
 

 

 

 

 

 

 

 امتحانات پایان ترم

 رشته های کارشناسی
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 400-401سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانات نیمسال 

 (99)رشته و مقطع:   ترم  سوم کارشناسی بهداشت محیط 

 تاریخ روزهای هفته
 کالس نام مدرس ساعت

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

 18/10/00 شنبه
 فرایندها و عملیات

33028 
  

دکتر 

 پیرصاحب

1 

      19/10/00 یکشنبه

  20/10/00 دوشنبه
حقوق اجتماعی و 

 30002سیاسی 
 

 2و  1 دکتر اسدی

      21/10/00 سه شنبه

  22/10/00 چهارشنبه
 آزمایشگاه هیدرولیک

33061 
 

 1 دکتر اسدی

  25/10/00 شنبه
 معادالت دیفرانسیل

33008 
 

 1 دکتر حقی

      26/10/00 یکشنبه

 27/10/00 دوشنبه
 آمار زیستی

33064 
  

 1 خانم فرهادی

  28/10/00 سه شنبه

سیستم های اطالع 

 رسانی

33065 

 

 1 دکتر پایدار

  29/10/00 چهارشنبه

آشنایی با قانون 

 اساسی

30003 

 

 2و  1 دکتر زرین فام

  2/11/00 شنبه

کارگاه تأسیسات 

 شهری

33062 

 

دکتر هوشیار 

 حسینی

1 

      3/11/00 یکشنبه

 4/11/00 دوشنبه

نقشه کشی ونقشه 

 برداری

33063 

  

مهندس 

 حدادی

1 

      5/11/00 سه شنبه

 6/11/00 چهارشنبه
بهداشت حرفه ای و 

 33076ایمنی
  

 1 دکتر سرمدی

 



 400-401سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانات نیمسال 

 (98)رشته و مقطع:   ترم  پنجم کارشناسی بهداشت محیط 

 تاریخ روزهای هفته
 کالس نام مدرس ساعت

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

 منابع و مفاهیم مدل سازی 18/10/00 شنبه

33075 

 5و 4 دکتر هوشیار حسینی  

      19/10/00 یکشنبه

  20/10/00 دوشنبه
 تصفیه آب

33040 
 

 5و  4 دکتر موسوی

      21/10/00 سه شنبه

      22/10/00 چهارشنبه

  25/10/00 شنبه
 آلودگی هوا

33072 
 

 5و  4 دکتر هیوا حسینی

      26/10/00 یکشنبه

      27/10/00 دوشنبه

 28/10/00 سه شنبه
 تاریخ فرهنگ و تمدن

31021 
  

دکتر فاطمی نسب، 

دکتر ملکی پور، آقای 

 اسماعیلی مهر

 3و  2و  1

 29/10/00 چهارشنبه
 اصول و روش تحقیق

33074 
  

 2و  1 دکتر حیدر پور

  2/11/00 شنبه
 تصفیه فاضالب

33071 
 

 4و  3 دکتر محمدی

      3/11/00 یکشنبه

 4/11/00 دوشنبه
جمع آوری فاضالب و آب 

 33070های سطحی
  

 5و  4 دکتر محمدی

      5/11/00 سه شنبه

 6/11/00 چهارشنبه
 کاربرد گندزداهاو...

33073 
  

 5و  4 دکتر اسدی



 400-401سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانات نیمسال 

 (99)سوم  کارشناسی بهداشت حرفه ایرشته و مقطع:   ترم  

روزهای 

 هفته
 تاریخ

 کالس مدرس ساعت

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

 18/10/00 شنبه
 مکانیک جامدات

32510 
  

 3 دکتر شرینی

  19/10/00 یکشنبه

نقشه کشی 

 صنعتی

32511 

 

 4 مهندس حدادی

  20/10/00 دوشنبه

حقوق سیاسی و 

 اجتماعی

30002 

 

دکتر بهروز 

 اسدی

 2و 1

      21/10/00 سه شنبه

 22/10/00 چهارشنبه

سیستم های مدیریت 

 ایمنی

32549 

  

 4 دکتر قنبری

 25/10/00 شنبه

مبانی نمونه برداری از 

 آالیندها

32513 

  

 4 دکتر برزگر

      26/10/00 یکشنبه

  27/10/00 دوشنبه

ایمنی در عملیات 

 عمرانی

32550 

 

 4 دکتر قنبری

      28/10/00 سه شنبه

  29/10/00 چهارشنبه

بیماری های 

 شغلی

32553 

 

 3 دکتر سرمدی

 2/11/00 شنبه
 روشنایی در محیط کار

32530 
  

 3 مهندس یارتیره

      3/11/00 یکشنبه

  4/11/00 دوشنبه
آموزش 

 32551بهداشت
 

  

  5/11/00 سه شنبه
 کمک های اولیه

32536 
 

 1 آقای اکبری

      6/11/00 چهارشنبه

 



