
 99-00سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانات نیمسال 

 رشته و مقطع:   سوم کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

 00/00 00/00 00/8 تاریخ روزهای هفته

    00/00/99 شنبه

    01/00/99 یکشنبه

    01/00/99 دوشنبه

    01/00/99 سه شنبه

    01/00/99 چهارشنبه

    00/00/99 شنبه

  مدیریت فاضالب های صنعتی  00/00/99 یکشنبه

    00/00/99 دوشنبه

    00/00/99 سه شنبه

    01/00/99 چهارشنبه

    01/00/99 شنبه

    09/00/99 دوشنبه

    00/00/99 سه شنبه

    0/00/99 چهارشنبه

 

 

 

 



 

 99-00سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانات نیمسال 

 کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ایرشته و مقطع:  سوم 

 00/00 00/00 00/8 تاریخ روزهای هفته

    00/00/99 شنبه

  مدل سازی در بهداشت حرفه ای   01/00/99 یکشنبه

    01/00/99 دوشنبه

    01/00/99 سه شنبه

  حفاضت در برابر پرتوها   01/00/99 چهارشنبه

    00/00/99 شنبه

    00/00/99 یکشنبه

    00/00/99 دوشنبه

  00/00/99 سه شنبه
طراحی سیستم های کنترل گرما، 

  رطوبت و سرما
 

    01/00/99 چهارشنبه

    01/00/99 شنبه

    09/00/99 دوشنبه

  سم شناسی شغلی  00/00/99 سه شنبه

    0/00/99 چهارشنبه

 

 

 

 



 

 99-00سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانات نیمسال 

 مقطع:  سوم کارشناسی ارشد آموزش بهداشت رشته و

 00/00 00/00 00/8 تاریخ روزهای هفته

    00/00/99 شنبه

   اصول و فنون مشاوره 01/00/99 یکشنبه

    01/00/99 دوشنبه

    01/00/99 سه شنبه

 01/00/99 چهارشنبه
آموزش بهداشت و ارتقا سالمت 

 جامعه محور
  

    00/00/99 شنبه

    00/00/99 یکشنبه

 00/00/99 دوشنبه
آموزش بهداشت و ارتقا سالمت 

 محیط های مراقبت بهداشتی
  

    00/00/99 سه شنبه

    01/00/99 چهارشنبه

    01/00/99 شنبه

 09/00/99 دوشنبه
آموزش بهداشت و ارتقاسالمت 

 مدارس
  

    00/00/99 سه شنبه

 

 

 

 



 

 99-00سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانات نیمسال 

 رشته و مقطع:  سوم کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

 00/00 00/00 00/8 تاریخ روزهای هفته

    00/00/99 شنبه

    01/00/99 یکشنبه

  01/00/99 دوشنبه
روش های آماری در 

 اپیدمیولوژی
 

    01/00/99 سه شنبه

    01/00/99 چهارشنبه

    00/00/99 شنبه

    00/00/99 یکشنبه

  اپیدمیولوژی بالینی  00/00/99 دوشنبه

    00/00/99 سه شنبه

    01/00/99 چهارشنبه

    01/00/99 شنبه

    09/00/99 دوشنبه

    00/00/99 سه شنبه

    0/00/99 چهارشنبه

 

 

 

 

 



 99-00سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانات نیمسال 

 )اصالحیه(آمار زیستیرشته و مقطع:  سوم کارشناسی ارشد 

 00/00 00/00 00/8 تاریخ روزهای هفته

    00/00/99 شنبه

    01/00/99 یکشنبه

  01/00/99 دوشنبه
تحلیل داده های طبقه 

 بندی شده
 

    01/00/99 سه شنبه

    01/00/99 چهارشنبه

     

     

 * 01/00/99 دوشنبه*

*طرح و تحلیل کارآزمایی 

شورای )طبق نظر بالینی  

  تحصیالت تکمیلی(

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 )طبق نظر شورای تحصیالت تکمیلی(     00/00ساعت 01/00/99*طرح و تحلیل کارآزمایی بالینی    دوشنبه       



 

 99-00سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانات نیمسال 

 رشته و مقطع:  سوم  دکتری مهندسی بهداشت محیط

 00/00 00/00 00/8 تاریخ روزهای هفته

    00/00/99 شنبه

    01/00/99 یکشنبه

    01/00/99 دوشنبه

    01/00/99 سه شنبه

    01/00/99 چهارشنبه

    00/00/99 شنبه

 یکشنبه
طرح در شورای 

 آموزشی
  رفتار شناسی آالینده ها 

    00/00/99 دوشنبه

    00/00/99 سه شنبه

    01/00/99 چهارشنبه

    01/00/99 شنبه

    09/00/99 دوشنبه

  مدیریت مواد زائد  00/00/99 سه شنبه

    0/00/99 چهارشنبه

 

 

 

 



 99-00سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانات نیمسال 

 رشته و مقطع:  سوم دکتری آمار زیستی

 00/00 00/00 00/8 تاریخ روزهای هفته

    00/00/99 شنبه

  فرآیند های تصادفی  01/00/99 یکشنبه

    01/00/99 دوشنبه

    01/00/99 سه شنبه

    01/00/99 چهارشنبه

    00/00/99 شنبه

    00/00/99 یکشنبه

    00/00/99 دوشنبه

    00/00/99 سه شنبه

    01/00/99 چهارشنبه

  تحلیل داده های طولی  01/00/99 شنبه

    09/00/99 دوشنبه

    00/00/99 سه شنبه

    0/00/99 چهارشنبه

 

 


