کرمی متیندکتر  7  

  - 

- 
91399 

گی بررسی وضعیت بهداشت محیط زند

 و....
 میرزایی علویجهدکتر  7 

  - 

- 

ذیج های حیاتی و آمارها... بررسی 91398   5/3  دکتر ستار رضایی 

  - 

5/7  ارزشیابی نتایج آموزش به زنان و... 91344 -  -   ستار رضاییدکتر  

- 45391  
ای فراگیری چگونگی برنامه ریزی بر

 بهداشت باروری و...
 

7 
 دکتر میرزایی

  - 

- 

91343 
ء آشنایی و بررسی ضروری درباره اجرا

 ادغام شده...
 5/7  

واحد دکتر کرمی 7

واحد دکتر 5/3متین+

 کریانی کاظمی

  

- 

 

 

 

 

 



 

 

 7981-89تحصیلی دروس ارائه شده در نیمسال دوم سال 

 ترم دوم     81-89ورودی  اولکارشناسی  پیوسته       مقطع  مهندسی بهداشت محیط    رشته  

 امتحانبرنامه 
 نام درس کد درس

 تعداد واحد

 شماره کالس ساعت روز  نام استاد
 ساعت تاریخ عملی نظری

9/4/89 93/73 
 گروه معارف - 2 آیین زندگی 97374

 برادران سه شنبه

 خواهران چهارشنبه

79-73 

76-73 

 739و9

6 

68/9/89 93/79 
 دکتر دوستی - 3 زبان عمومی 97331

 یکشنبه

 سه شنبه)گردشی(

73-74 

79-73 

9 

7 

5/4/89 93/9 
99338 

 پاتوبیولوژی

 
1 1 

 دکتر زهتابیان -دکتر قمری

 دکتر سلیمی-دکتر میکاییلی

 شنبه

 شنبهسه 

73-9 

73-9 

4 

7 

- - 
(6تربیت بدنی ) 97338  گروه تربیت بدنی 1 - 

 آقایان دوشنبه

 خانم ها سه شنبه

73-9 

76-73 

 سالن شهدا

 سالن فجر

(6ریاضی ) 99335 93/9 8/4/89  6 74-71 شنبه دکتر حقی - 3 

 6 73-79 یکشنبه مهندس حدادی 1 1 رسم فنی ونقشه کشی 99373 93/73 77/4/89

9-76 یکشنبه دکتر هیوا حسینی 1 1 شیمی محیط 99363 93/73 65/9/89  6 

 6 9-73 چهارشنبه دکتر هاشمیان - 2 آمار زیستی 99376 93/9 7/4/89

.حرفه.کلیات ایمنی و بهداشت  99399 93/9 61/9/89  9 74-73 چهارشنبه سرمدیدکتر - 2 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 7981-89تحصیلی دروس ارائه شده در نیمسال دوم سال 

 ترم چهارم  83-81ورودی  اول   کارشناسی  پیوسته       مقطع  مهندسی بهداشت محیط    رشته  

 برنامه امتحان
 نام درس کد درس

 تعداد واحد

 شماره کالس ساعت روز  نام استاد
 ساعت تاریخ عملی نظری

 5و9 73-79 شنبهیک گروه معارف - 6 تفسیر موضوعی قرآن 97379 93/79 6/4/89

 5 9-73 دوشنبه دکتر آرمان - 6 مکانیک خاک 99367 93/9 65/9/89

 9 73-76 شنبه دکتر انور اسدی - 6 هیدرولیک 99366 93/9 63/9/89

زیرزمینیهیدرولوژی آبهای سطحی و  99369 93/9 68/9/89  9 74-73 شنبه دکتر پرویز محمدی - 6 

 79 74-73 سه شنبه دکتر حیدر پور - 6 اصول اپیدمیولوژی 99379 93/9 9/4/89

 4 73-76 سه شنبه دکتر امیر حسین نافذ 7 6 مواد زائد جامد شهری و صنعتی 99365 93/9 7/4/89

 739 9-73 سه شنبه دکتر انور اسدی - 7 گندزداهای محیط 99363 93/9 61/9/89

مایمنی کاربرد مواد شیمیایی و سمو 99361 93/73 5/4/89  7 73-76 یکشنبه دکتر لیمویی - 7 

 739 9-73 یکشنبه دکتر پرویز محمدی - 6 فرایندها و عملیات در بهداشت محیط 99369 93/9 8/4/89

