
 

 ارائه دروس رشته های کارشناسی

 نیمسال دوم

1400-1399 

 

 

 



 1399-1400در نیمسال دوم مقطع کارشناسی برنامه دروس ارائه شده 

 

 رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی پیوسته بهداشت محیط                           ترم دوم

کد 

 درس

گروه  نام درس

 درس

 برنامه امتحانات برنامه هفتگی سهم استاد نام مدرس تعداد واحد

شماره  ساعت روز)هفته( عملی نظری عملی نظری

 کالس

 ساعت تاریخ

 10:30 17/5/00  8:00-12:00 چهارشنبه - 100 مهدی دوستی - 3 1 زبان خارجی 31007

 

31009 

 

 2تربیت بدنی 

1  

- 

 

1 

  خواهران)سالن فجر(

- 

100 

100 

100 

   8:00-10:00 یکشنبه

20/5/00 

 

  8:00-10:00 یکشنبه خواهران)سالن شهدا( 4 30/10

  10:00-12:00 سه شنبه برادران 2

 100 صادقی)خواهران( - 2 1 آیین زندگی 31015

100 

 11/5/00  10:00-12:00 چهارشنبه -

 

14 

 اسدی)برادران( 2 

 10:30 2/5/00  14:00-17:00 یکشنبه - 100 طاهره حقی - 3 1 2ریاضی  33005

 8:30 19/5/00  10:00-12:00 یکشنبه - 100 صفریدکتر رویا  - 2 1 اصول اپیدمیولوژی 33013

 13:30 10/5/00  14:00-16:00 سه شنبه - 100 دکتر انور اسدی - 2 1 مکانیک سیاالت 33015

 10:30 5/5/00  8:00-12:00 دوشنبه 100 100 دکتر هیوا حسینی 1 1 1 شیمی محیط 33020

 30/13 3/5/00  8:00-10:00 شنبهسه  - 2 دکتر علی الماسی - 2 1 اکولوژی محیط 33024

 30/13 6/5/00  14:00-16:00 شنبه - 100 سیابانیدکتر  - 1 1 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت 33059

 8:30 13/5/00  8:00-12:00 شنبه 100 100 دکتر هوشیار حسینی 1 1 2 محیطمیکروب شناسی  33060

  واحد 20 

 



 1399-1400در نیمسال دوم مقطع کارشناسی برنامه دروس ارائه شده 

 

 پیوسته بهداشت محیط                           ترم چهارمرشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی 

کد 

 درس

گروه  نام درس

 درس

 برنامه امتحانات برنامه هفتگی سهم استاد نام مدرس تعداد واحد

شماره  ساعت روز)هفته( عملی نظری عملی نظری

 کالس

 ساعت تاریخ

 100 ن فام )خواهران(یزردکتر  - 2 1 تاریخ امامت 31016

 

100 

 30/10 12/3/00  8:00-10:00 یکشنبه   

 صبوری)برادران(دکتر  3

 30/8 18/3/00  14:00-16:00 یکشنبه    100 آقای علی محبی دهلقی - 2 1 تفسیر موضوعی 31018

 30/8 8/3/00  10:15-12:15 چهارشنبه  100 حمید شرینی - 2 1 اصول ترمودینامیک 33011

مقاومت  استاتیک و 33067

 مصالح

 30/8 22/3/00  8:15-10:15 چهارشنبه  100 دکتر دهلقی - 2 1

خدمات  مدیریت اصول 33016

 بهداشتی درمانی 

 13:30 23/3/00  10:15-12:15 دوشنبه  100 دکتر ستار رضایی - 1 1

هیدرولوژی آب های  33023

 سطحی و زیر زمینی

 30/8 10/3/00  14:15-16:15 چهارشنبه  100 دکتر موسوی - 2 1

 30/10 16/3/00  8:15-10:15 سه شنبه  100 100 انور اسدی 5/0 5/1 1 انتقال و توزیع آب 33068

