
 *جدید       98-99سال تحصیلی  دومبرنامه امتحانات نیمسال 

 کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت محیط  دوم و مقطع  رشته 

 30/13 30/10 30/8 تاریخ روزهای هفته

   مکانیک سیاالت 1/5/99 شنبهچهار

    4/5/99 شنبه

    5/5/99 شنبهیک

  اکولوژی محیط  6/5/99 شنبهدو

    7/5/99 شنبه سه 

 آموزش بهداشت    8/5/99 چهارشنبه

  شیمی محیط  99/ 11/5 شنبه

    99/ 12/5 یکشنبه

    99/ 13/5 دوشنبه

 زبان عمومی   99/ 14/5 سه شنبه 

    99/ 15/5 چهارشنبه

  ریاضی عمومی  99/ 19/5 یکشنبه

    99/ 20/5 دوشنبه

    99/ 21/5 سه شنبه 

    99/ 22/5 چهارشنبه

  میکروبشناسی محیط   99/ 25/5 شنبه

    99/ 26/5 یکشنبه

    99/ 27/5 دوشنبه

    99/ 28/5 سه شنبه 

  اپیدمیولوژی  99/ 29/5 چهارشنبه

 

 

 



 

    * جدید   98-99سال تحصیلی  دومبرنامه امتحانات نیمسال 

 کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت محیط  چهارمرشته و مقطع:  

 30/13 30/10 30/8 تاریخ روزهای هفته

    1/5/99 شنبهچهار

  استاتیک و مقاومت مصالح   4/5/99 شنبه

    5/5/99 شنبهیک

    6/5/99 شنبهدو

    7/5/99 سه شنبه 

  اصول ترمودینامیک   8/5/99 چهارشنبه

    99/ 11/5 شنبه

  کلیات پسماند  99/ 12/5 یکشنبه

    99/ 13/5 دوشنبه

    99/ 14/5 سه شنبه 

   مدیریت خدمات بهداشتی 99/ 15/5 چهارشنبه

    99/ 19/5 یکشنبه

  هیدرولوژی آب های ....  99/ 20/5 دوشنبه

    99/ 21/5 سه شنبه 

    99/ 22/5 چهارشنبه

  انتقال و توزیع  99/ 25/5 شنبه

    99/ 26/5 یکشنبه

    99/ 27/5 دوشنبه

    99/ 28/5 سه شنبه 

  کاربرد بیوتکنولوژی  99/ 29/5 چهارشنبه

 

 



 *جدید    98-99سال تحصیلی  دومبرنامه امتحانات نیمسال 

 م کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت محیط ششرشته و مقطع:  

 30/13 30/10 30/8 تاریخ روزهای هفته

  فاضالب جمع آوری   1/5/99 شنبهچهار

    4/5/99 شنبه

    5/5/99 شنبهیک

     6/5/99 شنبهدو

    7/5/99 سه شنبه 

  بهره برداری و نگهداری...  8/5/99 چهارشنبه

   قوانین و مقررات محیط زیست 99/ 11/5 شنبه

    99/ 12/5 یکشنبه

    99/ 13/5 دوشنبه

    99/ 14/5 سه شنبه 

  مهندسیاقتصاد   99/ 15/5 چهارشنبه

  آشنایی با مدل سازی در سیستم   99/ 19/5 یکشنبه

    99/ 20/5 دوشنبه

    99/ 21/5 سه شنبه 

    99/ 22/5 چهارشنبه

   روش های مهندسی مبارزه با ناقلین 99/ 25/5 شنبه

    99/ 26/5 یکشنبه

    99/ 27/5 دوشنبه

    99/ 28/5 سه شنبه 

  بهداشتیمدیریت خدمات   99/ 29/5 چهارشنبه

 

 

 



 

 * جدید    98-99سال تحصیلی  دومبرنامه امتحانات نیمسال 

 کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای دوم رشته و مقطع:   

