
 رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی  ارشد مهندسی بهداشت محیط                       ترم دوم

 تاریخ روز های هفته
 ساعت امتحان

 نام استاد
30/8 30/10 30/13 

 2/5/00 شنبه 
ارزیابی اثرات توسعه بر محیط  

 (33504)زیست
 دکتر اسدی  

     3/5/00 یکشنبه

     4/5/00 دوشنبه

 5/5/00 سه شنبه
 (33513)اپیدمیولوژی محیط

  
 دکتر شرفی

 دکتر سلیمی

     6/5/00 چهارشنبه

 دکتر هیوا حسینی   (33511)کنترل آلودگی هوا 9/5/00 شنبه 

     10/5/00 یکشنبه

     11/5/00 دوشنبه

 دکتر محمدی   (33524)برنامه ایمنی آب آشامیدنی 12/5/00 سه شنبه

     13/5/00 چهارشنبه

 16/5/00 شنبه 
مدیریت و صرفه جویی و استفاده مجدد و باز 

 چرخش آب

(33525) 
  

 دکتر علی الماسی

 

  



 رشته و مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد  آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت                        ترم دوم

 تاریخ روز های هفته
 ساعت امتحان

 نام استاد
30/8 30/10 30/13 

 2/5/00 شنبه 
روش پژوهش در آموزش بهداشت و  

 (37428)ارتقای سالمت
 حمزه دکتر  

     3/5/00 یکشنبه

     4/5/00 دوشنبه

     5/5/00 سه شنبه

     6/5/00 چهارشنبه

 9/5/00 شنبه 
نظریه ها و مدل های برنامه ریزی و  

 (37427)تغییر رفتار سالمت
 

 دکتر اشتریان

     10/5/00 یکشنبه

     11/5/00 دوشنبه

  12/5/00 سه شنبه
نرم افزارهای تحلیل داده های 

 (37426)سالمت
 

 دکتر هاشمیان

     13/5/00 چهارشنبه

  16/5/00 شنبه 
ارتباط در آموزش بهداشت و ارتقای 

 (37425)سالمت
 

 دکتر رجعتی

     17/5/00 یکشنبه

     18/5/00 دوشنبه

     19/5/00 سه شنبه

   20/5/00 چهارشنبه

فن آوری کاربردی در آموزش 

بهداشت و ارتقای 

 (37429)(2سالمت)

 

 دکتر سیابانی

 جلیلیان فرزاددکتر

 



 رشته و مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد  آمار زیستی                       ترم دوم

 تاریخ روز های هفته
 ساعت امتحان

 نام استاد
30/8 30/10 30/13 

  3/5/00 یکشنبه
 3روش های آمار زیستی 

(37505) 
 

 دکتر شهسواری

 نادر ساالری

     4/5/00 دوشنبه

     5/5/00 سه شنبه

     6/5/00 چهارشنبه

 9/5/00 شنبه 
 تحلیل چند متغیره کاربردی 

(37506) 
 

 دکتر مصطفایی

     10/5/00 یکشنبه

     11/5/00 دوشنبه

     12/5/00 سه شنبه

  13/5/00 چهارشنبه
 روش های آماری در اپیدمیولوژی

(37507) 
 

 دکتر افشین الماسی

     16/5/00 شنبه 

     17/5/00 یکشنبه

     18/5/00 دوشنبه

  19/5/00 سه شنبه
تحلیل داده های بقا در تحقیقات 

 (37509)پزشکی
 

 دکتر هاشمیان

      20/5/00 چهارشنبه

 

  



 رشته و مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد  مهندسی بهداشت حرفه ای                       ترم دوم

 تاریخ روز های هفته
 ساعت امتحان

 نام استاد
30/8 30/10 30/13 

 2/5/00 شنبه 
 سم شناسی شغلی 

(37607) 
 دکتر امیدی 

     3/5/00 یکشنبه

     4/5/00 دوشنبه

 5/5/00 سه شنبه
فاکتور های انسانی مهندسی  

 (37608)2کاربردی 
 

 دکتر قره گوزلو

     6/5/00 چهارشنبه

 9/5/00 شنبه 
طراحی سیستم های کنترل آالینده  

 (37609)های هوای محیط کار
 

 دکتر برزگر

     10/5/00 یکشنبه

     11/5/00 دوشنبه

  12/5/00 سه شنبه
 طراحی روشنایی در محیط کار

 (37610) 
 