 30/10 26/3/00  8:15-10:15 دوشنبه 100 100 هوشیار حسینی 1 2 1 کلیات پسماند 33069

بیوتکنولوژی در  33088

 بهداشت محیط

 30/13 11/3/00  10:15-12:15 سه شنبه   100 دکتر علی الماسی - 1 1

  واحد 17 

 



 1399-1400در نیمسال دوم مقطع کارشناسی برنامه دروس ارائه شده 

 

 رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی پیوسته بهداشت محیط                           ترم ششم

کد 

 درس

گروه  نام درس

 درس

 برنامه امتحانات برنامه هفتگی سهم استاد نام مدرس تعداد واحد

شماره  ساعت روز)هفته( عملی نظری عملی نظری

 کالس

 ساعت تاریخ

 30/10 8/3/00  14:00-16:00 شنبه - 100 دکتر موسوی - 2 1 مدیریت کیفیت آب 33036

 30/13 26/3/00  10:00-12:00 شنبه - 100 دکتر مسلم صوفی - 2 1 اقتصاد مهندسی 33018

 30/10 22/3/00  8:00-10:00 شنبهیک - 100 دکتر موسوی - 2 1 زبان تخصصی 33079

بهداشتی اماکن، تهیه ، توزیع و کنترل  33080

 نگهداری مواد غذایی

 30/8 24/3/00  10:00-12:00 چهار شنبه 75 50 دکتر مریم عزیزی 5/0 5/1 1

 25 50 هیوا حسینیدکتر 

 دکتر هوشیار حسینی - 1 1 بهداشت مدارس آموزشگاه ها 33081

 دکتر سیابانی

25 

75 

- 

- 

 30/13 9/3/00  14:00-16:00 دوشنبه

مدیریت بهداشت محیط برای مبارزه با  33083

 ناقلین

 30/10 11/3/00  10:15-12:15 سه شنبه - 50 دکتر هوشیار حسینی - 5/1 1

 - 50 دکتر مجتبی لیمویی

 30/8 23/3/00  8:00-10:00 چهار شنبه 100 100 دکتر نیما رستم پور 5/0 5/1 1 بهداشت پرتو ها و حفاظت 33082

مدیریت بهداشت محیط در شرایط  33084

 اضطراری

 30/10 25/3/00  16:00-18:00 سه شنبه - 100 شهین چراغیان - 5/1 1

 30/13 19/3/00  8:00-10:00 شنبه - 1 دکتر انور اسدی - 1 1 بهداشت مسکن و اماکن عمومی 33085

بهداشت محیط بیمارستان و کنترل  33086

 عفونت

 30/13 12/3/00  10:00-12:00 یکشنبه - 100 دکتر محمدی - 2 1

حقوق و قوانین بهداشت محیط و محیط  33087

 زیست

 30/8 18/3/00  14:00-16:00 سه شنبه  100 دکتر موسوی - 1 1

 30/8 16/3/00  14:00-16:00 شنبهیک 100 100 دکتر هوشیار حسینی 1 1 1 میکروبیولوژی محیط  33060

  واحد 20 

 



 1399-1400در نیمسال دوم مقطع کارشناسی برنامه دروس ارائه شده 

 

 تحصیلی: کارشناسی پیوسته بهداشت محیط                           ترم هشتم رشته و مقطع

گروه  نام درس کد درس

 درس

 برنامه امتحانات برنامه هفتگی سهم استاد نام مدرس تعداد واحد

 ساعت تاریخ شماره کالس ساعت روز)هفته( عملی نظری عملی نظری

شنبه تا چهارشنبه 100  محمدیدکتر  2 - 1 5کارآموزی در عرصه  33051
 

12:00
-

8:00
 

   

