
 97-98سال تحصیلی  دٍمبزًاهِ اهتحاًات ًیوسال 

 کارضٌاسی ارضذآهَش بْذاضت ٍ ارتقای سالهت دٍمٍ هقطع:    رضتِ            

 30/13-30/15 30/10-30/12 30/8-30/10 تاریخ رٍسّای ّفتِ

  25/3/98 ضٌبِ
 رٍش پضٍّص در آهَسش بْذاضت

 13کالط
 

    26/3/98 یکطٌبِ

  27/3/98 دٍضٌبِ
 ّای تحلیل دادُ ّای سالهتافشارًزم 

 2کالط
 

    28/3/98 سِ ضٌبِ

  29/3/98 چْارضٌبِ
فٌاٍری کاربزدی در آهَسش 

 11کالط بْذاضت...
 

    1/4/98 ضٌبِ

  2/4/98 یکطٌبِ
 ًظزیِ ّا ٍ هذل ّای بزًاهِ ریشی

 13کالط
 

    3/4/98 دٍضٌبِ

    4/4/98 سِ ضٌبِ

  5/4/98 چْارضٌبِ
 ارتباط در آهَسش بْذاضت

 13کالط
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 97-98سال تحصیلی  دٍمبزًاهِ اهتحاًات ًیوسال 

 دکتزی هٌْذسی بْذاضت هحیط دٍمهقطع:  ٍ رضتِ

 30/13-30/15 30/10-30/12 30/8-30/10 تاریخ رٍسّای ّفتِ

  25/3/98 ضٌبِ

رٍش ّای ًَیي تصفیِ 

  فاضالب...

 9کالط

 

    26/3/98 یکطٌبِ

  27/3/98 دٍضٌبِ

سیستن ّای طبیعی 

  تصفیِ فاضالب

 9کالط

 

    28/3/98 سِ ضٌبِ

  29/3/98 چْارضٌبِ

ضٌاخت ٍ کٌتزل آلَدگی 

 خاک

 5کالط 

 

  1/4/98 ضٌبِ

رٍش ّای فزاٍری ٍ دفع 

  لجي

 9کالط

 

    2/4/98 یکطٌبِ

 3/4/98 دٍضٌبِ
هذل ساسی در علَم 

 هٌْذسی

 9کالط 

  

    4/4/98 سِ ضٌبِ

  5/4/98 چْارضٌبِ

هذیزیت هَاد سائذ 

  خطزًاک

 9کالط

 

 

 

 

 

 



 97-98سال تحصیلی دٍم بزًاهِ اهتحاًات ًیوسال 

 کارضٌاسی ارضذ هٌْذسی بْذاضت هحیط دٍمهقطع:  ٍ رضتِ

 30/13-30/15 30/10-30/12 30/8-30/10 تاریخ رٍسّای ّفتِ

  25/3/98 ضٌبِ
 طزاحی تصفیِ خاًِ فاضالب

 2کالط
 

    26/3/98 یکطٌبِ

  27/3/98 دٍضٌبِ
 اپیذهیَلَصی هحیط

 11کالط
 

    28/3/98 سِ ضٌبِ

  29/3/98 چْارضٌبِ
 بزًاهِ ایوٌی آب آضاهیذًی

 9کالط
 

  1/4/98 ضٌبِ
 کٌتزل آلَدگی َّا

 11کالط
 

    2/4/98 یکطٌبِ

  3/4/98 دٍضٌبِ
ارسیابی اثزات تَسعِ بز هحیط 

 5کالط سیست
 

    4/4/98 سِ ضٌبِ

  5/4/98 چْارضٌبِ
 رٍش تحقیق

 5کالط
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 97-98سال تحصیلی  دٍمبزًاهِ اهتحاًات ًیوسال 