 ندریدکتر 

     13/5/00 چهارشنبه

 دکتر قنبری  (37611)ایمنی در محیط کار  16/5/00 شنبه 

     17/5/00 یکشنبه

     18/5/00 دوشنبه

 دکتر سیف منش  (37612)بیماریهای ناشی از کار  19/5/00 سه شنبه

      20/5/00 چهارشنبه

 

  



 ع تحصیلی:  کارشناسی ارشد  اپیدمیولوژی                       ترم  دومرشته و مقط

 تاریخ روز های هفته
 ساعت امتحان

 نام استاد
30/8 30/10 30/13 

 2/5/00 شنبه 
 (38609) روش های اپیدمیولوژی 

 
 دکتر نجفی

 دکتر صفری

 دکتر سلیمی

     3/5/00 یکشنبه

     4/5/00 دوشنبه

 دکتر عبدلی  (38117)مدلسازی اپیدمیولوژی  5/5/00 سه شنبه

     6/5/00 چهارشنبه

     9/5/00 شنبه 

     10/5/00 یکشنبه

  11/5/00 دوشنبه
بیماریهای غیر اپیدمیولوژی 

 (38111)واگیر
 

 دکتر صفری

     12/5/00 سه شنبه

     13/5/00 چهارشنبه

 دکتر سلیمی  (38107)اپیدمیولوژی اجتماعی  16/5/00 شنبه 

     17/5/00 یکشنبه

     18/5/00 دوشنبه

 دکتر رضاییان  (38121)سالمتتحلیل داده های   19/5/00 سه شنبه

  (38122ارزیابی سالمت جامعه)   20/5/00 چهارشنبه
 رضاییاندکتر 

 دکتر مرادی نظر

 

  



 ع تحصیلی:  کارشناسی ارشد  اپیدمیولوژی                       ترم چهارمرشته و مقط

 

 تاریخ روز های هفته
 ساعت امتحان

 نام استاد
30/8 30/10 30/13 

     8/3/00 شنبه 

     9/3/00 یکشنبه

     10/3/00 دوشنبه

     11/3/00 سه شنبه

  12/3/00 چهارشنبه
 (38122)ارزیابی سالمت جامعه

 
 مرادی نظردکتر 

 دکتر رضاییان

 تعطیل رسمی 15/3/00 شنبه 

 تعطیل رسمی 16/3/00 یکشنبه

     17/3/00 دوشنبه

     18/3/00 سه شنبه

     19/3/00 چهارشنبه

 

  



 رشته و مقطع تحصیلی: دکتری مهندسی بهداشت محیط                           ترم اول

 تاریخ روز های هفته
 ساعت امتحان

 نام استاد
30/8 30/10 30/13 

 2/5/00 شنبه 
مدیریت جامع   

 (35520)پسماند
 

 دکتر هوشیار حسینی

 دکتر محمدی

     3/5/00 یکشنبه

     4/5/00 دوشنبه

 5/5/00 سه شنبه

ارزیابی مدیریت خطرات 

بهداشت 

 (35527)محیط

 

 

 دکتر شرفی

     6/5/00 چهارشنبه

     9/5/00 شنبه 

 10/5/00 یکشنبه
روش های نوین تصفیه 

 (35501 )آب
  

 دکتر  پیرصاحب

 دکتر موسوی

     11/5/00 دوشنبه

     12/5/00 سه شنبه

     13/5/00 چهارشنبه

  16/5/00 شنبه 

های نوین  فناوری

کنترل آلودگی 

 (35505)هوا

 

 دکتر هیوا حسینی

     17/5/00 یکشنبه

     18/5/00 دوشنبه

     19/5/00 سه شنبه

  20/5/00 چهارشنبه

آمار کاربردی در 

پژوهش های بهداشت 

 (35521)محیط

  

 سوده شهسواری

 دکتر شرفی

 

 