    100  دکتر هیوا حسینی 2 - 1 6کارآموزی در عرصه  33052

    100  دکتر هوشیار حسینی 2 - 1 7کارآموزی در عرصه  33053

    100  دکتر انور اسدی 2 - 1 8کارآموزی در عرصه  33054

  واحد 8 

 

  



 1399-1400در نیمسال دوم مقطع کارشناسی برنامه دروس ارائه شده 

 

 کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه ای                            ترم دومرشته و مقطع تحصیلی: 

کد 

 درس

گروه  نام درس

 درس

 برنامه امتحانات برنامه هفتگی سهم استاد نام مدرس تعداد واحد

شماره  ساعت روز)هفته( عملی نظری عملی نظری

 کالس

 ساعت تاریخ

 100 صادقی ن آقایخواهرا - 2 1 آیین زندگی 31015

 

100 

 14:00 11/5/00  10:00-12:00 چهارشنبه  

2 
 اسدیآقای برادران 

 30/10 6/5/00  14:00-17:00 چهارشنبه  100 کرم سیماآقای  - 3 1 ادبیات فارسی 31006

 30/10 4/5/00  8:00-12:00 شنبهدو  100 دوستی آقای  - 3 2 زبان انگلیسی 31007

 30/10 2/5/00  14:00-16:00 چهارشنبه   100 رستم پور دکتر - 2 1 2فیزیک اختصاصی  32506

 حیدری دکتر 1 2 1 شیمی تجزیه 32507

 دکتر جاللوند

100 

- 

- 

100 

 30/10 12/5/00  8:00-12:00 شنبهسه 

 30/10 16/5/00  14:00-17:00 شنبه  100 دکتر حقی - 3 1 2ریاضیات عمومی  32508

 30/10 9/5/00  1000-12:00 شنبه  100 دکتر امیدی - 2 1 دینامیک گازها و آئروسول 32509

 30/10 18/5/00  08:00-10:00 شنبه  100 دکتر ندری - 2 1 مدیریت صنعتی 32533

  واحد 20 
 

  



 1399-1400در نیمسال دوم مقطع کارشناسی برنامه دروس ارائه شده 

 

 چهارمرشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه ای                            ترم 

کد 

 درس

گروه  نام درس

 درس

 برنامه امتحانات برنامه هفتگی سهم استاد نام مدرس تعداد واحد

شماره  ساعت روز)هفته( عملی نظری عملی نظری

 کالس

 ساعت تاریخ

 30/8 18/3/00  14:00-16:00 یکشنبه  100 آقای دهلقی - 2 1 تفسیر موضوعی 31018

 30/10 8/3/00  8:00-10:00 چهارشنبه  100 منصوردکتر سیاه  - 3 1 مکانیک سیاالت 32516

 30/10 16/3/00  10:00-1200 شنبهدو 100 100 مهندس یارتیره 5/0 5/1 1 صدا در محیط کار 32554

 30/10 19/3/00  10:00-12:00 یکشنبه 100 100 دکتر ندری 25/0 75/0 1 ارتعاش در محیط کار 32555

 دکتر برزگر 1 2 1 هوا تجزیه و ارزشیابی نمونه های 32518

 دکتر امیدی

50 

50 

50 

50 

  8:00-10:00 شنبه

16:00-14:00  

 10/3/00 30/10 

 30/10 22/3/00  10:00-12:00 سه شنبه 100 100 دکتر قره گوزلو 1 2 1 1ارگونومی شغلی  32556

 30/10 25/3/00  10:00-12:00 شنبه 100 100 دکتر مصطفایی 1 2 1 آمار زیستی 32557

 ن 8:00-10:00 شنبهسه  100 100 دکتر قنبری 1 2 1 ایمنی حریق مواد شیمیایی 32558

 ع 16:00-14:00

 12/3/00 30/10 

  واحد 20 
 



 1399-1400در نیمسال دوم مقطع کارشناسی برنامه دروس ارائه شده 

 

 ششمرشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه ای                            ترم 