 کارضٌاسی ارضذ آهار سیستیدٍم هقطع:  ٍ رضتِ

 30/13-30/15 30/10-30/12 30/8-30/10 تاریخ رٍسّای ّفتِ

    25/3/98 ضٌبِ

  26/3/98 یکطٌبِ
 3رٍش ّا آهار سیستی

 13کالط
 

    27/3/98 دٍضٌبِ

    28/3/98 سِ ضٌبِ

  29/3/98 چْارضٌبِ
تحلیل دادُ ّای بقا در 

 13کالط پشضکی
 

    1/4/98 ضٌبِ

    2/4/98 یکطٌبِ

  3/4/98 دٍضٌبِ

 رٍش ّای آهاری

 در اپیذهیَلَصی

 13کالط

 

    4/4/98 سِ ضٌبِ

    5/4/98 چْارضٌبِ

  9/4/98 طٌبِیک
 تحلیل چٌذ هتغیزُ

 13کالط
 

    10/4/98 ضٌبِدٍ

    11/4/98 ضٌبِسِ 

 

 

 

 

 



 97-98سال تحصیلی  دٍمبزًاهِ اهتحاًات ًیوسال 

 دکتزی آهار سیستیدٍم رضتِ ٍ هقطع:  

 30/13-30/15 30/10-30/12 30/8-30/10 تاریخ رٍسّای ّفتِ

  25/3/98 ضٌبِ
 آهار بیشی هحاسباتی

 13کالط
 

    26/3/98 یکطٌبِ

    27/3/98 دٍضٌبِ

    28/3/98 سِ ضٌبِ

    29/3/98 چْارضٌبِ

  1/4/98 ضٌبِ
 هذل ّای خطی

 13کالط
 

    2/4/98 یکطٌبِ

    3/4/98 دٍضٌبِ

    4/4/98 سِ ضٌبِ

  5/4/98 چْارضٌبِ
 تحلیل دادُ ای بقا

 11کالط
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 97-98سال تحصیلی  دٍم بزًاهِ اهتحاًات ًیوسال

 کارضٌاسی ارضذ اپیذهیَلَصی دٍمهقطع:  ٍ رضتِ

 30/13-30/15 30/10-30/12 30/8-30/10 تاریخ رٍسّای ّفتِ

  25/3/98 ضٌبِ
 رٍش ّای اپیذهیَلَصی

 4کالط
 

    26/3/98 یکطٌبِ

  27/3/98 دٍضٌبِ
 اپیذهیَلَصی اجتواعی

 4کالط
 

    28/3/98 سِ ضٌبِ

  29/3/98 چْارضٌبِ
 هذل ساسی اپیذهیَلَصی

 4کالط
 

  1/4/98 ضٌبِ
اپیذهیَلَصی بیواری ّای 

 1کالط غیز ٍاگیز
 

    2/4/98 یکطٌبِ

  3/4/98 دٍضٌبِ
 ارسیابی سالهت جاهعِ

 9کالط
 

    4/4/98 سِ ضٌبِ

  5/4/98 چْارضٌبِ
 تحلیل دادُ ّای سالهت

 4کالط
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 97-98سال تحصیلی دٍم بزًاهِ اهتحاًات ًیوسال 

 هٌْذسی بْذاضت هحیطهقطع: دٍم کارضٌاسی 

 30/13-30/15 30/10-30/12 30/8-30/10 تاریخ رٍسّای ّفتِ

  25/3/98 ضٌبِ
 ضیوی هحیط

 3کالط
 

    26/3/98 یکطٌبِ

کلیات ایوٌی ٍ بْذاضت  27/3/98 دٍضٌبِ

 3کالط حزفِ ای
  

    28/3/98 سِ ضٌبِ

   29/3/98 چْارضٌبِ
 سباى  عوَهی

 2کالط

 سیستیآهار  1/4/98 ضٌبِ

 5کالط
  

    2/4/98 یکطٌبِ

  3/4/98 دٍضٌبِ
 آییي سًذگی

 2کالط
 

    4/4/98 سِ ضٌبِ

 پاتَبیَلَصی 5/4/98 چْارضٌبِ

 4کالط
  

 9/4/98 طٌبِیک
  2یریاض

 5کالط 

 

  

    10/4/98 ضٌبِدٍ

  11/4/98 ضٌبِسِ 
 رسن فٌی ٍ ًقطِ کطی

 4کالط
 

 

 

 

