
 *جدید  98-99سال تحصیلی  دومبرنامه امتحانات نیمسال 

 کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دوم رشته و مقطع:  

 30/13ساعت   30/10ساعت   30/8ساعت   تاریخ  روزهای هفته 

  اپیدمیولوژی محیط   99/ 5/ 1 چهارشنبه 

    99/ 5/ 4 شنبه

    99/ 5/ 5 یکشنبه 

    99/ 5/ 6 دوشنبه 

    99/ 5/ 7 سه شنبه 

  آلودگی هوا   99/ 5/ 8 چهارشنبه 

    11/5/99 شنبه

    12/5/99 یکشنبه 

    13/5/99 دوشنبه 

    14/5/99 سه شنبه 

  ارزیابی اثرات توسعه   15/5/99 چهارشنبه 

    19/5/99 یکشنبه 

    20/5/99 دوشنبه 

    21/5/99 سه شنبه 

  آب  ایمنی  برنامه   22/5/99 چهارشنبه 

    25/5/99 شنبه

    26/5/99 یکشنبه 

    27/5/99 دوشنبه 

    28/5/99 سه شنبه 

  طراحی تصفیه خانه فاضالب   1/6/99 شنبه

 



 * جدید   98-99سال تحصیلی  دومبرنامه امتحانات نیمسال 

 کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای دوم  رشته و مقطع: 

 30/13  ساعت 30/10  ساعت 30/8  ساعت تاریخ روزهای هفته

  سم شناسی شغلی   1/5/99 شنبهچهار

    4/5/99 شنبه

    5/5/99 شنبهیک

    6/5/99 شنبهدو

    7/5/99 سه شنبه 

   طراحی سیستم کنترل آالینده های   8/5/99 چهارشنبه

    99/ 11/5 شنبه

  طراحی روشنایی در محیط   99/ 12/5 یکشنبه

    99/ 13/5 دوشنبه

    99/ 14/5 شنبه سه 

   ایمنی در محیط کار  99/ 15/5 چهارشنبه

    99/ 19/5 یکشنبه

    99/ 20/5 دوشنبه

  بیماری های ناشی از کار   99/ 21/5 سه شنبه 

    99/ 22/5 چهارشنبه

    99/ 25/5 شنبه

    99/ 26/5 یکشنبه

    99/ 27/5 دوشنبه

  انسانی مهندسی فاکتور های    99/ 28/5 سه شنبه 

    99/ 29/5 چهارشنبه

 



 *جدید  98-99سال تحصیلی  دومبرنامه امتحانات نیمسال 

 کارشناسی ارشد آموزش بهداشت  دوم رشته و مقطع 

 30/13ساعت   30/10ساعت   30/8ساعت   تاریخ روزهای هفته

    1/5/99 شنبهچهار

  ارتباط در آموزش بهداشت و ارتقای سالمت  4/5/99 شنبه

    5/5/99 شنبهیک

    6/5/99 شنبهدو

    7/5/99 سه شنبه 

  نرم افزارهای تحلیل داده های سالمت  8/5/99 چهارشنبه

    99/ 11/5 شنبه

    99/ 12/5 یکشنبه

    99/ 13/5 دوشنبه

  2فناوری کاربردی درآموزش بهداشت و ارتقای سالمت  99/ 14/5 سه شنبه 

    99/ 15/5 چهارشنبه

    99/ 19/5 یکشنبه

    99/ 20/5 دوشنبه

  نظریه ها و مدل های برنامه ریزی و تغییر رفتار سالمت  99/ 21/5 سه شنبه 

    99/ 22/5 چهارشنبه

    99/ 25/5 شنبه

    99/ 26/5 یکشنبه

  روش پژوهش در آموزش بهداشت و ارتقای سالمت  99/ 27/5 دوشنبه

    99/ 28/5 سه شنبه 

 

 