 30/13 30/10 30/8 تاریخ روزهای هفته

  نظری شیمی تجزیه  1/5/99 شنبهچهار

    4/5/99 شنبه

    5/5/99 شنبهیک

  فارسیادبیات   6/5/99 شنبهدو

    7/5/99 سه شنبه 
 

    8/5/99 چهارشنبه

   2فیزیک اختصاصی 99/ 11/5 شنبه
 

    99/ 12/5 یکشنبه

    99/ 13/5 دوشنبه

    99/ 14/5 سه شنبه 

 دینامیک گازها    99/ 15/5 چهارشنبه

  مدیریت صنعتی   99/ 19/5 یکشنبه

    99/ 20/5 دوشنبه

    99/ 21/5 سه شنبه 

    99/ 22/5 چهارشنبه

    99/ 25/5 شنبه

  2ریاضیات عمومی  99/ 26/5 یکشنبه

    99/ 27/5 دوشنبه

    99/ 28/5 سه شنبه 

  زبان عمومی  99/ 29/5 چهارشنبه

  * شیمی تجزیه عملی  1/6/99 شنبه

 



 

 *جدید   98-99سال تحصیلی  دومبرنامه امتحانات نیمسال 

 بهداشت حرفه ایکارشناسی پیوسته مهندسی چهارم رشته و مقطع: 

 

 

 30/13 30/10 30/8 تاریخ روزهای هفته

  مکانیک سیاالت   1/5/99 شنبهچهار

    4/5/99 شنبه

    5/5/99 شنبهیک

    6/5/99 شنبهدو

  ارتعاش در محیط کار   7/5/99 سه شنبه 

    8/5/99 چهارشنبه

    99/ 11/5 شنبه

  99/ 12/5 یکشنبه
تجزیه و ارزشیابی نمونه های  

 هوا 
 
 

    99/ 13/5 دوشنبه

    99/ 14/5 سه شنبه 

  1ارگونومی شغلی   99/ 15/5 چهارشنبه

  آمار زیستی   99/ 19/5 یکشنبه

    99/ 20/5 دوشنبه

    99/ 21/5 سه شنبه 

    99/ 22/5 چهارشنبه

  ایمنی حریق و مواد شیمیایی   99/ 25/5 شنبه

    99/ 26/5 یکشنبه

    99/ 27/5 دوشنبه

  صدا در محیط کار   99/ 28/5 سه شنبه 

    99/ 29/5 چهارشنبه



 *جدید   98-99سال تحصیلی  دومبرنامه امتحانات نیمسال 

 م کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ایششرشته و مقطع:   

 30/13 30/10 30/8 تاریخ روزهای هفته

  های حرارتی محیط کار تنش   1/5/99 شنبهچهار

    4/5/99 شنبه

    5/5/99 شنبهیک

    6/5/99 شنبهدو

    7/5/99 سه شنبه 

  تهویه صنعتی   8/5/99 چهارشنبه
 

  کلیات محیط زیست   99/ 11/5 شنبه

    99/ 12/5 یکشنبه

    99/ 13/5 دوشنبه

    99/ 14/5 سه شنبه 

  3ایمنی در محیط کار  99/ 15/5 چهارشنبه

  ارزیابی مدیریت ریسک   99/ 19/5 یکشنبه

    99/ 20/5 دوشنبه

    99/ 21/5 سه شنبه 

  99/ 22/5 چهارشنبه
اپیدمیولوژی بیماری های  

 شغلی 
 

 کمک های اولیه    99/ 25/5 شنبه

    99/ 26/5 یکشنبه

    99/ 27/5 دوشنبه

    99/ 28/5 سه شنبه 

  99/ 29/5 چهارشنبه
ارتقاء  روانشناسی صنعتی و  

 سالمت 
 

 

 



 

 

 *جدید  98-99سال تحصیلی  دومبرنامه امتحانات نیمسال 

 کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی  دومرشته و مقطع:  

 30/13 30/10 30/8 تاریخ روزهای هفته

    1/5/99 شنبهچهار

  فارماکولوژی  4/5/99 شنبه

    5/5/99 شنبهیک

    6/5/99 شنبهدو

    7/5/99 سه شنبه 

  1آمار حیاتی  8/5/99 چهارشنبه

  اصول و کلیات اپیدمیولوژی  99/ 11/5 شنبه

    99/ 12/5 یکشنبه

    99/ 13/5 دوشنبه

    99/ 14/5 سه شنبه 

  میکروبشناسی  99/ 15/5 چهارشنبه

  بهداشت دهان و دندان   99/ 19/5 یکشنبه

    99/ 20/5 دوشنبه

    99/ 21/5 سه شنبه 

 خدمات بهداشتی اصول   99/ 22/5 چهارشنبه

  روانشناسی و بهداشت روان  99/ 25/5 شنبه

    99/ 26/5 یکشنبه

    99/ 27/5 دوشنبه

    99/ 28/5 سه شنبه 

  زبان عمومی  99/ 29/5 چهارشنبه

 



