
0011-99برنامه هفتگی نیمسال دوم   

 

 رم دومت:کارشناسی بهداشت محیط                  مقطع و رشته

 روز های هفته 01/01-01/1 01/01-01/01 01-00 01-01

 

 آموزش بهداشت

 دکترسیابانی

           1کالس

 

 میکروبشناسی محیط

 دکتر هوشیار حسینی

 آزمایشگاه

 

 میکروبشناسی محیط

 0دکتر هوشیار حسینی

 

 شنبه

 
 (1-1) 1ریاضی

 م دکتر حقیخان

 اصول اپیدمیولوژی

 دکتر صفری

 

 1تربیت بدنی

 (0سالن شهدا گروه  –ان دختر

 (1سالن فجر گروه -ان دختر

 

 یکشنبه

  

 شیمی محیط ع

 دکتر هیوا حسینی

 آزمایشگاه
 

                                                                                                                                                                     شیمی محیط ن                                                                                      

 دکتر هیوا حسینی

 

 دوشنبه

 

 

 مکانیک سیاالت

 دکتر اسدی

 

 1تربیت بدنی

 داسالن شه –پسران 

 

 

 اکولوژی محیط

 دکتر علی الماسی

 سه شنبه

 
 

 

 آیین زندگی

 صادقی -انخواهر

 اسدی -برادران

 زبان عمومی

 دکتر دوستی

 

 چهارشنبه

 



0011-99برنامه هفتگی نیمسال دوم   

 

 چهارم ترم                         بهداشت محیط مقطع و رشته

01-01  01-00  01/01-01/01  01/01-01/1  روز های هفته 

 
 

 
 

 

 

 شنبه

 

 تفسیر موضوعی

 حاج آقا سوری

  مختلط

 

 تاریخ امامت

 پور ملکی خانم -خواهران

 زرین فام -خواهران

 صبوری آقای -برادران

 یکشنبه

  

 خدمات بهداشتیاصول 

 ستار رضاییدکتر 

 

 کلیات پسماند

 دکتر هوشیار حسینی

 دوشنبه

  

 تکنولوژیکاربرد بیو

 دکترعلی الماسی

 

 ع آبانتقال و توزی

 دکتر اسدی

 

 سه شنبه

 

 هیدرولوژی آبهای سطحی

 دکتر موسوی

 

 اصول ترمودینامیک

 شرینیدکتر 

 استاتیک و مقاومت مصالح

 دهلقیدکتر 

 چهارشنبه

 

 

 



0011-99برنامه هفتگی نیمسال دوم   

 

 ششم ترمبهداشت محیط         مقطع و رشته

 روز های هفته 01/01-01/1 01/01-01/01 01-00 01-01

 
 مدیریت کیفیت آب

 دکتر موسوی

 مهندسی اقتصاد

 دکتر صوفی

 بهداشت مسکن و اماکن

 دکتراسدی

 شنبه

 
 میکروبیولوژی محیط

 دکتر هوشیار حسینی

بهداشت محیط بیمارستان 

 و کنترل عفونت

 دکتر محمدی

 زبان تخصصی

 دکتر موسوی

 یکشنبه

 
 بهداشت مدارس و آموزشگاه ها

 دکتر سیابانی
  

 دوشنبه

بهداشت محیط در 

 شرایط اضطراری

 ه نوریخانم منیر

 حقوق و قوانین بهداشت محیط

 دکتر موسوی

روش های مهندسی مبارزه با 

.... 

 دکتر هوشیار حسینی

 لیمویی دکتر 

 

 سه شنبه

  

کنترل بهداشتی اماکن تهیه 

 غذا

 دکتر مریم عزیزی

 بهداشت پرتوها و حفاظت

 دکتر رستم پور

 

 چهارشنبه

 

 



0011-99برنامه هفتگی نیمسال دوم   

 

 مقطع و رشته بهداشت عمومی     ترم دوم

01-01  01-00  01/01-01/01  01/01-01/1  روز های هفته 

 

 

 اپیدمیولوژی

 دکتر عبدلی

 0اندیشه اسالمی 

 دکتر بهروز اسدی -مختلط 

 زبان عمومی

 دکتر دوستی

 شنبه

 

 0تربیت بدنی

 پسران

 سالن فجر

 اصول و کلیات خدمات بهداشتی

 دکتر کاظمی/دکتر لیمویی

 0آمار حیاتی

 هاشمیان دکتر

 یکشنبه

 
 

 
  

 ولوژیفارماک

 دکتر 

 دوشنبه

 
 

 

 میکروب شناسی ع

 دکتر زهتابیان/دکترژاله مرادی

 آزمایشگاه

 میکروب شناسی ن

 دکتر زهتابیان/دکترژاله مرادی

 سه شنبه

 

 

 

 بهداشت روانروانشانسی و 

 خیراله صادقی دکتر

 

 بهداشت دهان و دندان

 دانشکده دندانپزشکی

 

 0تربیت بدنی

 خانم ها

 سالن فجر 

شنبهچهار  

 

 



0011-99برنامه هفتگی نیمسال دوم   

 

 چهارم ترمبهداشت عمومی      مقطع و رشته

01-01  01-00  01/01-01/01  01/01-01/1  روز های هفته 

 روش تحقیق 

 رضاییانکاظمی/دکتردکتر

 تربیت بدنی

 خواهران

 

 برنامه ملی بیماری های واگیر

 دکتر حمزه

 

 شنبه

 1بهداشت محیط

 شهین چراغیان

 

