
 

 99-00سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانات نیمسال 

 )اصالحیه(سوم کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت محیطرشته و مقطع:  

  30/13 30/10 30/8 تاریخ روزهای هفته

    13/10/99 شنبه
 آمار زیستی

 15:30-17ساعت 

     14/10/99 یکشنبه

   2اندیشه اسالمی  15/10/99 دوشنبه

     16/10/99 سه شنبه

   آزمایشگاه هیدرولیک  17/10/99 چهارشنبه

   بهداشت حرفه ای  20/10/99 شنبه

     21/10/99 یکشنبه

    معادالت دیفرانسیل 22/10/99 دوشنبه

   سیستم های اطالع رسانی  23/10/99 سه شنبه

   انقالب اسالمی  24/10/99 چهارشنبه

    شهریکارگاه تأسیسات  27/10/99 شنبه

  نقشه کشی   29/10/99 دوشنبه

     30/10/99 سه شنبه

  1/11/99 چهارشنبه
 

 فرایند ها و عملیات
 

 

 

 

 

 

 



 99-00سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانات نیمسال 

 پنجم کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت محیطرشته و مقطع:  

 30/13 30/10 30/8 تاریخ روزهای هفته

  تصفیه آب  13/10/99 شنبه

    14/10/99 یکشنبه

   کاربرد گند زداها 15/10/99 دوشنبه

 فرهنگ وتمدن   16/10/99 سه شنبه

 اصول روش تحقیق   17/10/99 چهارشنبه

  تصفیه فاضالب  20/10/99 شنبه

    21/10/99 یکشنبه

  مفاهیم مدل سازی  22/10/99 دوشنبه

    23/10/99 سه شنبه

  جمع آوری فاضالب  24/10/99 چهارشنبه

   آلودگی هوا 27/10/99 شنبه

  اپیدمیولوژی لاصو  29/10/99 دوشنبه

    30/10/99 سه شنبه

    1/11/99 چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 



 

 99-00سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانات نیمسال 

 سوم کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ایرشته و مقطع: 

 30/13 30/10 30/8 تاریخ روزهای هفته

 مکانیک جامدات   13/10/99 شنبه

    14/10/99 یکشنبه

  2اندیشه اسالمی  15/10/99 دوشنبه

 کمک های اولیه   16/10/99 سه شنبه

   آموزش بهداشت 17/10/99 چهارشنبه

  مبانی نمونه برداری  20/10/99 شنبه

    21/10/99 یکشنبه

   در عملیات عمرانیایمنی  22/10/99 دوشنبه

    23/10/99 سه شنبه

 بیماری های شغلی   24/10/99 چهارشنبه

   سیستم های مدیریت ایمنی 27/10/99 شنبه

    29/10/99 دوشنبه

  نقشه کشی صنعتی  30/10/99 سه شنبه

  روشنایی در محیط کار  1/11/99 چهارشنبه

 

 

 

 

 

 



 

 99-00برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

 سوم کارشناسی پیوسته بهداشت عمومیرشته و مقطع:  

 30/13 30/10 30/8 تاریخ روزهای هفته

   نظام های سالمت  13/10/99 شنبه

  زبان تخصصی  14/10/99 یکشنبه

    15/10/99 دوشنبه

 16/10/99 سه شنبه
آموزش بهداشت و 

 ارتباطات
  

 1بهداشت محیط   17/10/99 چهارشنبه

  اکولوژی انسانی  20/10/99 شنبه

  اصول تغذیه  21/10/99 یکشنبه

   آیین زندگی 22/10/99 دوشنبه

    23/10/99 سه شنبه

   کلیات پزشکی 24/10/99 چهارشنبه

  اپیدمیولوژی  27/10/99 شنبه

  مصون سازی  29/10/99 دوشنبه

    30/10/99 سه شنبه

  آمار حیاتی  1/11/99 چهارشنبه

 

 

 

 

 



 99-00سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانات نیمسال 

 کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی پنجمرشته و مقطع:  

 30/13 30/10 30/8 تاریخ روزهای هفته

 13/10/99 شنبه

کاربرد کامپیوتر در تجزیه 

های و تحلیل داده

 بهداشتی

  

  14/10/99 یکشنبه
مدیریت و نظارت بر مراکز 

 بهداشتی
 

    15/10/99 دوشنبه

 فرهنگ و تمدن   16/10/99 سه شنبه

  17/10/99 چهارشنبه
برنامه ملی مبارزه با 

 بیماریهای غیر واگیر آنها
 

 20/10/99 شنبه
اصول مدیریت در خدمات 

  بهداشتی
  

    21/10/99 یکشنبه

  22/10/99 دوشنبه
 بهداشت حرفه ای

 
 

    23/10/99 سه شنبه

 24/10/99 چهارشنبه
 اقتصاد بهداشت

 
  

    پاتولوژی جغرافیایی ایران 27/10/99 شنبه

  29/10/99 دوشنبه

اقدامات بهداشتی و 

کمکهای اولیه در شرایط 

 اضطراری

 

  3بهداشت محیط  30/10/99 سه شنبه



 

 

 99-00سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانات نیمسال 

 ششم کارشناسی پیوسته بهداشت عمومیرشته و مقطع:  

  30/10 30/8 تاریخ روزهای هفته

   بیماری های ارثی و مشاوره 13/10/99 شنبه

  حشره شناسی پزشکی  14/10/99 یکشنبه

    15/10/99 دوشنبه

  بهداشت روانی و اعتیاد  16/10/99 سه شنبه

   تاریخ امامت 17/10/99 چهارشنبه

   تغذیه کاربردی 20/10/99 شنبه

    21/10/99 یکشنبه

  اصول برنامه ریزی بهداشتی  22/10/99 دوشنبه

    23/10/99 سه شنبه

  انقالب اسالمی  24/10/99 چهارشنبه

   27/10/99 شنبه

 توانبخشی

 ساعت امتحان:

17 – 15:30 

    29/10/99 دوشنبه

   بهداشت سالمندان 30/10/99 سه شنبه

 