 

 *جدید  98-99سال تحصیلی  دومبرنامه امتحانات نیمسال 

 بهداشت عمومی چهارم کارشناسی پیوسته  رشته و مقطع:  

 30/13 30/10 30/8 تاریخ روزهای هفته

 2بهداشت محیط   1/5/99 شنبهچهار

    4/5/99 شنبه

    5/5/99 شنبهیک

    6/5/99 شنبهدو

  بهداشت باروری  7/5/99 سه شنبه 

    8/5/99 چهارشنبه

    99/ 11/5 شنبه

  بیماری های شایع کودکان  99/ 12/5 یکشنبه

    99/ 13/5 دوشنبه

    99/ 14/5 سه شنبه 

   بهداشت مواد غذایی 99/ 15/5 چهارشنبه

  برنامه ملی مبارزه)واگیر(   99/ 19/5 یکشنبه

    99/ 20/5 دوشنبه

    99/ 21/5 سه شنبه 

 بهداشت دانش آموزان    99/ 22/5 چهارشنبه

 بهداشت مادر و کودک   99/ 25/5 شنبه

    99/ 26/5 یکشنبه

    99/ 27/5 دوشنبه

    99/ 28/5 سه شنبه 

  روش تحقیق در علوم ....  99/ 29/5 چهارشنبه

 

 



 

 * جدید98-99سال تحصیلی  دومبرنامه امتحانات نیمسال 

 م کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی پنج:  رشته و مقطع 

 30/13 30/10 30/8 تاریخ روزهای هفته

  مبارزه)غیر واگیر(برنامه ملی   1/5/99 شنبهچهار

    4/5/99 شنبه

    5/5/99 شنبهیک

    6/5/99 شنبهدو

  اقتصاد بهداشت  7/5/99 سه شنبه 

    8/5/99 چهارشنبه

  پاتولوژی جغرافیایی ایران   99/ 11/5 شنبه

    99/ 12/5 یکشنبه

  بهداشتی خدمات مدیریت  99/ 13/5 دوشنبه

    99/ 14/5 سه شنبه 

   99/ 15/5 چهارشنبه
اقدامات بهداشتی و کمک های 

 اولیه

  ...بر نظارت مدیریت  99/ 19/5 یکشنبه

    99/ 20/5 دوشنبه

    99/ 21/5 سه شنبه 

  کاربرد کامپیوتر در تجزیه و تحلیل  99/ 22/5 چهارشنبه

  بهداشت حرفه ای  99/ 25/5 شنبه

    99/ 26/5 یکشنبه

    99/ 27/5 دوشنبه

  3محیط بهداشت  99/ 28/5 شنبه سه 

    99/ 29/5 چهارشنبه

 

 



 

 

 *جدید  98-99سال تحصیلی  دومبرنامه امتحانات نیمسال 

 م کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی سورشته و مقطع:   

 30/13 30/10 30/8 تاریخ روزهای هفته

  برنامه ملی مبارزه)غیر واگیر(  1/5/99 شنبهچهار

    4/5/99 شنبه

 بهداشت باروری   5/5/99 شنبهیک

    6/5/99 شنبهدو

    7/5/99 سه شنبه 

  پاتولوژی جغرافیایی  8/5/99 چهارشنبه

  بهداشت روانی و اعتیاد  99/ 11/5 شنبه

    99/ 12/5 یکشنبه

 اقدامات بهداشتی در....   99/ 13/5 دوشنبه

    99/ 14/5 سه شنبه 

  ارثیبیماری های   99/ 15/5 چهارشنبه

  آموزش بهداشت و ارتباطات  99/ 19/5 یکشنبه

    99/ 20/5 دوشنبه

    99/ 21/5 سه شنبه 

  بهداشت حرفه ای  99/ 22/5 چهارشنبه

  اصول برنامه ریزی   99/ 25/5 شنبه

    99/ 26/5 یکشنبه

    99/ 27/5 دوشنبه

 3محیط بهداشت   99/ 28/5 سه شنبه 

    99/ 29/5 چهارشنبه

 


