
 99-99سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانات نیمسال 

 رشته و مقطع:  اول کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

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

  سم شناسی محیط  10/03/99 شنبه

    11/03/99 یکشنبه

  طراحی تصفیه خانه آب  10/03/99 دوشنبه

    12/03/99 سه شنبه

    11/03/99 چهارشنبه

   زبان تخصصی 19/03/99 شنبه

    19/03/99 یکشنبه

 03/03/99 دوشنبه
کاربرد روش های 

 دستگاهی در آنالیز...
  

    0/00/99 سه شنبه

  1/00/99 چهارشنبه
طراحی و اصول مهندسی 

 پسماند
 

  روش تحقیق  1/00/99 شنبه

    6/00/99 یکشنبه

   سیستم های اطالع رسانی 7/00/99 دوشنبه

 

 

 



 99-99سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانات نیمسال 

 رشته و مقطع:   سوم کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

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

    10/03/99 شنبه

    11/03/99 یکشنبه

  طراحی تصفیه خانه آب  10/03/99 دوشنبه

    12/03/99 سه شنبه

    11/03/99 چهارشنبه

    19/03/99 شنبه

  مدیریت فاضالب های صنعتی  19/03/99 یکشنبه

    03/03/99 دوشنبه

    0/00/99 سه شنبه

    1/00/99 چهارشنبه

    1/00/99 شنبه

    6/00/99 یکشنبه

    7/00/99 دوشنبه

 

 

 

 

 



 99-99سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانات نیمسال 

 اول کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای رشته و مقطع:

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

  ارزشیابی آالینده ها  10/03/99 شنبه

    11/03/99 یکشنبه

  طراحی سیستم های کنترل صدا  10/03/99 دوشنبه

    12/03/99 سه شنبه

  مهندسی فاکتورهای انسانی  11/03/99 چهارشنبه

    19/03/99 شنبه

   زبان تخصصی 19/03/99 یکشنبه

    03/03/99 دوشنبه

   سیستم های اطالع رسانی 0/00/99 سه شنبه

    1/00/99 چهارشنبه

    1/00/99 شنبه

  روش تحقیق  6/00/99 یکشنبه

    7/00/99 دوشنبه

 

 

 

 

 



 99-99سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانات نیمسال 

 رشته و مقطع:  سوم کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

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

    10/03/99 شنبه

  11/03/99 یکشنبه
 طراحی سیستم های کنترل

 رطوبت و گرما، سرما
 

    10/03/99 دوشنبه

    12/03/99 شنبهسه 

  حفاضت در برابر پرتوها  11/03/99 چهارشنبه

    19/03/99 شنبه

    19/03/99 یکشنبه

    03/03/99 دوشنبه

    0/00/99 سه شنبه

 1/00/99 چهارشنبه
مدل سازی در بهداشت 

 حرفه ای
  

    1/00/99 شنبه

    6/00/99 یکشنبه

    7/00/99 دوشنبه

 

 

 

 



 

 

 99-99سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانات نیمسال 

 رشته و مقطع:  اول کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

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

  10/03/99 شنبه
مفاهیم آموزش بهداشت و 

 ارتقا سالمت
 

    11/03/99 یکشنبه

    10/03/99 دوشنبه

  12/03/99 سه شنبه
فناوری کاربردی در آموزش 

 بهداشت
 

    11/03/99 چهارشنبه

  جامعه شناسی سالمت  19/03/99 شنبه

    19/03/99 یکشنبه

    03/03/99 دوشنبه

  روانشناسی رفتار سالم  0/00/99 سه شنبه

    1/00/99 چهارشنبه

  سیستم های اطالع رسانی  1/00/99 شنبه

    6/00/99 یکشنبه

  زبان تخصصی  7/00/99 دوشنبه

 

 

 



 

 99-99سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانات نیمسال 

 رشته و مقطع:  سوم کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

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

    10/03/99 شنبه

   اصول و فنون مشاوره 11/03/99 یکشنبه

    10/03/99 دوشنبه

    12/03/99 سه شنبه

 11/03/99 چهارشنبه
آموزش بهداشت و ارتقا 

 سالمت جامعه محور
  

    19/03/99 شنبه

    19/03/99 یکشنبه

 03/03/99 دوشنبه

آموزش بهداشت و ارتقا 

سالمت محیط های 

 مراقبت بهداشتی

  

    0/00/99 سه شنبه

    1/00/99 چهارشنبه

    1/00/99 شنبه

 6/00/99 یکشنبه
آموزش بهداشت و 

 ارتقاسالمت مدارس
  

    7/00/99 دوشنبه

 

 



 

 99-99سال تحصیلی  اول برنامه امتحانات نیمسال

 رشته و مقطع:  اول کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

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

    10/03/99 شنبه

    11/03/99 یکشنبه

  مفاهیم و روش های آمار  10/03/99 دوشنبه

    12/03/99 سه شنبه

    11/03/99 چهارشنبه

  اصول اپیدمیولوژی  19/03/99 شنبه

    19/03/99 یکشنبه

    03/03/99 دوشنبه

  سیستم های اطالع رسانی  0/00/99 سه شنبه

    1/00/99 چهارشنبه

    1/00/99 شنبه

  های واگیراپیدمیولوژی بیماری   6/00/99 یکشنبه

    7/00/99 دوشنبه

 

