
 رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی پیوسته بهداشت محیط                           ترم دوم

 تاریخ روز های هفته
 ساعت امتحان

 نام استاد
30/8 30/10 30/13 

  2/5/00 شنبه 
 2ریاضی 

(33005) 
 دکتر حقی 

   3/5/00 یکشنبه
 اکولوژی محیط

(33024) 

 دکتر علی الماسی

     4/5/00 دوشنبه

  5/5/00 سه شنبه
 شیمی محیط

(33020) 
 

 دکتر هیوا حسینی

   6/5/00 چهارشنبه

آموزش بهداشت و ارتقاء 

 سالمت
(33059) 

 سیابانیدکتر 

     9/5/00 شنبه 

   10/5/00 یکشنبه
 مکانیک سیاالت

(33015) 
 دکتر اسدی

   11/5/00 دوشنبه
 آیین زندگی

 (14)ساعت (31015)
 دکتر اسدی

 صادقیآقای 

     12/5/00 سه شنبه

 13/5/00 چهارشنبه

میکروب 

شناسی 

 (33060)محیط

  

 دکتر هوشیار حسینی

     16/5/00 شنبه 

  17/5/00 یکشنبه
زبان 

 (31007خارجی)

 3گروه 

 
 دوستیدکتر 

     18/5/00 دوشنبه

 19/5/00 سه شنبه
اصول 

 اپیدمیولوژی

(33013) 

  
 دکتر صفری

  20/5/00 چهارشنبه
 2تربیت بدنی 

(31009) 
 

 خانم آریامنش
 آقای اختراعی

 



 چهارمرشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی پیوسته بهداشت محیط                           ترم 

 تاریخ روز های هفته
 ساعت امتحان

 نام استاد
30/8 30/10 30/13 

 8/3/00 شنبه 
 اصول ترمودینامیک

(33011) 
 دکتر شرینی  

     9/3/00 یکشنبه

 10/3/00 دوشنبه

هیدرولوژی آبهای 

 سطحی و زیر زمینی
(33023) 

  

 دکتر موسوی

   11/3/00 سه شنبه
بیوتکنولوژی بهداشت 

 محیط

(33088) 

 دکتر علی الماسی

  12/3/00 چهارشنبه
 تاریخ امامت

(31016) 
 

 زرین فام)خ(آقای 

 صبوری)ب(دکتر 

 تعطیل رسمی 15/3/00 شنبه 

 تعطیل رسمی 16/3/00 یکشنبه

 17/3/00  
 انتقال توزیع آب

(33068) 
 

 انور اسدیدکتر 

 18/3/00 سه شنبه
 تفسیر موضوعی 

(31018) 
  

آقای محبی 

 دهلقی

     19/3/00 چهارشنبه

 22/3/00 شنبه 
 استاتیک و مقاومت

(33067) 
 دکتر دهلقی  

   23/3/00 یکشنبه

اصول و خدمات 

 1بهداشتی درمانی 

(33016) 

 دکتر ستار رضایی

     24/3/00 دوشنبه

     25/3/00 سه شنبه

  26/3/00 چهارشنبه
 کلیات پسماند

(33069) 
 

هوشیار دکتر 
 حسینی

 

 



 ششمرشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی پیوسته بهداشت محیط                           ترم 

روز های 

 هفته
 تاریخ

 ساعت امتحان
 نام استاد

30/8 30/10 30/13 

  8/3/00 شنبه 
کیفیت  ریت  مدی

 (33036)آب
 دکتر موسوی 

   9/3/00 یکشنبه
ه  آموزشگا بهداشت مدارس 

ا  (33081)ه

 دکتر هوشیار حسینی

انی اب  دکتر سی

     10/3/00 دوشنبه

  11/3/00 سه شنبه

روش های مهندسی 

ا  رزه ب ا مب

قلین ا  (33083)ن

 

یمویی  دکتر ل

 دکتر هوشیار حسینی

   12/3/00 چهارشنبه
ان و  یمارست بهداشت محیط ب

 (33086)کنترل عفونت

 دکتر محمدی

 تعطیل رسمی 15/3/00 شنبه 

 تعطیل رسمی 16/3/00 یکشنبه

 17/3/00 دوشنبه
وژی  یول میکروب

 (33060)محیط
  

 دکتر هوشیار حسینی

 18/3/00 سه شنبه

حقوق و قوانین بهداشت 

محیط و محیط 

 (33087)زیست

 موسوی دکتر  

   19/3/00 چهارشنبه
اکن  م بهداشت مسکن و ا

 (33085)عمومی

 دکتر اسدی

 دکتر موسوی  (33079زبان تخصصی)  22/3/00 شنبه 

     23/3/00 یکشنبه

 24/3/00 دوشنبه

کنترل بهداشتی اماکن، 

تهیه ، توزیع و نگهداری 
د غذایی  (33080)موا

  
 دکتر عزیزی 

 هیوا حسینیدکتر 

  25/3/00 سه شنبه
مدیریت بهداشت محیط 

در شرایط 

 (33084)اضطراری

 
 شهین چراغیانخانم 

قتصاد مهندسی   26/3/00 چهارشنبه  دکتر صوفی (33018)ا

 

