
 98-99سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانات نیمسال 

 اول کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت محیطو مقطع:    رشته

 03/00-03/01 03/03-03/01 03/8-03/03 تاریخ روزهای هفته

    10/03/98 شنبه

 0اندیشه اسالمی   11/03/98 یکشنبه

    10/03/98 دوشنبه

   ادبیات فارسی 12/03/98 سه شنبه

    11/03/98 چهارشنبه

   ریاضی 18/03/98 شنبه

    19/03/98 یکشنبه

  میکروبشناسی  03/03/98 دوشنبه

    0/00/98 سه شنبه

   فیزیک 1/00/98 چهارشنبه

   کامپیوتر 1/00/98 شنبه

    6/00/98 یکشنبه

   شیمی 7/00/98 دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 



 98-99سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانات نیمسال 

 سوم کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت محیطرشته و مقطع:  

 03/00-03/01 03/03-03/01 03/8-03/03 تاریخ روزهای هفته

  مکانیک سیاالت  10/03/98 شنبه

    11/03/98 یکشنبه

  1اندیشه اسالمی  10/03/98 دوشنبه

    12/03/98 سه شنبه

  اکولوژی محیط  11/03/98 چهارشنبه

  فرایند ها و عملیات  18/03/98 شنبه

    19/03/98 یکشنبه

   معادالت دیفرانسیل 03/03/98 دوشنبه

    0/00/98 سه شنبه

  انقالب اسالمی  1/00/98 چهارشنبه

  کارگاه موتور تلمبه  1/00/98 شنبه

 آموزش بهداشت   6/00/98 یکشنبه

    7/00/98 دوشنبه

  سیستم های اطالع رسانی  00/98/ 8 سه شنبه

 

 

 

 

 

 



 98-99سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانات نیمسال 

 پنجم کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت محیطرشته و مقطع:  

 03/00-03/01 03/03-03/01 03/8-03/03 تاریخ روزهای هفته

  تصفیه آب  10/03/98 شنبه

    11/03/98 یکشنبه

   سیستم های انتقال و توزیع 10/03/98 دوشنبه

 مدیریت بهداشت محیط در شرایط....   12/03/98 سه شنبه

   تاریخ امامت 11/03/98 چهارشنبه

  تصفیه فاضالب  18/03/98 شنبه

    19/03/98 یکشنبه

  کلیات سم شناسی  03/03/98 دوشنبه

 کارگاه موتور تلمبه   0/00/98 سه شنبه

  انقالب اسالمی  1/00/98 چهارشنبه

   آلودگی هوا 1/00/98 شنبه

  بهداشت مسکن  6/00/98 یکشنبه

    7/00/98 دوشنبه

  بهداشت مواد غذایی  8/00/98 سه شنبه

 

 

 

 

 

 



 98-99سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانات نیمسال 

 اول کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ایرشته و مقطع:   

 03/00-03/01 03/03-03/01 03/8-03/03 تاریخ روزهای هفته

   شیمی عمومی)معدنی و آلی( 10/03/98 شنبه

 0اندیشه اسالمی   11/03/98 یکشنبه

 برنامه نویسی کامپیوتر   10/03/98 دوشنبه

    12/03/98 سه شنبه

  بیوشیمی و اصول تغذیه  11/03/98 چهارشنبه

   فیزیک اختصاصی 18/03/98 شنبه

    19/03/98 یکشنبه

   فیزیو لوژی و کالبد شناسی 03/03/98 دوشنبه

  دانش خانواده  0/00/98 سه شنبه

    1/00/98 چهارشنبه

  ریاضیات عمومی  1/00/98 شنبه

    6/00/98 یکشنبه

  آشنایی با صنایع  7/00/98 دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 



 98-99سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانات نیمسال 

 سوم کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ایرشته و مقطع: 

 03/00-03/01 03/03-03/01 03/8-03/03 تاریخ روزهای هفته

 مکانیک جامدات   10/03/98 شنبه

   نقشه کشی صنعتی 11/03/98 یکشنبه

  1اندیشه اسالمی  10/03/98 دوشنبه

    12/03/98 سه شنبه

   بهداشتآموزش  11/03/98 چهارشنبه

  مبانی نمونه برداری  18/03/98 شنبه

    19/03/98 یکشنبه

   ایمنی در عملیات عمرانی 03/03/98 دوشنبه

   روشنایی در محیط کار 0/00/98 سه شنبه

 بیماری های شغلی   1/00/98 چهارشنبه

   سیستم های مدیریت ایمنی 1/00/98 شنبه

    6/00/98 یکشنبه

  آشنایی با صنایع  7/00/98 دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 



 98-99سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانات نیمسال 

 پنجم کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ایرشته و مقطع:   

 03/00-03/01 03/03-03/01 03/8-03/03 تاریخ روزهای هفته

  بهداشت پرتوها  10/03/98 شنبه

    11/03/98 یکشنبه

 10/03/98 دوشنبه
فاکتورهای مهندسی 

 1انسانی
  

    12/03/98 سه شنبه

   تاریخ امامت 11/03/98 چهارشنبه

  سم شناسی شغلی  18/03/98 شنبه

    19/03/98 یکشنبه

   مبانی کنترل آلودگی هوا 03/03/98 دوشنبه

    0/00/98 سه شنبه

  انقالب اسالمی  1/00/98 چهارشنبه

    1/00/98 شنبه

  1ایمنی در محیط کار  6/00/98 یکشنبه

    7/00/98 دوشنبه

 