 

 

 

 



 99-99سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانات نیمسال 

 رشته و مقطع:  سوم کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

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

    10/03/99 شنبه

    11/03/99 یکشنبه

  10/03/99 دوشنبه
روش های آماری در 

 اپیدمیولوژی
 

    12/03/99 سه شنبه

    11/03/99 چهارشنبه

    19/03/99 شنبه

    19/03/99 یکشنبه

  اپیدمیولوژی بالینی  03/03/99 دوشنبه

    0/00/99 سه شنبه

    1/00/99 چهارشنبه

    1/00/99 شنبه

    6/00/99 یکشنبه

    7/00/99 دوشنبه

 

 

 

 

 

 



 99-99سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانات نیمسال 

 رشته و مقطع:  اول کارشناسی ارشد آمار زیستی

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

   زبان تخصصی 10/03/99 شنبه

    11/03/99 یکشنبه

   10/03/99 دوشنبه
سیستم های اطالع 

 رسانی

    12/03/99 سه شنبه

  اصول اپیدمیولوژی  11/03/99 چهارشنبه

   1آمار زیستی 19/03/99 شنبه

    19/03/99 یکشنبه

    03/03/99 دوشنبه

 استنباط آمار   0/00/99 سه شنبه

    1/00/99 چهارشنبه

  کلیات پزشکی  1/00/99 شنبه

    6/00/99 یکشنبه

    7/00/99 دوشنبه

 

 

 

 

 

 



 99-99سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانات نیمسال 

 رشته و مقطع:  سوم کارشناسی ارشد آمار زیستی

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

    10/03/99 شنبه

    11/03/99 یکشنبه

  10/03/99 دوشنبه
طرح و تحلیل کارآزمایی 

 بالینی
 

    12/03/99 سه شنبه

    11/03/99 چهارشنبه

    19/03/99 شنبه

  19/03/99 یکشنبه
تحلیل داده های طبقه 

 بندی شده
 

    03/03/99 دوشنبه

    0/00/99 سه شنبه

    1/00/99 چهارشنبه

    1/00/99 شنبه

    6/00/99 یکشنبه

    7/00/99 دوشنبه

 

 

 

 

 



 99-99سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانات نیمسال 

 بهداشت محیط رشته و مقطع:  اول دکتری مهندسی

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

  روش های نوین تصفیه آب  10/03/99 شنبه

    11/03/99 یکشنبه

    10/03/99 دوشنبه

  فناوری های نوین تصفیه آب  12/03/99 سه شنبه

    11/03/99 چهارشنبه

    19/03/99 شنبه

  مدیریت خطرارزیابی   19/03/99 یکشنبه

    03/03/99 دوشنبه

    0/00/99 سه شنبه

  مدیریت جامع پسماند  1/00/99 چهارشنبه

    1/00/99 شنبه

    6/00/99 یکشنبه

  آمار کاربردی پژوهش  7/00/99 دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 



 99-99سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانات نیمسال 

 محیطرشته و مقطع:  سوم  دکتری مهندسی بهداشت 

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

    10/03/99 شنبه

  رفتار شناسی آالینده ها  11/03/99 یکشنبه

    10/03/99 دوشنبه

    12/03/99 سه شنبه

    11/03/99 چهارشنبه

    19/03/99 شنبه

  ارزیابی مدیریت خطر  19/03/99 یکشنبه

    03/03/99 دوشنبه

    0/00/99 سه شنبه

    1/00/99 چهارشنبه

    1/00/99 شنبه

    6/00/99 یکشنبه

  آمار کاربردی در پژوهش  7/00/99 دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 



 99-99سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانات نیمسال 

 رشته و مقطع:  اول دکتری آمار زیستی

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

  استنباط آماری  10/03/99 شنبه

    11/03/99 یکشنبه

    10/03/99 دوشنبه

  تحلیل داده های گسسته  12/03/99 سه شنبه

    11/03/99 چهارشنبه

    19/03/99 شنبه

    19/03/99 یکشنبه

  03/03/99 دوشنبه
طرح و تحلیل آزمایش 

 های بالینی
 

    0/00/99 سه شنبه

    1/00/99 چهارشنبه

    1/00/99 شنبه

    6/00/99 یکشنبه

    7/00/99 دوشنبه

 

 

 

 

 

 



 99-99سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانات نیمسال 

 رشته و مقطع:  سوم دکتری آمار زیستی

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

    10/03/99 شنبه

    11/03/99 یکشنبه

    10/03/99 دوشنبه

    12/03/99 سه شنبه

    11/03/99 چهارشنبه

    19/03/99 شنبه

    19/03/99 یکشنبه

    03/03/99 دوشنبه

    0/00/99 سه شنبه

    1/00/99 چهارشنبه

    1/00/99 شنبه

    6/00/99 یکشنبه

    7/00/99 دوشنبه

 

 


