
 

 

 

برنامه امتحانات دانشجویان 

 1400ورودی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 400-401سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانات نیمسال 

 

 (1400ورودی مهررشته و مقطع:   ترم  اول کارشناسی بهداشت حرفه ای )

 تاریخ روزهای هفته
 کالس مدرس  ساعت

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

 9/11/1400 شنبه
  1تربیت بدنی 

 خانم نظر علی

 آقای شیرزادی

1 

      10/9/1400 یکشنبه

  11/11/1400 دوشنبه
 شیمی عمومی

32504 
 

 1 دکتر حیدری

      12/11/1400 سه شنبه

  13/11/1400 چهارشنبه
 1فیزیک اختصاصی 

32503 
 

 1 دکتر رستم پور

  16/11/400 شنبه
 فیزیولوژی و کالبدشناسی

32502 
 

 دکتر زهرا رشیدی 

 دکتر مطهره زینی وند 

4 

      17/11/400 یکشنبه

 18/11/400 دوشنبه
  1اندیشه اسالمی

31013 
  

 دکتر کهریزی

 دکتر اسدی

 2و 1

     19/11/400 سه شنبه
 

  20/11/400 چهارشنبه
 برنامه نویسی کامپیوتر

32505 
 دکتر معصومه عباسی 

13 

  23/11/400 شنبه
 1ریاضیات عمومی 

32501 
 

 5 دکتر حقی

 24/11/400 یکشنبه

دانش خانواده و 

جمعیت 

 (31024شناسی)

  

 دکتر صادقی

 بیگیدکتر شکر

 2و  1

  25/11/400 دوشنبه

آشنایی با صنایع و شناخت 

 فنون صنعتی

32512 

 

 دکتر ندری

 دکتر قره گوزلو

1 

      26/11/400 سه شنبه

  27/11/400 چهارشنبه

بیوشیمی و اصول تغذیه 

32529 

 

 

 دکتر سلیمانی

 دکتر حق نظری

 5و 4



 400-401سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانات نیمسال 

 

 (1400)ورودی مهررشته و مقطع:   ترم  اول کارشناسی بهداشت محیط 

 تاریخ روزهای هفته
 کالس مدرس 

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

 1 آقای شیرزادی  1تربیت بدنی  9/11/1400 شنبه

  12/11/1400 سه شنبه
 کامپیوتر و کاربرد آن

33057 
 1 دکتر پایدار 

 16/11/400 شنبه
 فیزیک عمومی

33002 
 1 دکتر رستم پور  

      17/11/400 یکشنبه

 18/11/400 دوشنبه
 1اندیشه 

31013 
  

 دکتر اسدی

 دکتر کهریزی

 2و 1

  19/11/400 سه شنبه
 ریاضی عمومی

33056 
 2و  1 دکتر حقی 

      20/11/400 چهارشنبه

  23/11/400 شنبه
 شیمی عمومی

33007 
 4 دکتر حیدری 

      24/11/400 یکشنبه

  25/11/400 دوشنبه
 میکروبشناسی

33058 
 

 دکتر مرادی

 دکتر زهتابیان

 دکتر میکاییلی

 دکتر سلیمی

4 

     تعطیل 26/11/400 سه شنبه

  27/11/400 چهارشنبه
 ادبیات فارسی

31006 
 2و  1 آقای مرادی 

 

 

 

 



 400-401سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانات نیمسال 

 

 (400رشته و مقطع:   ترم  اول کارشناسی بهداشت عمومی )

روزهای 

 هفته
 تاریخ

 کالس مدرس 

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

  13/11/1400 چهارشنبه
 1میکروبشناسی

37004 
 

 دکتر حمزوی

 دکتر میکائیلی

2 

  16/11/400 شنبه
 تفسیر موضوعی

31018 
 

 1 دکتر کرمی

  17/11/400 یکشنبه
 تکنولوژی آموزشی

37041 
 دکتر میرزایی 

1 

      18/11/400 دوشنبه

 19/11/400 سه شنبه
 بیوفیزیک

37002 
 دکتر تینوش الماسی  

1 

 20/11/400 چهارشنبه

تشریح و 

 فیزیولوژی

37003 

 

 
 

 دکتر زهرا رشیدی

 دکتر ندایی
1 

 23/11/400 شنبه
 بیوشیمی

37006 
 دکتر حق نظری  

1 

 24/11/400 یکشنبه
 دانش خانواده

31024 
  

 دکتر شکربیگی

 دکتر صادقی

 2و  1

 25/11/400 دوشنبه
اصول جامعه 

 37005شناسی 
  

 3 دکتر جلیایان

     تعطیل 26/11/400 سه شنبه

  27/11/400 چهارشنبه
 ادبیات فارسی

31006 
 

 2و  1 آقای مرادی

 