کد 

 درس

گروه  نام درس

 درس

 برنامه امتحانات برنامه هفتگی استادسهم  نام مدرس تعداد واحد

 روز عملی نظری عملی نظری

 )هفته(

شماره  ساعت

 کالس

 ساعت تاریخ

اصول سم شناسی و پایش  32571

 بیولوژیک

 30/10 26/3/00  13:00-15:00 سه شنبه - 100 دکتر امیدی - 2 1

 14 11/3/00  14:00-16:00 یکشنبه  100 آقای دولتیاری - 2 1 تاریخ فرهنگ و تمدن 31021

 30/8 8/03/00  8:00-10:00 شنبهدو - 100 دکتر  برزگر - 2 1 مبانی کنترل آلودگی 32526

 30/8 10/03/00  10:00-12:00 شنبه 100 100 دکتر قره گوزلو 1 2 1 بهداشت پرتوها 32527

 30/10 24/3/00  10:00-12:00 یکشنبه  50 کهریزی دکترخواهران  - 2 1 انقالب اسالمی ایران 31017

  50 زرین فام دکتر برادران 2

 50 خواهران زرین فام و ملکی پور 1 2 1 تاریخ امامت 31016

50 

 30/10 12/3/00  8:00-10:00 یکشنبه 

 صبوری آقایبرادران   2

حوادث ناشی از کار و شرایط  32559

 اضطراری

 30/10 19/3/00  10:00-12:00 چهارشنبه 100 100 دکتر قنبری 5/0 5/1 1

 ن8:00 -10:00 چهارشنبه 100 100 دکتر قنبری 5/0 5/1 1 ایمنی در برق و ماشین آالت 32560

16:00-14:00 

 ع

 22/3/00 30/10 

   سالن شهدا 10:00-12:00 سه شنبه 50  برادران 1 - 2 2تربیت بدنی  31009

 سالن فجر 50  خواهران 5

 30/10 16/3/00  8:00-10:00 سه شنبه - 100 دکتر ندری - 1 1 روانشناسی صنعتی 32561

  واحد 17 

 



 1399-1400در نیمسال دوم مقطع کارشناسی برنامه دروس ارائه شده 

 

 هشتمرشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه ای                            ترم 

کد 

 درس

گروه  نام درس

 درس

 امتحانات برنامه برنامه هفتگی سهم استاد نام مدرس تعداد واحد

شماره  ساعت روز)هفته( عملی نظری عملی نظری

 کالس

 ساعت تاریخ

 3/1 دکتر قره گوزلو 2  1 1کار آموزی در عرضه  32545

 2/1دکتر سرمدی

 3/1دکتر قنبری

 5/0 مهندس یارتیره

 1/1دکتر امیدی

 5/1 دکتر ندری

 1/1دکتر برزگر 

 

 

 

 

 

25/16 

15 

25/16 

25/6 

75/13 

75/18 

75/13 

 

شنبه تا چهارشنبه
 

12:00-8:00    

    2  1 2کار آموزی در عرضه  32546

 3کار آموزی در عرضه  32547

 

1  2    

 4کار آموزی در عرضه  32548

 

1  2    

  واحد 8 

 

 

 

 

 



 1399-1400در نیمسال دوم مقطع کارشناسی برنامه دروس ارائه شده 

 

 رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی                           ترم دوم

کد 

 درس

گروه  نام درس

 درس

 برنامه امتحانات برنامه هفتگی سهم استاد نام مدرس تعداد واحد

 روز عملی نظری عملی نظری

 )هفته(

 ساعت تاریخ شماره کالس ساعت

 30/8 3/5/00  10:00-12:00 شنبه  100 بهروز اسدیدکتر  - 2 2 1اندیشه اسالمی  31013

  1 1تربیت بدنی  31008

- 

 