  



 دومترم                           حرفه ایرشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی پیوسته بهداشت 

 تاریخ روز های هفته
 ساعت امتحان

 نام استاد
30/8 30/10 30/13 

  2/5/00 شنبه 
 2فیزیک اختصاصی 

(32506) 
پور   دکتر رستم 

     3/5/00 یکشنبه

  4/5/00 دوشنبه
 زبان انگلیسی

(31007) 
 

 دکتر دوستی

     5/5/00 سه شنبه

  6/5/00 چهارشنبه
 ادبیات فارسی

(31006) 
 

 آقای کرم سیما

  9/5/00 شنبه 
دینامیک گازها و 

 آئروسول

(32509) 

 دکتر امیدی 

     10/5/00 یکشنبه

   11/5/00 دوشنبه
 (14)ساعت آیین زندگی

(31015) 

 ب آقای اسدی

 خ دکتر صادقی

  12/5/00 سه شنبه
 شیمی تجزیه

(32507) 
 

د  دکتر جاللون

 دکتر حیدری

     13/5/00 چهارشنبه

  16/5/00 شنبه 
 2ریاضیات عمومی 

(32508) 
 دکتر حقی 

     17/5/00 یکشنبه

  18/5/00 دوشنبه
 مدیریت صنعتی

(32533) 
ندری   دکتر 

     19/5/00 سه شنبه

     20/5/00 چهارشنبه

 

  



 چهارمترم                           حرفه ایرشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی پیوسته بهداشت 

روز های 

 هفته
 تاریخ

 ساعت امتحان
 نام استاد

30/8 30/10 30/13 

 8/3/00 شنبه 
نیک سیاالت  مکا

(32516) 

 
ه منصور  ا  دکتر سی

     9/3/00 یکشنبه

  10/3/00 دوشنبه
ه های  نمون بی  تجزیه و ارزشیا

 (32518)هوا
 

برزگر  دکتر 

 دکتر امیدی

     11/3/00 سه شنبه

  12/3/00 چهارشنبه
یمنی حریق مواد  ا

یی  (32558)شیمیا
 

نبری  دکتر ق

 رسمیتعطیل  15/3/00 شنبه 

 تعطیل رسمی 16/3/00 یکشنبه

  17/3/00 دوشنبه
 صدا در محیط کار

(32554) 
 

یره رت ا  مهندس ی

ای محبی دهلقی   (31018)تفسیر موضوعی 18/3/00 سه شنبه  آق

 دکتر ندری  (32555)ارتعاش در محیط کار  19/3/00 چهارشنبه

  22/3/00 شنبه 
 1ارگونومی شغلی 

(32556) 
و  گوزل ره   دکتر ق

     23/3/00 یکشنبه

     24/3/00 دوشنبه

  25/3/00 سه شنبه
 آمار زیستی

(32557) 
 

ایی  دکتر مصطف

     26/3/00 چهارشنبه

 

  



 ششمترم                           حرفه ایرشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی پیوسته بهداشت 

روز های 

 هفته
 تاریخ

 ساعت امتحان
 نام استاد

30/8 30/10 30/13 

 8/3/00 شنبه 
لودگی  مبانی کنترل آ

(32526) 

 
رزگر   دکتر ب

     9/3/00 یکشنبه

 10/3/00 دوشنبه
پرتوها  بهداشت 

(32527) 
  

و گوزل ره   دکتر ق

   11/3/00 سه شنبه

اریخ فرهنگ و  ت

 (31021تمدن)

 (14)ساعت 

تیاری  آقای دول

  12/3/00 چهارشنبه
اریخ امامت  ت

(31016) 
 

م  ورملکی خان  پ

 صبوری دکتر

 تعطیل رسمی 15/3/00 شنبه 

 تعطیل رسمی 16/3/00 یکشنبه

  17/3/00 دوشنبه
 روانشناسی صنعتی

(32561) 
 دکتر ندری 

     18/3/00 سه شنبه

)  19/3/00 چهارشنبه ناشی از کار نبری  (32559حوادث   دکتر ق

  22/3/00 شنبه 
رق و ماشین آالت  ایمنی در ب

(32560) 
 

نبریدکتر   ق

     23/3/00 یکشنبه

  24/3/00 دوشنبه
یران نقالب اسالمی ا  ا

(31017) 
 

 دکتر کهریزی
ای ام آق ف  زرین 

  25/3/00 سه شنبه
یت بدنی  رب  2ت

(31009) 
 

 

  26/3/00 چهارشنبه
پایش  اصول سم شناسی و 

 (32571)بیولوژیک
میدی   دکتر ا

 

  



 دومترم                           عمومیرشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی پیوسته بهداشت 

 تاریخ روز های هفته
 ساعت امتحان

 نام استاد
30/8 30/10 30/13 

  2/5/00 شنبه 
 1آمار حیاتی 

(37007) 
 دکتر هاشمیان 

 3/5/00 یکشنبه
دیشه اسالمی  ن  1ا

(31013) 
 