 400-401سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانات نیمسال 

 
 

 (1400ترم  اول  رشته کارشناسی ارشد آمار زیستی )ورودی

 تاریخ روزهای هفته
 کالس مدرس 

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

  16/11/400 شنبه
 استنباط آمار زیستی

37503 
 دکتر عبداله جلیلیان 

2 

      17/11/400 یکشنبه

  18/11/400 دوشنبه
 کلیات پزشکی

37502 
 دکتر سیابانی 

1 

      19/11/400 سه شنبه

  20/11/400 چهارشنبه
 زبان تخصصی

37529 
 دکتر بهزاد مهکی 

1 

  23/11/400 شنبه
 1های آمار زیستی  روش

37501 
 دکتر افشین الماسی 

1 

      24/11/400 یکشنبه

  25/11/400 دوشنبه
 سیستم های اطالع رسانی

37504 
 دکتر معصومه عباسی 

1 

     تعطیل 26/11/400 سه شنبه

  27/11/400 چهارشنبه
اصول و روش های 

 37508اپیدمیولوژی 
 دکتر سلیمی 

2 

 

 

 

 

 

 

 



 400-401سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانات نیمسال 

 

 (1400کارشناسی دکتری آمار زیستی )ورودیترم  اول  رشته 

 تاریخ روزهای هفته
 کالس مدرس ساعت

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

  16/11/400 شنبه
 استنباط آماری

36101 
 دکتر ایزدی 

3 

      17/11/400 یکشنبه

      18/11/400 دوشنبه

      19/11/400 سه شنبه

  20/11/400 چهارشنبه
 تحلیل بقا

36106 
 دکتر هاشمیان 

2 

      23/11/400 شنبه

  24/11/400 یکشنبه
طرح و تحلیل آزمایش 

 36103های بالینی 
 دکتر منصور رضایی 

1 

      25/11/400 دوشنبه

     تعطیل 26/11/400 سه شنبه

      27/11/400 چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 



 400-401سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانات نیمسال 

 

 (1400)ورودیترم  اول  رشته کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی  

 تاریخ روزهای هفته
 کالس مدرس 

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

 16/11/400 شنبه

اصول اپیدمیولوژی 

 و روش تحقیق

38119 

  

 دکتر سلیمی

 دکتر مرادی نظر

 دکتر عبدلی

13 

      17/11/400 یکشنبه

      18/11/400 دوشنبه

  19/11/400 سه شنبه

آمار  مفاهیم و روش های

 زیستی

38120 

 

 3 دکتر مهکی

      20/11/400 چهارشنبه

  23/11/400 شنبه
اپیدمیولوژی بیماری های 

 38104واگیر
 دکتر رویا صفری 

4 

      24/11/400 یکشنبه

      25/11/400 دوشنبه

     تعطیل 26/11/400 سه شنبه

  27/11/400 چهارشنبه
 سیستم های اطالع رسانی

38101 
 شهاب رضاییاندکتر  

5 

 

 

 

 

 

 

 



 400-401سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانات نیمسال 

 

 (1400ترم  اول  رشته کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای  )ورودی

 تاریخ روزهای هفته
 کالس مدرس ساعت

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

      10/11/1400 یکشنبه

  11/11/1400 دوشنبه
 روش تحقیق

37606 
 

 دکتر امیدی

 دکتر نادر ساالری

3 

    12/11/1400 سه شنبه
  

  13/11/1400 چهارشنبه
سیستم های اطالع رسانی 

 37605 پزشکی
 

 دکتر قره گوزلو

 دکتر امیدی

13 

  16/11/400 شنبه
 ارزیابی آالینده ها

37618 
 

 دکتر امیدی

 دکتر برزگر

4 

    17/11/400 یکشنبه
  

  18/11/400 دوشنبه
 1ارگونومی شغلی

37619 
 دکتر قره گوزلو 

2 

    19/11/400 شنبهسه 
  

  20/11/400 چهارشنبه
طراحی سیستم های کنترل 

 37621 ارتعاش
 3 دکتر ندری 

  23/11/400 شنبه
طراحی کنترل سیستم های 

 37620 صدا
 دکتر قنبری 

2 

    24/11/400 یکشنبه
  

  25/11/400 دوشنبه
 زبان تخصصی

37604 
 

 دکتر قره گوزلو

 دکتر امیدی

2 

   تعطیل 26/11/400 سه شنبه
  

  27/11/400 چهارشنبه
 ایمنی فرایندها

37622 
 دکتر قنبری 

3 

 

 

 

 



 400-401سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانات نیمسال 

 