1 

   سالن فجر 8:00-10:00 چهارشنبه 50  صفری)خواهران( کیارش

 سالن شهدا 50  کیارش صفری)خواهران( 3

 سالن فجر 14:00-16:00 یکشنبه  100 رمضانی)برادران( آقای 4

 30/10 18/5/00  8:00-10:00 شنبه  100 دوستی آقای - 3 3 زبان انگلیسی عمومی 31007

 30/10 2/5/00  8:00-10:00 یکشنبه  100 دکتر هاشمیان 1 1 1 1آمار حیاتی  37007

 30/08 16/5/00  14:00-16:00 شنبه  100 دکتر عبدلی - 2 1 اصول و کلیات  اپیدمیولوژی 37008

 30/8 6/5/00  8:00-10:00 شنبهدو  100 دکتر سجاد فخری - 1 1 فارماکولوژی 37009

 5/1دکتر کاظمی  - 2 1 اصول و کلیات خدمات بهداشتی  37010

 5/0دکتر لیمویی 

75 

25 

 30/10 11/5/00  10:00-12:00 یکشنبه 

میکروب شناسی)باکتری،  37011

 ویروس(

 دکتر ژاله مرادی 1 2 1

 دکتر زهتابیان

75 

25 

 30/8 9/5/00  8:00-12:00 سه شنبه 100

 30/10 4/5/00  14:00-16:00 چهارشنبه  100 خیراله صادقی - 2 1 روانشناسی و بهدشت روان 37012

 30/10 13/5/00  10:00-12:00 چهارشنبه 100 100 دکتر رازیانی 1 1 1 بهداشت دهان و دندان 37013

  واحد 20 

 

 

 



 1399-1400در نیمسال دوم مقطع کارشناسی برنامه دروس ارائه شده 

 

 رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی                            ترم چهارم

گروه  نام درس کد درس

 درس

 برنامه امتحانات برنامه هفتگی سهم استاد مدرسنام  تعداد واحد

 روز عملی نظری عملی نظری

 )هفته(

شماره  ساعت

 کالس

 ساعت تاریخ

 30/8 10/3/00  8:00-10:00 سه شنبه   100 مسعود صادقی - 2 1 2اندیشه اسالمی  31014

 30/10 25/3/00 سالن فجر 10:00-12:00 شنبه 100  کیارش صفری 1 - 3 2تربیت بدنی  31009

 30/8 16/3/00  14:00-16:00 یکشنبه  100 لیدا منتیدکتر  - 2 1 بهداشت باروری 37023

 دکتر رجعتی - 2 1 بهداشت مادر و کودک 37024

 دکتر گلعذار

50 

50 

 شنبهدو 

 سه شنبه

 د رجعتی 16:00-14:00

 د گلعذار16:00-14:00

 18/3/00 30/8 

بهداشت دانش آموزان و  37025

 مدارس

 30/8 22/3/00  10:00-12:00 سه شنبه 100 100 دکتر میرزایی 5/0 5/1 1

 30/10 24/3/00  10:00-12:00 یکشنبه  100 معین بشیری - 2 1 بهداشت مواد غذایی 37027

روش تحقیق در علوم  37028

 بهداشتی

  دکتر کاظمی 1 2 1

 دکتر رضاییان

50 

50 

 دوشنبه 100

 یکشنبه

10:00-8:00 

16:00-14:00 

 8/3/00 30/8 

بیماریهای شایع کودکان  37029

 و طرق پیشگیری از آن

 30/10 12/3/00  10:00-12:00 شنبهدو  100 سیابانیدکتر  - 2 1

برنامه ملی مبارزه با  37030

 بیماریهای واگیر

 30/10 26/3/00  8:00-10:00 شنبه  100 دکتر حمزه - 2 1

)فاضالب 2بهاشت محیط  37032

 زباله( و

 30/13 19/3/00  16:00-18:00 یکشنبه  100 مسعود مرادی - 1 1

  واحد 19 

 

 