 بهداشت باروری

 خانم منتی

 

 د غذاییبهداشت موا

 معین بشیریدکتر

 

 بهداشت دانش آموزان

 

 یکشنبه

 مادر و کودک 

 رجعتیدکتر 

 بیماریهای شایع کودکان

 سیابانیدکتر

 

 دوشنبه 

 مادر و کودکبهداشت  

 گلعذاردکتر 

 

 1اندیشه اسالمی 

 دکتر صادقی -مختلط

 

 سه شنبه

 چهارشنبه    

 

 



0011-99برنامه هفتگی نیمسال دوم   

 

ششم مقطع و رشته بهداشت عمومی     ترم  

01-01  01-00  01/01-01/01  01/01-01/1  روز های هفته 

 و اعتیاد بهداشت روانی 

 جلسه دکتر جلیلیان 1

 دکترپرویزی فردجلسه  1

 بهداشت سالمندان

 دکتر جلیلیان -دکتر اشتریان

 شنبه 

 اصول برنامه ریزی بهداشتی 

 دکتر ستار رضایی
 

 انقالب اسالمی
 دکتر کهریزی-خواهران

 م آقای زرین فا -برادران

 تاریخ امامت
 ملکی -خواهران

 مآقای زرین فا -خواهران

 صبوری -برادران

 یکشنبه

   

 

 توانبخشی

 دکتر لیبا رضایی– دکتر شمسی

 

 دوشنبه

 حشره شناسی پزشکی 

 لیموییدکتر

 آزمایشگاه

 حشره شناسی پزشکی

 دکتر لیمویی

 

 توانبخشی

 دکتر شیانی-دکتر سلطانی

 

 سه شنبه

 و ژنتیکبیماریهای ارثی  

 جلیلیاندکتر خانم 

 تغذیه کاربردی

 مولودی دکتر

 دکتر سلیمانی

 

 

 چهارشنبه

 

 



0011-99برنامه هفتگی نیمسال دوم   

 

 دوم  ترمعمومی                       حرفه ای بهداشت مقطع و رشته

01-01  01-00  01/01-01/01  01/01-01/1  روز های هفته 

 1ریاضیات 

 (00-01)دکتر حقی

 

  دینامیک گازها و آئروسول ها

 تیمدیریت صنع

 دکتر ندری

 

 شنبه

 
 

 

 

 فارسیادبیات 

 کرم سیما آقای

 دینامیک گازها  
 دکتر امیدی

 یکشنبه

 مدیریت صنعتی 

 ندریدکتر 
 

 زبان عمومی 

 دکتر دوستی

 

 دوشنبه

 (شیمی تجزیه)عملی  

 دکتر حیدری

 آزمایشگاه

 (تئوریشیمی تجزیه)

 دکتر حیدری 

 سه شنبه

 

 

 1فیزیک اختصاصی

 دکتر رستم پور

 

آقای خواهران آیین زندگی 

 صادقی

 بردرن آقای اسدی

 چهارشنبه 

 

 



0011-99برنامه هفتگی نیمسال دوم   

 

 مقطع و رشته بهداشت حرفه ای                      عمومی ترم چهارم

01-01  01-00  01/01-01/01  01/01-01/1  روز های هفته 

 تجزیه و ارزشیابی نمونه هوا ن 

 ع/ امیدی دکتر برزگر 
 

 زیستیآمار 

 مصطفاییدکتر  

 

 تجزیه و ارزشیابی نمونه هوا ن

 ر برزگردکت

 

 شنبه

 تفسیر موضوعی 

 حاج آقا سوری -مختلط

 یکشنبه   ارتعاش در محیط کار

 

 

 تجزیه و ارزشیابی نمونه هوا ن

 امیدی عدکتر  

(01-01) 

 صدا در محیط کار

 مهندس یارتیره

 دوشنبه 

  

 ایمنی حریق ع

 دکتر قنبری
 

 0ارگونومی شغلی 

 دکتر قره گوزلو

 

 ایمنی حریق ن

 دکتر قنبری

 

شنبه سه  

 

 

 مکانیک سیاالت  

 سیاه منصوردکتر

 چهارشنبه

 

 



0011-99برنامه هفتگی نیمسال دوم   

 

 مقطع و رشته بهداشت حرفه ای                      عمومی ترم ششم

01-01  01-00  01/01-01/01  01/01-01/1  روز های هفته 

 بهداشت پرتوها   

 دکتر قره گوزلو

 شنبه 

 فرهنگ و تمدن 

 مختلط

 آقای دولتیاری

 انقالب اسالمی
 دکتر کهریزی کالس-نخواهرا

 کالس آقای زرین فام -برادران

 

 تاریخ امامت

 0ملکی کالس-خواهران

 1زرین فام کالس-خواهران

 01صبوری کالس-برادران

 یکشنبه

 مبانی کنترل آلودگی هوا    

 دکتر برزگر

 دوشنبه

اصول سک شناسی و پایش  

 (51-51دکتر امیدی ) بیولوژیک

 

 1تربیت بدنی

 جرسالن ف  –دختران 

 سالن شهدا –پسران 

 روانشناسی صنعتی 

 ندریدکتر 

 

 سه شنبه

 ایمنی در برق و ماشین آالت 

 دکتر قنبری ع

حوادث ناشی از کار در شرایط 

 اضطراری

 دکتر قنبری

 ایمنی در برق و ماشین آالت ن

 دکتر قنبری

 چهارشنبه

 

 