 

 



 97-98سال تحصیلی دٍم بزًاهِ اهتحاًات ًیوسال 

 رضتِ ٍ هقطع: چْارم کارضٌاسی هٌْذسی بْذاضت هحیط

 30/13-30/15 30/10-30/12 30/8-30/10 تاریخ رٍسّای ّفتِ

  22/3/98 چْارضٌبِ
 ّیذرٍلیک

 1کالط
 

 هکاًیک خاک 25/3/98 ضٌبِ

 5کالط
  

    26/3/98 یکطٌبِ

 گٌذ سدا ّای هحیط 27/3/98 دٍضٌبِ

 2کالط
  

    28/3/98 سِ ضٌبِ

ّیذرٍلَصی آب ّای  29/3/98 چْارضٌبِ

 2کالط سطحی
  

 هَاد سائذ جاهذ ضْزی 1/4/98 ضٌبِ

 4کالط
  

   2/4/98 یکطٌبِ
 تفسیز هَضَعی

 1کالط

 اصَل اپیذهیَلَصی 3/4/98 دٍضٌبِ

 2کالط
  

    4/4/98 سِ ضٌبِ

  5/4/98 چْارضٌبِ
ایوٌی ٍ کاربزد هَاد 

 3کالط ضیویایی
 

 فزایٌذّا ٍ عولیات  9/4/98 طٌبِیک

 4کالط
  

 10/4/98 ضٌبِدٍ
  کاربزد بیَتکٌَلَصی

 2کالط

 

  

   11/4/98 ضٌبِسِ 

  بْذاضت پزتَّا

 3کالط

 

 

 

 



 97-98سال تحصیلی دٍم بزًاهِ اهتحاًات ًیوسال 

 رضتِ ٍ هقطع: ضطن کارضٌاسی هٌْذسی بْذاضت هحیط

 30/13-30/15 30/10-30/12 30/8-30/10 تاریخ رٍسّای ّفتِ

  25/3/98 ضٌبِ

رٍش ّای هٌْذسی هبارسُ با 

  ًاقلیي

 1کالط

 

 

    26/3/98 یکطٌبِ

 آضٌایی با هذل ساسی 27/3/98 دٍضٌبِ

 1کالط
  

   28/3/98 سِ ضٌبِ
 فزٌّگ ٍتوذى

 3کالط

  29/3/98 چْارضٌبِ

اصَل هذیزیت در خذهات 

 بْذاضتی

 3کالط

 

    1/4/98 ضٌبِ

  2/4/98 یکطٌبِ

قَاًیي ٍ هقزرات در هحیط 

 سیست

 2کالط

 

    3/4/98 دٍضٌبِ

  4/4/98 سِ ضٌبِ

سیستن ّای جوع آٍری 

  فاضالب

 2کالط

 

  5/4/98 چْارضٌبِ
 داًص خاًَادُ

 ٍ سالي 1کالط
 

  9/4/98 طٌبِیک
 اقتصاد هٌْذسی

 3کالط
 

    10/4/98 ضٌبِدٍ

  11/4/98 ضٌبِسِ 

بْزُ بزداری ٍ ًگْذاری اس 

  تأسیسات

 5کالط

 

 

 

 



 97-98سال تحصیلی  دٍمبزًاهِ اهتحاًات ًیوسال 

 کارضٌاسی ًاپیَستِ بْذاضت عوَهیاٍل هقطع:  ٍ رضتِ

 30/13-30/15 30/10-30/12 30/8-30/10 تاریخ رٍسّای ّفتِ

   25/3/98 ضٌبِ

 بیَفیشیک

 1کالط 

 