 400-401سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانات نیمسال 

 (97)رشته و مقطع:   هفتم  کارشناسی بهداشت حرفه ای

 تاریخ روزهای هفته
 کالس مدرس 

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

      18/10/00 شنبه

 19/10/00 یکشنبه
 تنش های گرمایی و سرمایی

32564 
  

 1 دکتر ندری

      20/10/00 دوشنبه

  21/10/00 سه شنبه
 سم شناسی شغلی

32563 
 

 5و  4 دکتر امیدی

      22/10/00 چهارشنبه

      25/10/00 شنبه

  26/10/00 یکشنبه

طراحی تهویه 

 صنعتی

32538 

 

 1 دکتر برزگر

      27/10/00 دوشنبه

 28/10/00 سه شنبه
 فرهنگ وتمدن اسالم..

31021 
  

  

 29/10/00 چهارشنبه
 ارگونومی شغلی

32562 
  

 3 دکتر قره گوزلو

  2/11/00 شنبه

ارزیابی مدیریت 

 ریسک

32565 

 

 5 دکتر قنبری

      3/11/00 یکشنبه

  4/11/00 دوشنبه

کلیات محیط 

 زیست

32532 

 

 آقای باغانی

 آقای کیاشمشکی

2 

      5/11/00 سه شنبه

  6/11/00 چهارشنبه
 زبان تخصصی

32528 
 

 1 دکتر قره گوزلو

 

 

 



 400-401سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانات نیمسال 

 (99)ترم  سوم کارشناسی بهداشت عمومی   رشته و مقطع:

 تاریخ روزهای هفته
 کالس مدرس ساعت

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

 18/10/00 شنبه
 اکولوژی انسانی 

37015 

 5و  4 دکتر لیمویی 

  19/10/00 یکشنبه
 1بهداشت محیط

37026 
 

 1 دکتر مسعود مرادی

 20/10/00 دوشنبه
 کلیات پزشکی

37017 
  

 4و  3 دکتر حمزه

  21/10/00 سه شنبه
 مصون سازی

37014 
 

 1 دکتر رستمیان

 22/10/00 چهارشنبه
 فلسفه اخالق

30001 
  

دکتر مسعود 

 صادقی

1 

 25/10/00 شنبه
 آمار حیاتی

37016 
  

 1 خانم اندیشگر

      26/10/00 یکشنبه

 27/10/00 دوشنبه

اپیدمیولوژی 

بیماری های 

 37020شایع

  

 5و  4 دکتر رضاییان

      28/10/00 سه شنبه

 29/10/00 چهارشنبه

نظام های 

 سالمت

37019 

  

 5و  4 دکتر رضایی

 2/11/00 شنبه
 اصول تغذیه

37018 
  

 1 دکتر صابر

      3/11/00 یکشنبه

  4/11/00 دوشنبه
 زبان تخصصی

37022 
 

 1 دکتر حمزه

      5/11/00 سه شنبه

  6/11/00 چهارشنبه
 آموزش بهداشت

37021 
 

 3و  2 دکتر میرزایی

 

 



 400-401سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانات نیمسال 

 (98)رشته و مقطع:   ترم  پنجم کارشناسی بهداشت عمومی

 تاریخ روزهای هفته
 کالس مدرس ساعت

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

  18/10/00 شنبه
 اقتصاد بهداشت

37047 
 

 1 دکتر رضایی

      19/10/00 یکشنبه

 20/10/00 دوشنبه

مدیریت و نظارت 

 برمراکز...

37033 

  

 2و  1 دکتر کاظمی

 21/10/00 سه شنبه

اقدامات بهداشتی در 

 شرایط...

37051 

  

 آقای اکبری

 خانم چراغیان

1 

  22/10/00 چهارشنبه
 3بهداشت محیط

37040 
 

 دکتر بشیری

 خانم نوری

4 

 25/10/00 شنبه
 پاتولوژی جغرافیایی

37049 
  

 3و  2 دکتر رجعتی

      26/10/00 یکشنبه

  27/10/00 دوشنبه
 بهداشت حرفه ای

37054 
 

 2و  1 دکتر برزگر

 28/10/00 سه شنبه

فرهنگ و تمدن 

 اسالم...

31021 

  

دکتر فاطمی 

 نسب

 دکتر ملکی پور

آقای اسماعیلی 

 مهر

 3و  2و  1

      29/10/00 چهارشنبه

 2/11/00 شنبه
 اصول مدیریت

37035 
  

دکتر کرمی 

 متین

 5و  4

      3/11/00 یکشنبه

  4/11/00 دوشنبه

برنامه ملی مبارزه با 

 بیماری...

37034 

 

  

      5/11/00 سه شنبه

  6/11/00 چهارشنبه

کامپیوتر و کاربر آن 

در تجزیه و تحلیل 

 37031بهداشتی

 

 5و  4 دکتر شهسواری

 