 (1400ترم  اول  رشته کارشناسی ارشد آموزش بهداشت  )ورودی

 تاریخ روزهای هفته
 کالس مدرس ساعت

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

 16/11/400 شنبه
 جامعه شناسی سالمت

37401 
 میرزاییدکتر   

5 

      17/11/400 یکشنبه

 18/11/400 دوشنبه
 رفتار شناسی سالم

37402 
 دکتر جلیلیان  

3 

      19/11/400 سه شنبه

 20/11/400 چهارشنبه

فناوری کاربردی در 

آموزش بهداشت و ارتقا 

 سالمت

37422 

  

 دکتر ثریا سیابانی

 
3 

 23/11/400 شنبه

زبان تخصصی در آموزش 

 ارتقا سالمتبهداشت و 

37423 

 دکتر ثریا سیابانی  

3 

      24/11/400 یکشنبه

 25/11/400 دوشنبه
مبانی آموزش بهداشت و 

 37424ارتقا سالمت 
 اشتریان دکتر  

5 

     تعطیل 26/11/400 سه شنبه

 27/11/400 چهارشنبه

سیستم اطالع رسانی 

 بهداشتی

37406 

 جلیلیانفرزاد دکتر   

3 

 

 

 

 

 

 



 400-401سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانات نیمسال 

 

 *بین الملل*( 1400ترم  اول  رشته کارشناسی ارشد آموزش بهداشت )ورودی

 تاریخ روزهای هفته
 کالس مدرس ساعت

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

 16/11/400 شنبه
 37421جامعه شناسی سالمت

 (5)کالسدکتر جلیلیان

سیستم اطالع رسانی 

 دکتر میرزایی بهداشتی

 (5)کالس 

  

 

 17/11/400 یکشنبه
مبانی آموزش بهداشت و ارتقا 

 37424 سالمت
 اشتریان دکتر  

 5 

 میرزاییدکتر    37402 رفتار شناسی سالم 18/11/400 دوشنبه
5 

 19/11/400 سه شنبه
زبان تخصصی در آموزش بهداشت 

 37423 و ارتقا سالمت
 دکتر حمزه  

3 

 20/11/400 چهارشنبه
فناوری کاربردی در آموزش 

 37422 و ارتقا سالمت بهداشت
  

 دکتر سیابانی

 
5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 400-401سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانات نیمسال 

 

 (1400ترم  اول  رشته کارشناسی ارشد  بهداشت محیط )ورودی

 تاریخ روزهای هفته
 کالس مدرس ساعت

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

 13/11/1400 چهارشنبه
سیستم های اطالع رسانی 

33502 
 دکتر پایدار  

3 

  16/11/400 شنبه
طراحی تصفیه خانه آب 

33515   
 دکتر موسوی 

9 

      17/11/400 یکشنبه

  33521روش تحقیق   18/11/400 دوشنبه
 محمدیدکتر 

 دکتر مرادی نظر
2 

      19/11/400 سه شنبه

 دکتر علی الماسی  33522زبان تخصصی   20/11/400 چهارشنبه
4 

 مقداد  پیر صاحب دکتر  33507سم شناسی محیط   23/11/400 شنبه
3 

      24/11/400 یکشنبه

  25/11/400 دوشنبه

روش های پیشرفته 

دستگاهی در آنالیز آالینده 

 33506ها 

 

 دکتر روح اله حیدری

 دکتر هیوا حسینی
3 

     تعطیل 26/11/400 سه شنبه

  27/11/400 چهارشنبه
طراحی و اصول مهندسی 

 33523پسماند 
 

 صاحبدکترمقداد  پیر 

 دکتر هوشیار حسینی
13 

 

 

 

 

 

 



 400-401سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانات نیمسال 

 

 (1400ترم  اول  رشته دکتری بهداشت محیط  )ورودی

 تاریخ روزهای هفته
 کالس مدرس ساعت

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

  13/11/400 چهارشنبه
روش های نوین تصفیه آب 

35501 
 

 3 دکتر موسوی

      16/11/400 شنبه

  17/11/400 شنبهیک
ارزیابی مدیریت خطرات 

 35527بهداشتی محیط 
 

 دکتر علی الماسی

 
3 

      18/11/400 شنبهدو

      19/11/400 شنبهسه 

  35521آمار کاربردی   20/11/400 چهارشنبه
 دکتر  شهسواری

 دکتر کیومرث شرفی
5 

      23/11/400 شنبه

     24/11/400 یکشنبه
 

 دکتر پرویز محمدی  35520مدیریت جامع پسماند   25/11/400 دوشنبه
5 

     تعطیل 26/11/400 سه شنبه

      27/11/400 چهارشنبه

  30/11/400 شنبه
فناوری نوین کنترل آلودگی 

 35505هوا 
 دکتر هیوا حسینی 

3 

 