 

 

 

 

 



 98-99سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانات نیمسال 

 اول کارشناسی پیوسته بهداشت عمومیرشته و مقطع:  

 03/00-03/01 03/03-03/01 03/8-03/03 تاریخ روزهای هفته

   میکروبشناسی 10/03/98 شنبه

  تکنولوژی آموزشی  11/03/98 یکشنبه

    10/03/98 دوشنبه

   تشریح و فیزیو لوژی 12/03/98 سه شنبه

 ادبیات فارسی   11/03/98 چهارشنبه

   بیوفیزیک 18/03/98 شنبه

  تفسیر موضوعی  19/03/98 یکشنبه

    03/03/98 دوشنبه

  دانش خانواده  0/00/98 سه شنبه

    1/00/98 چهارشنبه

  بیوشیمی  1/00/98 شنبه

    6/00/98 یکشنبه

   جامعه شناسی 7/00/98 دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 



 98-99سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانات نیمسال 

 سوم کارشناسی پیوسته بهداشت عمومیرشته و مقطع:  

 03/00-03/01 03/03-03/01 03/8-03/03 تاریخ روزهای هفته

   آمار حیاتی 10/03/98 شنبه

  زبان تخصصی  11/03/98 یکشنبه

    10/03/98 دوشنبه

   و ارتباطات آموزش بهداشت 12/03/98 سه شنبه

 0بهداشت محیط   11/03/98 چهارشنبه

  اکولوژی انسانی  18/03/98 شنبه

  اصول تغذیه  19/03/98 یکشنبه

   آیین زندگی 03/03/98 دوشنبه

    0/00/98 سه شنبه

   کلیات پزشکی 1/00/98 چهارشنبه

   اپیدمیولوژی 1/00/98 شنبه

  مصون سازی  6/00/98 یکشنبه

    7/00/98 دوشنبه

  نظام های سالمت  8/00/98 سه شنبه 

 

 

 

 

 

 



 98-99سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانات نیمسال 

 چهارم کارشناسی پیوسته بهداشت عمومیرشته و مقطع:  

 03/00-03/01 03/03-03/01 03/8-03/03 تاریخ روزهای هفته

   بیماری های شایع کودکان 10/03/98 شنبه

  1بهداشت محیط  11/03/98 یکشنبه

  1اندیشه اسالمی  10/03/98 دوشنبه

    12/03/98 سه شنبه

  11/03/98 چهارشنبه
 برنامه ملی مبارزه با بیماری ها

 )بیماری های واگیر(
 

   بهداشت باروری 18/03/98 شنبه

    19/03/98 یکشنبه

  بهداشت مواد غذایی  03/03/98 دوشنبه

    0/00/98 سه شنبه

   روش تحقیق 1/00/98 چهارشنبه

   بهداشت مادر و کودک 1/00/98 شنبه

    6/00/98 یکشنبه

  بهداشت دانش آموزان  7/00/98 دوشنبه

 

 

 

 

 

 



 98-99سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانات نیمسال 

 بهداشت عمومیششم کارشناسی پیوسته رشته و مقطع:  

 03/00-03/01 03/03-03/01 03/8-03/03 تاریخ روزهای هفته

   بیماری های ارثی و مشاوره  10/03/98 شنبه

  حشره شناسی پزشکی  11/03/98 یکشنبه

    10/03/98 دوشنبه

   بهداشت روانی و اعتیاد 12/03/98 سه شنبه

   تاریخ امامت 11/03/98 چهارشنبه

   تغذیه کاربردی 18/03/98 شنبه

    19/03/98 یکشنبه

  اصول برنامه ریزی بهداشتی  03/03/98 دوشنبه

    0/00/98 سه شنبه

  انقالب اسالمی  1/00/98 چهارشنبه

   توانبخشی 1/00/98 شنبه

    6/00/98 یکشنبه

   بهداشت سالمندان 7/00/98 دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 



 98-99سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانات نیمسال 

 دوم کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومیرشته و مقطع:   

 03/00-03/01 03/03-03/01 03/8-03/03 تاریخ روزهای هفته

 بیماری های شایع کودکان   10/03/98 شنبه

 اکولوژی انسانی   11/03/98 یکشنبه

  1اندیشه اسالمی  10/03/98 دوشنبه

    12/03/98 سه شنبه

   11/03/98 چهارشنبه
 برنامه ملی مبارزه با بیماری ها

 )بیماری های واگیر(

 اصول مدیریت   18/03/98 شنبه

    19/03/98 یکشنبه

 روش تحقیق   03/03/98 دوشنبه

  دانش خانواده  0/00/98 سه شنبه

 بهداشت مواد غذایی   1/00/98 چهارشنبه

 بهداشت مادر و کودک   1/00/98 شنبه

    6/00/98 یکشنبه

 توانبخشی   7/00/98 دوشنبه

 

 

 

 