    26/3/98 یکطٌبِ

  27/3/98 دٍضٌبِ
 بیَضیوی

 5کالط
 

   28/3/98 سِ ضٌبِ
 فزٌّگ توذى

 1کالط

   29/3/98 چْارضٌبِ
 1بْذاضت هحیط

 3کالط

  1/4/98 ضٌبِ
 هار حیاتیآ

 3کالط
 

   2/4/98 یکطٌبِ
 تفسیز هَضَعی

 2کالط

   3/4/98 دٍضٌبِ
 2بْذاضت هحیط

 3کالط

    4/4/98 سِ ضٌبِ

   5/4/98 چْارضٌبِ
 اصَل اپیذهیَلَصی

 2کالط

  9/4/98 طٌبِیک
 تخصصیسباى 

 2کالط
 

   10/4/98 ضٌبِدٍ
 آضٌایی با کاهپیَتز

 2کالط

   11/4/98 ضٌبِسِ 
 تغذیِ کاربزدی

 2کالط

 

 

 

 



 97-98سال تحصیلی دٍم بزًاهِ اهتحاًات ًیوسال 

 رضتِ ٍ هقطع: سَم کارضٌاسی ًاپیَستِ بْذاضت عوَهی

 30/13-30/15 30/10-30/12 30/8-30/10 تاریخ رٍسّای ّفتِ

 25/3/98 ضٌبِ
اصَل بزًاهِ ریشی 

 بْذاضتی

 2کالط

  

  26/3/98 یکطٌبِ
 3بْذاضت هحیط

 1کالط
 

  27/3/98 دٍضٌبِ
 بْذاضت بارٍری

 1کالط
 

 پاتَلَصی جغزافیایی ایزاى 28/3/98 سِ ضٌبِ

 1کالط
  

 تاریخ اهاهت 29/3/98 چْارضٌبِ

 پیزاپشضکی داًطکذُ
  

  1/4/98 ضٌبِ

آهَسش بْذاضت ٍ 

 ارتباطات

 2کالط

 

    2/4/98 یکطٌبِ

   3/4/98 دٍضٌبِ
 بْذاضت رٍاًی ٍ اعتیاد

 1کالط

  4/4/98 سِ ضٌبِ
 اًقالب اسالهی

 داًطکذُ پشضکی
 

   5/4/98 چْارضٌبِ

اقذاهات بْذاضتی ٍ کوک ّای 

 اٍلیِ در ضزایط اضطزاری

 1کالط

 بزًاهِ هلی غیز ٍاگیز 9/4/98 طٌبِیک

 2کالط
  

   10/4/98 ضٌبِدٍ

بیواری ّای ارثی ٍ هطاٍرُ 

 صًتیک

 1کالط 

   11/4/98 ضٌبِسِ 
 بْذاضت حزفِ ای

 1کالط

 

 

 



 97-98سال تحصیلی دٍم بزًاهِ اهتحاًات ًیوسال 

 رضتِ ٍ هقطع: دٍم کارضٌاسی بْذاضت عوَهی

 30/13-30/15 30/10-30/12 30/8-30/10 تاریخ رٍسّای ّفتِ

 1آهار حیاتی 25/3/98 ضٌبِ

 1کالط
  

   26/3/98 یکطٌبِ
 1اًذیطِ اسالهی

 1کالط

  27/3/98 دٍضٌبِ
 بْذاضت دّاى ٍدًذاى

 3کالط
 

    28/3/98 سِ ضٌبِ

   29/3/98 چْارضٌبِ
 سباى  عوَهی

 1کالط

 1/4/98 ضٌبِ
اصَل ٍ کلیات 

 1کالط اپیذهیَلَصی

 

  

    2/4/98 یکطٌبِ

   3/4/98 دٍضٌبِ
 رٍاًطٌاسی ٍ بْذاضت رٍاى

 2کالط

    4/4/98 ضٌبِسِ 

  5/4/98 چْارضٌبِ

اصَل ٍ کلیات خذهات 

 2کالط بْذاضتی

 

 

 9/4/98 طٌبِیک

 هیکزٍبطٌاسی

 باکتزی ٍ ٍیزٍط()

 3کالط 

 

  

    10/4/98 ضٌبِدٍ

  11/4/98 ضٌبِسِ 
 فارهاکَلَصی

 1کالط
 

 

 

 



