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 400-401سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانات نیمسال 

 (99ترم  سوم رشته کارشناسی ارشد آمار زیستی )ورودی  

 تاریخ روزهای هفته
 کالس مدرس ساعت

30/10-30/8 30/12-30/10 30/15-30/13 

  18/10/00 شنبه
طرح وتحلیل کارآزمایی 

 37510بالینی
 

دکتر منصور 

 رضایی

13 

      19/10/00 یکشنبه

      20/10/00 دوشنبه

      21/10/00 سه شنبه

      22/10/00 چهارشنبه

      25/10/00 شنبه

  26/10/00 یکشنبه
تحلیل داده های طبقه 

 37511بندی شده
 

 5 دکتر مهکی

      27/10/00 دوشنبه

      28/10/00 سه شنبه

      29/10/00 چهارشنبه

      2/11/00 شنبه

      3/11/00 یکشنبه

      4/11/00 دوشنبه

      5/11/00 سه شنبه

      6/11/00 چهارشنبه

 

 

 

 

 



 400-401سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانات نیمسال 

 (99)ورودیکارشناسی ارشد اپیدمیولوژی  رشته سوم ترم  

 تاریخ روزهای هفته
 کالس مدرس ساعت

30/10-30/8 30/12-30/10 30/15-30/13 

      18/10/00 شنبه

  19/10/00 یکشنبه
روش های آماری در 

 38112اپیدمیولوژی
 

دکتر نجفی، دکتر 

سلیمی، دکتر 

 صفری

3 

      20/10/00 دوشنبه

      21/10/00 سه شنبه

      22/10/00 چهارشنبه

      25/10/00 شنبه

      26/10/00 یکشنبه

      27/10/00 دوشنبه

      28/10/00 سه شنبه

  29/10/00 چهارشنبه
 اپیدمیولوژی بالینی

38118 
 

 دکتر رضاییان

 دکتر مرادی نظر

5 

      2/11/00 شنبه

      3/11/00 یکشنبه

      4/11/00 دوشنبه

      5/11/00 سه شنبه

      6/11/00 چهارشنبه

 

 

 

 

 



 400-401سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانات نیمسال 

 (99)ورودیکارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای  رشتهسوم ترم  

 تاریخ هفتهروزهای 
 کالس مدرس 

30/10-30/8 30/12-30/10 30/15-30/13 

      18/10/00 شنبه

 19/10/00 یکشنبه
طراحی سیستم های گرما 

  37613و سرما
  

 3 دکتر ندری

      20/10/00 دوشنبه

      21/10/00 سه شنبه

      22/10/00 چهارشنبه

      25/10/00 شنبه

 26/10/00 یکشنبه
 حفاظت در برابر پرتوها

37615 
  

 دکتر ندری

 دکتر قره گوزلو

1 

      27/10/00 دوشنبه

      28/10/00 سه شنبه

      29/10/00 چهارشنبه

      2/11/00 شنبه

 3/11/00 یکشنبه

مدل سازی در بهداشت 

 حرفه ای

37616 

  

 1 دکتر امیدی

      4/11/00 دوشنبه

      5/11/00 سه شنبه

 6/11/00 چهارشنبه
 سم شناسی شغلی

37614 
  

 13 دکتر امیدی

 

 

 

 

 



 400-401سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانات نیمسال 

 (99)ورودیکارشناسی ارشد آموزش بهداشت رشته سومترم  

 تاریخ روزهای هفته
 کالس مدرس ساعت

30/10-30/8 30/12-30/10 30/15-30/13 

 18/10/00 شنبه
 اصول وفنون مشاوره

37430 
  

 13 دکتر رجعتی

      19/10/00 یکشنبه

      20/10/00 دوشنبه

      21/10/00 سه شنبه

  22/10/00 چهارشنبه

آموزش بهداشت جامعه 

 محور

37431 

 

 3 دکتر میرزایی

  25/10/00 شنبه

آموزش بهداشت در 

محیط های مراقبت 

 بهداشتی

37432 

 

 13 دکتر حمزه

      26/10/00 یکشنبه

      27/10/00 دوشنبه

      28/10/00 سه شنبه

  29/10/00 چهارشنبه

آموزش بهداشت 

 مدارس

37433 

 

 4 دکتر سیابانی

 

 

 

 

 

 

 

 



 400-401سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانات نیمسال 

 (99)ورودیکارشناسی ارشد بهداشت محیط  رشتهسوم ترم  

 تاریخ روزهای هفته
 کالس مدرس ساعت

30/10-30/8 30/12-30/10 30/15-30/13 

      18/10/00 شنبه

      19/10/00 یکشنبه

      20/10/00 دوشنبه

      21/10/00 سه شنبه

      22/10/00 چهارشنبه

      25/10/00 شنبه

      26/10/00 یکشنبه

      27/10/00 دوشنبه

  28/10/00 سه شنبه

مدیریت فاضالب 

 صنعتی

33512 

 

 4 دکتر الماسی

      29/10/00 چهارشنبه

      2/11/00 شنبه

      3/11/00 یکشنبه

      4/11/00 دوشنبه

      5/11/00 سه شنبه

      6/11/00 چهارشنبه

 

 

 

 

 



 400-401سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانات نیمسال 

 (99)ورودیدکتری بهداشت محیط  رشته دوم ترم  

 تاریخ روزهای هفته
 کالس مدرس ساعت

30/10-30/8 30/12-30/10 30/15-30/13 

  18/10/00 شنبه
روش های نوین تصفیه 

 35522فاضالب
 

 9 دکتر پیرصاحب

      19/10/00 یکشنبه

      20/10/00 دوشنبه

  21/10/00 سه شنبه
شناخت و کنترل آلودگی 

 35523خاک
 

 13 دکتر اسدی

      22/10/00 چهارشنبه

  25/10/00 شنبه

مدل سازی در علوم 

 مهندسی

35524 

 

دکتر هوشیار 

 حسینی

 خانم فرهادیان

9 

      26/10/00 یکشنبه

      27/10/00 دوشنبه

      28/10/00 سه شنبه

  29/10/00 چهارشنبه
 پروژه

35519 
 

 11 دکتر الماسی

  2/11/00 شنبه
 میکروبیولوژی 

35502 
 

 13 دکتر الماسی

      3/11/00 یکشنبه

      4/11/00 دوشنبه

      5/11/00 سه شنبه

      6/11/00 چهارشنبه

 

 

 

 

 