 6 9-73 شنبه دکتر هوشیار حسینی  7 کاربرد بیوتکنولوژی 99368 93/9 73/4/89

ن7 بهداشت پرتوهاو حفاظت... 99393 93/79 77/4/89 ع7   5 74-73 یکشنبه دکتر رستم پور 

 

 

 

 

 

 



 

 

 7981-89تحصیلی دروس ارائه شده در نیمسال دوم سال 

 ترم ششم    85-83ورودی  اول کارشناسی  پیوسته       مقطع  مهندسی بهداشت محیط    رشته  

 برنامه امتحان
 نام درس کد درس

 تعداد واحد
 شماره کالس ساعت روز  نام استاد

 عملی نظری ساعت تاریخ

 روش های مبارزه با ناقلین 99399 93/73 65/9/89
6  

 دکتر مجتبی لیمویی

 شهین چراغیانمهندس 

 7 73-76 سه شنبه

 دانش خانواده و جمعیت 97364 93/73 5/4/89
 گروه معارف   6

 شنبه

 شنبهیک

79-73 

76-73 

7 

 9و 739

4/4/89 93/73 
99347 

سیستم های جمع آوری 

 7 7 فاضالب و آب های سطحی

 دکتر پرویز محمدی

 

 

 9 74-73 دوشنبه

 پروژه 99346 - -
 گروه 7 

- -  

77/4/89 93/73 
99343 

بهره بردار و نگهداری از 

 6  تأسیسات آب و فاضالب

 دکتر هوشیار حسینی

 

 

 739 74-73 شنبه

 79 74-73 شنبهسه  دکتر نافذ  7 قوانین و مقررات محیط زیست 99341 93/73 6/4/89

61/9/89 93/9 37899 آشنایی با مدل سازی در  

 سیستم
6  

 73-76 شنبه دکتر هوشیار حسینی
6 

69/9/89 93/79 97367 
  6 فرهنگ و تمدن ایران و اسالم

  73-76 یکشنبه گروه معارف

 4 73-79 سه شنبه انور اسدیدکتر  6 اقتصاد مهندسی 99379 93/73 8/4/89

68/9/89 93/73 
99373 

اصول مدیریت و خدمات 

 بهداشتی

 7 9-73 سه شنبه دکتر کرمی متین 7 7

 

 

 



 

 

 7981-89تحصیلی دروس ارائه شده در نیمسال دوم سال 

 هشتم ترم      84-85ورودی  اول  کارشناسی  پیوسته       مقطع  مهندسی بهداشت محیط    رشته  

تاریخ و ساعت 

 امتحان
 نام درس کد درس

 تعداد واحد
 شماره کالس ساعت روز  نام استاد

 عملی نظری

5کارآموزی 99357 -  - 6 

 

   

3کارآموزی 99356 -  - 6     

1کارآموزی 99359 -  - 6     

9کارآموزی 99354 -  - 6     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 7981-89تحصیلی دروس ارائه شده در نیمسال دوم سال تحصیلی 

 ترم دوم     81-89ورودی  اولکارشناسی  پیوسته       مقطع  مهندسی بهداشت حرفه ای    رشته  

 برنامه امتحانات
 نام درس کد درس

 تعداد واحد

 شماره کالس ساعت روز  نام استاد
 ساعت تاریخ عملی نظری

9/4/89 93/73 
  6 آیین زندگی 97375

 شکربیگی-کهریزی

 صادقی

 سه شنبه آقایان

 چهارشنبه خانم ها

79-73 

76-73 

6 

 739و9

5/4/89 93/9 
 آقای کرم سیما  9 ادبیات فارسی 97333

 4 73-78 شنبه

68/9/89 93/79 
97331 

 زبان عمومی

 
 دکتر دوستی  9

 یکشنبه

 سه شنبه)گردشی(

79-73 

79-73 

7 

7 

61/9/89 93/9 

96533 
6فیزیک اختصاصی  

 
6  

 دکتر رستم پور

 

 

 سه شنبه

 

76-73 

 

6 

8/4/89 93/73 
96531 

 شیمی تجزیه

 
6 7 

 دکتر روح اله حیدری

 دکتر علیرضا جاللوند

 74-73 چهار شنبه

79-73 

6 

 آزمایشگاه

7/4/89 93/73 96539 
6ریاضیات عمومی  

 
9  

 خانم حقی

 

 739 73-79 شنبه

- - 
6تربیت بدنی 97338  7  

 آقایان دوشنبه -

 ها یکشنبه خانم

73-9 

76-73 
- 

65/9/89 93/73 
96538 

 دینامیک گازها و آیروسل ها

 
6  

 6 74-73 شنبه فریبرز امیدیدکتر 

 