 1399-1400در نیمسال دوم مقطع کارشناسی برنامه دروس ارائه شده 

 

 ترم ششم                            عمومی: کارشناسی پیوسته بهداشت رشته و مقطع تحصیلی

کد 

 درس

گروه  نام درس

 درس

 برنامه امتحانات برنامه هفتگی سهم استاد نام مدرس تعداد واحد

 روز عملی نظری عملی نظری

 )هفته(

شماره  ساعت

 کالس

 ساعت تاریخ

  1 تاریخ امامت 31016

2 

 

- 

   8:00-10:00 یکشنبه  100 زرین فام  خواهران

12/3/00 

 

پری ملکی پور  2 30/10

 خواهران

100  

  100 آرش صبوری برادران 3

 30/10 24/3/00  10:00-12:00 یکشنبه  100 خواهران کهریزی - 2 1 انقالب اسالمی 31017

  100 برادران زرین فام 2

 دکتر اشتریان - 2 1 بهداشت سالمندان 37062

 دکتر جلیلیان

50 

50 

 30/8 16/3/00  10:00-12:00 شنبه 

 جالل مولودی 5/0 5/1 1 تغذیه کاربردی 37042

 داوود سلیمانی

50 

50 

 30/8 22/3/00  10:00-12:00 چهارشنبه 100

 دکتر فرزاد جلیلیان - 2 1 بهداشت روانی اعتیاد 37043

 پرویزی فرد دکتر

50 

50 

 30/13 19/3/00  14:00-16:00 شنبه 

 30/10 10/3/00  14:00-16:00 یکشنبه  100 دکتر ستار رضایی - 2 1 اصول برنامه ریزی 37048

 30/8 8/3/00   14:00-16:00 سه شنبه  100 100 دکتر لیمویی 1 1 1 حشره شناسی پزشکی 37052

 دکتر لیبا رضایی - 2 1 توانبخشی و رفاه اجتماعی 37053

 دکتر شیانی

 دکتر شمسی

 دکتر سلطانی

 شنبهدو  

 سه شنبه

دکتر شمسی و  10:00-8:00

 رضایی
دکتر سلطانی و  10:00-8:00

 شیانی

 26/3/00 30/8 

بیماریهای ارثی و مشاوره  37050

 ژنتیک

 30/8 18/3/00  14:00-16:00 چهارشنبه  100 دکتر نازنین جلیلیان - 2 1

  واحد 18 

 هشتمترم                             عمومی: کارشناسی پیوسته بهداشت رشته و مقطع تحصیلی



 1399-1400در نیمسال دوم مقطع کارشناسی برنامه دروس ارائه شده 

 

گروه  نام درس کد درس

 درس

برنامه  برنامه هفتگی سهم استاد نام مدرس تعداد واحد

 امتحانات

 روز عملی نظری عملی نظری

 )هفته(

شماره  ساعت

 کالس

 ساعت تاریخ

 1 نظارت بر چگونگی بکارگیری، اصول مراقبت های اولیه... 37036

 

 100  دکتر کاظمی 5/1 

شنبه تا چهارشنبه
 

12
:0

0
-

8:
00

 
   

 1 بررسی چگونگی روابط سطوح مختلف... 37037

 

دکتر کرمی  1 

 متین

 100    

 1 بهداشت محیط زندگی...بررسی وضعیت  37038

 

دکتر ستار  1 

 رضایی

 100    

 1 برسی ذبح های حیاتی... 37039

 

    100  دکتر کاظمی 5/0 

 1 ارزشیابی نتایج آموزش به زنان... 37044

 

دکتر ستار  5/1 

 رضایی

 100    

 1 فراگیری چگونگی برنامه ریزی برای بهداشت باروری 37045

 

    100  دکتر کاظمی 1 

 1 آشنایی و بررسی ضروری درباره... 37046

 

دکتر کرمی  5/1 

 متین

 100    

  واحد 8 

 