 
 دکتر اسدی

  4/5/00 دوشنبه
بهدشت  روانشناسی و 

 (37012)روان
 

ه صادقیدکتر  ل  خیرا

     5/5/00 سه شنبه

 6/5/00 چهارشنبه
 فارماکولوژی

(37009) 
  

 دکتر فخری

 9/5/00 شنبه 
ب  ناسیشمیکرو

(37011) 
  

ه مرادی ل  دکتر ژا

بیان  دکتر زهتا

     10/5/00 یکشنبه

  11/5/00 دوشنبه
اصول و کلیات خدمات 

 (37010)بهداشتی
 

 دکتر کاظمی 

لیمویی   دکتر 

     12/5/00 سه شنبه

  13/5/00 چهارشنبه
بهداشت دهان و 

دان  (37013)دن
 

نی ا ی  دکتر راز

 16/5/00 شنبه 
اصول و کلیات  

 (37008)اپیدمیولوژی
  

عبدلی  دکتر 

     17/5/00 یکشنبه

  18/5/00 دوشنبه
نگلیسی  ان ا ب ز

 (31007)عمومی
 دکتر دوستی 

     19/5/00 سه شنبه

دنی تربیت   20/5/00 چهارشنبه   1ب
یامنش نم آر  خا

نم شاکری  خا

 

  



 چهارمترم                           عمومیرشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی پیوسته بهداشت 

روز های 

 هفته
 تاریخ

 ساعت امتحان
 نام استاد

30/8 30/10 30/13 

  8/3/00 شنبه 
علوم  روش تحقیق در 

 (37028)بهداشتی
 

  دکتر کاظمی
ییان  دکتر رضا

     9/3/00 یکشنبه

ندیشه اسالمی  10/3/00 دوشنبه  مسعود صادقی   (31014)2ا

     11/3/00 سه شنبه

  12/3/00 چهارشنبه
یع کودکان  بیماریهای شا

(37029) 
 

انی ب  دکتر سیا

 تعطیل رسمی 15/3/00 شنبه 

 تعطیل رسمی 16/3/00 یکشنبه

 منتیدکتر    (37023)بهداشت باروری 17/3/00 دوشنبه

 18/3/00 سه شنبه
بهداشت مادر و 

 (37024)کودک
  

 دکتر رجعتی
 دکتر گلعذار

 مسعود مرادی (37032)2اشت محیط دبه   19/3/00 چهارشنبه

 22/3/00 شنبه 
نش آموزان و  بهداشت دا

 (37025)مدارس
  

یی  دکتر میرزا

     23/3/00 یکشنبه

  24/3/00 دوشنبه
بهداشت مواد 

یی  (37027)غذا
 

بشیری  معین 

یت بدنی   25/3/00 سه شنبه رب نم سقایی  2ت  خا

  26/3/00 چهارشنبه
ا  ب امه ملی مبارزه  برن

 (37030)بیماریهای واگیر
 دکتر حمزه 

 

  



 ششمترم                           عمومیرشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی پیوسته بهداشت 

روز های 

 هفته
 تاریخ

 ساعت امتحان
 نام استاد

30/8 30/10 30/13 

 8/3/00 شنبه 
حشره شناسی پزشکی و مبارزه 

اقلین ا ن  (37052)ب
 

یمویی   دکتر ل

     9/3/00 یکشنبه

ر رضایی  (37048)اصول برنامه ریزی  10/3/00 دوشنبه ا  دکتر ست

     11/3/00 سه شنبه

امت  12/3/00 چهارشنبه م ریخ ا ا   (31016)ت

 زرین فام آقای

 دکتر صبوری

نم  پورخا  ملکی 

 تعطیل رسمی 15/3/00 شنبه 

 تعطیل رسمی 16/3/00 یکشنبه

 17/3/00 دوشنبه
 (37062)بهداشت سالمندان

  
ان شتری  دکتر ا
ان ی یل  دکتر جل

 18/3/00 سه شنبه
رثی و مشاوره  ریهای ا یما ب

تیک  (37050)ژن
ان   ی یل  دکتر نازنین جل

  19/3/00 چهارشنبه
روانی   بهداشت 

اد ی  (37043)اعت

ان ی یل د جل  دکتر فرزا

رویزی فرد  دکتر پ

 22/3/00 شنبه 
ردی رب ا ک  (37042)تغذیه 

  
ودی  جالل مول
یمانی وود سل  دا

     23/3/00 یکشنبه

  24/3/00 دوشنبه
نقالب اسالمی  ا

 
 دکتر کهریزی

 آقای زرین فام

     25/3/00 سه شنبه

 26/3/00 چهارشنبه

ه  ا رف بخشی و  وان ت

جتماعی  (37053)ا
 

 

ا رضاییدکتر  ب ی  ل

انی  دکتر شی
 دکتر شمسی

 دکتر سلطانی

 