 97-98سال تحصیلی  دٍمبزًاهِ اهتحاًات ًیوسال 

 پیَستِ بْذاضت عوَهیکارضٌاسی م سَهقطع:  ٍ رضتِ

 30/13-30/15 30/10-30/12 30/8-30/10 تاریخ رٍسّای ّفتِ

 2آهار حیاتی 25/3/98 ضٌبِ

 3کالط
  

   26/3/98 یکطٌبِ

ًظام ّای سالهتی در 

 3کالط ایزاى ٍ جْاى

 

    27/3/98 دٍضٌبِ

  28/3/98 سِ ضٌبِ
 کلیات پشضکی ٍ بْذاضتی

 1کالط
 

   29/3/98 چْارضٌبِ
ساسی فعال ٍ هصَى 

 4کالط اًتقالی

 صصیخسباى ت 1/4/98 ضٌبِ

 2کالط
  

  2/4/98 یکطٌبِ
 آهَسش بْذاضت ٍ ارتباطات

 1کالط
 

  3/4/98 دٍضٌبِ
 آییي سًذگی

 2کالط
 

    4/4/98 سِ ضٌبِ

 5/4/98 چْارضٌبِ
  اصَل تغذیِ

 1کالط

 

  

 9/4/98 طٌبِیک

اکَلَصی اًساًی ٍ 

 بْذاضت بیي الوللی

 1کالط

 

  

 1بْذاضت هحیط 10/4/98 ضٌبِدٍ

 1کالط
  

  11/4/98 ضٌبِسِ 

اپیذهیَلَصی بیواری ّای 

 ضایع در ایزاى

 2کالط

 

  

 



 97-98سال تحصیلی  دٍم بزًاهِ اهتحاًات ًیوسال 

 کارضٌاسی پیَستِ بْذاضت عوَهین پٌجهقطع:  ٍ رضتِ

 30/13-30/15 30/10-30/12 30/8-30/10 تاریخ رٍسّای ّفتِ

 اقتصاد بْذاضت 25/3/98 ضٌبِ

 4کالط
  

   26/3/98 یکطٌبِ
 هذیزیت ٍ ًظارت بز هزاکش

 2کالط

   27/3/98 دٍضٌبِ

 پاتَلَصی جغزافیایی

 1کالط 

 

   28/3/98 سِ ضٌبِ

  فزٌّگ ٍ توذى

 2کالط

 

  29/3/98 چْارضٌبِ
 اقذاهات بْذاضتی

 2کالط
 

 بزًاهِ هلی هبارسُ 1/4/98 ضٌبِ

 3کالط
  

    2/4/98 یکطٌبِ

 3/4/98 دٍضٌبِ
در خذهات  اصَل هذیزیت

 بْذاضتی

 1کالط 

  

  4/4/98 سِ ضٌبِ

 کاربزد کاهپیَتز

 در تجشیِ ٍ تحلیل

 1کالط

 

   5/4/98 چْارضٌبِ
 3بْذاضت هحیط

 3کالط

    9/4/98 طٌبِیک

    10/4/98 ضٌبِدٍ

  11/4/98 ضٌبِسِ 
 بْذاضت حزفِ ای

 3کالط
 

 

 

 



 97-98سال تحصیلی  دٍمبزًاهِ اهتحاًات ًیوسال 

 کارضٌاسی پیَستِ بْذاضت حزفِ ای دٍمهقطع:  ٍ رضتِ

 30/13-30/15 30/10-30/12 30/8-30/10 تاریخ رٍسّای ّفتِ

  25/3/98 ضٌبِ
 دیٌاهیک گاسّا

 5کالط
 

    26/3/98 یکطٌبِ

 فیشیک اختصاصی 27/3/98 دٍضٌبِ

 4کالط
  

    28/3/98 سِ ضٌبِ

   29/3/98 چْارضٌبِ
 ٍسالي1کالط سباى  عوَهی

 

  1/4/98 ضٌبِ
 عوَهی ریاضیات

 4کالط
 

    2/4/98 یکطٌبِ

  3/4/98 دٍضٌبِ
 آییي سًذگی

 3کالط
 

    4/4/98 سِ ضٌبِ

 ادبیات فارسی 5/4/98 چْارضٌبِ

 2کالط
  

  9/4/98 طٌبِیک
 ضیوی تجشیِ

 4کالط
 

    10/4/98 ضٌبِدٍ

    11/4/98 ضٌبِسِ 

 