 *جدید        98-99سال تحصیلی  دومبرنامه امتحانات نیمسال 

 کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی  دوم رشته و مقطع 

 30/13ساعت   30/10ساعت   30/8ساعت   تاریخ روزهای هفته

    1/5/99 شنبهچهار

  تحلیل داده های  سالمت  4/5/99 شنبه

    5/5/99 شنبهیک

    6/5/99 شنبهدو

    7/5/99 سه شنبه 

  8/5/99 چهارشنبه
اماری در روش های 

 اپیدمیولوژی
 

    99/ 11/5 شنبه

    99/ 12/5 یکشنبه

    99/ 13/5 دوشنبه

  مدل سازی اپیدمیولوژی  99/ 14/5 سه شنبه 

    99/ 15/5 چهارشنبه

    99/ 19/5 یکشنبه

    99/ 20/5 دوشنبه

  اپیدمیولوژی اجتماعی  99/ 21/5 سه شنبه 

    99/ 22/5 چهارشنبه

    99/ 25/5 شنبه

    99/ 26/5 یکشنبه

    99/ 27/5 دوشنبه

  اپیدمیو لوژی بیماری های غیر واگیر  99/ 28/5 سه شنبه 

 

 



 

 

 *جدید    98-99برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

 کارشناسی ارشد آمار زیستی  دوم رشته و مقطع:   

 30/13ساعت   30/10ساعت   30/8ساعت   تاریخ روزهای هفته

    1/5/99 چهارشنبه

  3روش های آمار زیستی  4/5/99 شنبه

    5/5/99 یکشنبه

    6/5/99 دوشنبه

    7/5/99 سه شنبه 

    8/5/99 چهارشنبه

    99/ 11/5 شنبه

    99/ 12/5 یکشنبه

    99/ 13/5 دوشنبه

    99/ 14/5 سه شنبه 

    99/ 15/5 چهارشنبه

    99/ 19/5 یکشنبه

    99/ 20/5 دوشنبه

    99/ 21/5 سه شنبه 

    99/ 22/5 چهارشنبه

  روش های چند متغیره کاربردی  99/ 25/5 شنبه

    99/ 26/5 یکشنبه

  های آماری در اپیدمیولوژیروش  5/6/99 شنبهچهار

  ءتحلیل داده  های بقا  99/ 31/6 دوشنبه



 

 *جدید   98-99سال تحصیلی  دومبرنامه امتحانات نیمسال 

 دکتری مهندسی بهداشت محیط  دومرشته و مقطع:  

 30/13ساعت   30/10ساعت   30/8ساعت   تاریخ روزهای هفته

  مدل سازی در علوم مهندسی   1/5/99 شنبهچهار

    4/5/99 شنبه

    5/5/99 شنبهیک

    6/5/99 شنبهدو

    7/5/99 سه شنبه 

    8/5/99 چهارشنبه

  خاک آلودگی کنترل و شناخت  99/ 11/5 شنبه

    99/ 12/5 یکشنبه

    99/ 13/5 دوشنبه

    99/ 14/5 سه شنبه 

    99/ 15/5 چهارشنبه

  میکروبیواوژی پیشرفته  99/ 19/5 یکشنبه

    99/ 20/5 دوشنبه

    99/ 21/5 سه شنبه 

    99/ 22/5 چهارشنبه

    99/ 25/5 شنبه

    99/ 26/5 یکشنبه

    99/ 27/5 دوشنبه

  روش های نوین تصفیه فاضالب  99/ 31/6 دوشنبه

 



 

 

 *جدید 98-99برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

 دکتری آمار زیستی دومرشته و مقطع:  

 30/13ساعت   30/10ساعت   30/8ساعت   تاریخ روزهای هفته

    1/5/99 چهارشنبه

    4/5/99 شنبه

    5/5/99 یکشنبه

    6/5/99 دوشنبه

    7/5/99 سه شنبه

    8/5/99 چهارشنبه

    99/ 11/5 شنبه

    99/ 12/5 یکشنبه

    99/ 13/5 دوشنبه

  مدل های خطی  99/ 14/5 سه شنبه 

    99/ 15/5 چهارشنبه

    99/ 19/5 یکشنبه

    99/ 20/5 دوشنبه

    99/ 21/5 شنبه سه 

    99/ 22/5 چهارشنبه

    99/ 25/5 شنبه

  آمار بیزی محاسباتی  99/ 26/5 یکشنبه

    99/ 27/5 دوشنبه

    99/ 28/5 سه شنبه 



  تحلیل داده های بقا  99/ 30/6 یکشنبه

 