 

 



 

 

 7981-89تحصیلی دروس ارائه شده در نیمسال دوم سال 

 ترم چهارم      83-81ورودی  اولکارشناسی  پیوسته       مقطع  مهندسی بهداشت حرفه ای    رشته  

 امتحاناتبرنامه 
 نام درس کد درس

 تعداد واحد

 ساعت روز  نام استاد
شماره 

 ساعت تاریخ عملی نظری کالس

6/4/89 93/79 
97379 

 تفسیر موضوعی قرآن کریم

 
 گروه معارف  6

 5و 9 73-79 یکشنبه

65/9/89 93/79 
 دکتر دهلقی  9 مکانیک سیاالت 96573

 7 9-77 چهارشنبه

5/4/89 93/9 
96571 

 صدا و ارتعاش در محیط کار

 
6 7 

 مهندس یارتیره

 دکتر فرشاد ندری*

 9 9-73 یکشنبه

69/9/89 93/73 

اتجزیه و ارزشیابی نمونه های هو 96579  دکتر برزگر 7 6 

 9-73 شنبه

73-74 

 

7 

 آزمایشگاه

8/4/89 93/73 
7ایمنی در محیط کار  96574  دکتر قنبری 7 6 

 9-73 سه شنبه

76-73 

9 

 آزمایشگاه

77/4/89 93/9 96563 
های انسانیمهندسی فاکتور  

7 
 دکتر قره گوزلو  6

 4 74-73 یکشنبه

7/4/89 93/73 
96567 

 آمار حیاتی

 
6 7 

 73-79 یکشنبه دکتر ساالری
79 

 

 

 

 



 

 

 

 7981-89تحصیلی ارائه شده در نیمسال دوم سال 

 ترم ششم   85-83ورودی  اولکارشناسی  پیوسته       مقطع  مهندسی بهداشت حرفه ای    رشته  

 برنامه امتحانات
 نام درس کد درس

 تعداد واحد

 شماره کالس ساعت روز  نام استاد
 عملی نظری

 ساعت تاریخ

 تهویه صنعتی 96599 93/9 8/9/89
 دکتر برزگر  

 6 73-76 شنبه

 تنش های حرارتی محیط کار 96597 93/9 65/9/89
5/7  5/3  دکترفرشاد ندری 

 79 74-73 چهارشنبه

 کلیات محیط زیست 96596 93/9 61/9/89
 دکتر پرویز محمدی  6

 5 73-76 سه شنبه

9/4/89 93/9 
96566 

9ایمنی در محیط کار  
 مسعود قنبریدکتر  7 6

 9-73 چهارشنبه 

76-73 

4 

 آزمایشگاه

7/4/89 93/9 
96594 

روانشناسی صنعتی و ارتقاء 

  6 سالمت

 دکتر رجعتی

 دکتر قره گوزلو

 

 شنبه

 یکشنبه

73-9 

79-73 

9 

4 

77/4/89 93/9 96595 
 اپیدمیولوژی بیماری های شغلی

 
 مهندس یارتیره  6

 4 9-73 سه شنبه

68/9/89 93/79 96593 
 7 7 کمک های اولیه

 هفته اول(9)79 74-73 یکشنبه دانشکده پیراپزشکی

 پراتیک

69/9/89 93/79 97367 
  6 فرهنگ و تمدن ایران و اسالم

  73-76 یکشنبه گروه معارف

 9 74-73 سه شنبه دکتر قنبری  6 ارزیابی مدیریت ریسک 96598 93/9 5/4/89

 

 

 



 

 

 7981-89تحصیلی دروس ارائه شده در نیمسال دوم سال 

 ترم هشتم   84-85ورودی  اول کارشناسی  پیوسته       مقطع  مهندسی بهداشت حرفه ای    رشته  

تاریخ و ساعت 

 امتحان
 نام درس کد درس

 تعداد واحد
 شماره کالس ساعت روز  نام استاد

 عملی نظری

- 
6کارآموزی در عرصه 96545   6 

 اساتید گروه

 

  - 

- 
96543 

6کارآموزی در عرصه  
 6 

 اساتید گروه

 

  - 

- 
96541 

6کارآموزی در عرصه  
 6 

 اساتید گروه

 

  - 

- 
96549 

6کارآموزی در عرصه  
 6 

 اساتید گروه

 

  - 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 