 

 

 

 



 97-98سال تحصیلی اٍل بزًاهِ اهتحاًات ًیوسال 

 کارضٌاسی پیَستِ بْذاضت حزفِ ایم چْارهقطع:  ٍ رضتِ

 30/13-30/15 30/10-30/12 30/8-30/10 تاریخ رٍسّای ّفتِ

   25/3/98 ضٌبِ
 هکاًیک سیاالت

 2کالط

    26/3/98 یکطٌبِ

    27/3/98 دٍضٌبِ

  28/3/98 سِ ضٌبِ
 تجشیِ ٍ ارسضیابی ًوًَِ

 2کالط 
 

    29/3/98 چْارضٌبِ

  1/4/98 ضٌبِ
 آهار حیاتی

 5کالط
 

   2/4/98 یکطٌبِ
 تفسیز هَضَعی

 3کالط

    3/4/98 دٍضٌبِ

  4/4/98 سِ ضٌبِ
 صذا ٍ ارتعاش

 3کالط
 

    5/4/98 چْارضٌبِ

  9/4/98 طٌبِیک
 1ایوٌی در هحیط کار

 5کالط
 

    10/4/98 ضٌبِدٍ

 11/4/98 ضٌبِسِ 

هٌْذسی فاکتَر ّای 

  اًساًی

 2کالط
 

  

 

 

 

 



 97-98سال تحصیلی اٍل بزًاهِ اهتحاًات ًیوسال 

 کارضٌاسی پیَستِ بْذاضت حزفِ این ضطهقطع:  ٍ رضتِ

 30/13-30/15 30/10-30/12 30/8-30/10 تاریخ رٍسّای ّفتِ

 تٌص ّای حزارتی 25/3/98 ضٌبِ
 13کالط

  

    26/3/98 یکطٌبِ

 کلیات هحیط سیست 27/3/98 دٍضٌبِ

 5کالط
  

   28/3/98 سِ ضٌبِ
 فزٌّگ توذى

 1کالط

   29/3/98 چْارضٌبِ
 کوک ّای اٍلیِ

 5کالط

 رٍاًطٌاسی صٌعتی 1/4/98 ضٌبِ

 13کالط
  

    2/4/98 یکطٌبِ

 3ایوٌی در هحیط کار 3/4/98 دٍضٌبِ
 3کالط

  

    4/4/98 سِ ضٌبِ

 ارسیابی هذیزیت ریسک 5/4/98 چْارضٌبِ
 3کالط

  

 تَْیِ صٌعتی 9/4/98 طٌبِیک

 13کالط
  

    10/4/98 ضٌبِدٍ

 11/4/98 ضٌبِسِ 
اپیذهیَلَصی بیواری 

 ّای ضغلی
 3کالط 

  

 

 

 

 

 



 97-98سال تحصیلی  دٍمبزًاهِ اهتحاًات ًیوسال 

 کارضٌاسی ارضذ بْذاضت حزفِ ای  دٍمرضتِ ٍ هقطع: 

 30/13-30/15 30/10-30/12 30/8-30/10 تاریخ رٍسّای ّفتِ

 25/3/98 ضٌبِ
طزاحی سیستن ّای 

 کٌتزل

 9کالط

  

    26/3/98 یکطٌبِ

 27/3/98 دٍضٌبِ
طزاحی رٍضٌایی در 

 هحیط کار
 9کالط

  

    28/3/98 سِ ضٌبِ

 29/3/98 چْارضٌبِ
 بیواری ّای ًاضی اس کار

 9کالط
 

  

 ایوٌی در هحیط کار 1/4/98 ضٌبِ

 11کالط
  

    2/4/98 یکطٌبِ

 ضغلی  سن ضٌاسی 3/4/98 دٍضٌبِ

 11کالط
  

    4/4/98 سِ ضٌبِ

 5/4/98 چْارضٌبِ

هٌْذسی فاکتَر ّای 

  اًساًی

 9کالط
 

  

 


