
 

 باسمه تعالی

1044- 1041نیمسال اول   -کارشناسی ارشد  1ترم  –برنامه کالسی دانشجویان رشته بهداشت محیط   

 ساعت

 

 ایام هفته

14-8  11-14  11-11  18-11  14-18  

 شنبه

 

 زبان تخصصی

 آقای دکتر زارعی

تحقیق در علومروش   

 خانم دکتر پیروی

سیستم های طبیعی 

 تصفیه فاضالب

 آقای دکتر افشارنیا

روش تحقیق در 

 علوم

 آقای دکتر تقوی

 

 یکشنبه

 

طراحی اصول 

مهندسی سیستم های 

پسماند                   

آقای دکتر افشارنیا+ 

 آقای دکتر تقوی

سیستم های طبیعی 

تصفیه فاضالب خانم 

 دکتر پیروی

 کنترل آلودگی هوا

آفای دکتر زارعی + 

 آقای مهندس قاسمی

  

 دوشنبه

 

طراحی تصفیه خانه 

 آب

 آقای دکتر تقوی

سیستم های اطالع 

 رسانی پزشکی

 آقای دکتر شجاعی

   

 سه شنبه

 
     

 چهار شنبه

 
     

 پنج شنبه

 

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 باسمه تعالی

1044-1041نیمسال اول   - 1ترم  –برنامه کالسی دانشجویان رشته بهداشت محیط  

 ساعت

 

 ایام هفته

14-8  11-14  11-11  18-11  14-18  

 شنبه

 

 ریاضیات عمومی

 آقای دکتر شجاعی

 1تربیت بدنی 

 )خواهران(

 خانم یوسف زاده

 میکروب شناسی

آقای دکتر محمد 

 زاده

  

 یکشنبه

 

 ریاضیات عمومی

دکتر شجاعیآقای   

ادبیات فارسی                      

 خانم عطایی

آز فیزیک 

1عمومی گروه  

خانم دکتر 

 محمدی

آز فیزیک عمومی 

1گروه   

 خانم دکتر محمدی

آیین زندگی 

 )خواهران(

 آقای محمدیان

 آیین زندگی )برادران(

 آقای محمدیان

 دوشنبه

 

آیین زندگی 

 )خواهران(

 خانم دکتر گوهری

 فیزیک عمومی

 خانم دکتر محمدی
 

 ادبیات فارسی 

 خانم عطایی

 شیمی عمومی

 آقای دکتر خراسانی

 سه شنبه

 

تربیت بدنی 

)برادران(1  

 آقای دکتر متقی

 

آز شیمی عمومی 

                 1گروه

آقای دکتر 

 خراسانی

آز شیمی عمومی 

1گروه   

آقای دکتر    

 خراسانی

 

 چهار شنبه

 

   کامپیوتر و کاربرد آن       

 آقای دکتر شجاعی

کامپیوتر و کاربرد آن              

 آقای دکتر شجاعی

آز میکروب 

1شناسی گروه  

آقای دکتر 

 محمدزاده

آز میکروب شناسی 

1گروه  

 آقای دکتر محمدزاده

 

 پنج شنبه

 

  
   

 

 

 

 

 

 



 

 باسمه تعالی

1044-1041نیمسال اول   - 3ترم  –برنامه کالسی دانشجویان رشته بهداشت محیط   

 

 ساعت

 

 ایام هفته

14-8  11-14  11-11  18-11  14-18  

 شنبه

 

 آمار زیستی

 خانم دکتر محمدزاده

 زبان عمومی

 آقای دکتر امیری
  

استاتیک و مقاومت 

 مصالح

 آقای مهندس یعقوبی

 یکشنبه

 
 

سیستم های اطالع 

رسانی پزشکی آقای 

دکتر عطاردی + آقای 

 ازقندی

آموزش بهداشت و 

 ارتقاء 

 آقای دکتر مطلبی

 

فزهنگ و تمدن 

 )خواهران(

 آقای مهندس باقری

 دوشنبه

 

 اصول ترمودینامیک

 خانم دکتر محمدی

بهداشت حرفه ای و 

 ایمنی کار

 آقای مهندس بهشتی

 

 بهداشت مسکن

آقای مهندس 

 قاسمی

 

 سه شنبه

 

 مکانیک سیاالت

 آقای دکتر زارعی

فرهنگ و تمدن 

 )برادران(

 آقای مهندس باقری

آمار زیستی                

 خانم دکتر محدزاده

 1تربیت بدنی 

)خواهران( خانم 

 روحانی

 

 چهار شنبه

 

زبان عمومی                     

 آقای دکتر امیری

 1تربیت بدنی 

)برادران(          آقای 

 دکتر متقی

   

 پنج شنبه

 

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 باسمه تعالی

1044-1041نیمسال اول   -5ترم  –برنامه کالسی دانشجویان رشته بهداشت محیط   

 ساعت

 

 ایام هفته

14-8  11-14  11-11  18-11  14-18  

 شنبه

 

 مدیریت کیفیت آب

 خانم دکتر پیروی
 

سیستم های انتقال و 

 توزیع آب

 خانم دکتر پیروی

سیستم های انتقال و 

 توزیع آب

 خانم دکتر پیروی

 

 یکشنبه

 
  

تاریخ اسالم 

 )خواهران(

 آقای دکتر فاطمی

بهداشت مدارس و 

 آموزشگاه ها

 آقای مهندس قاسمی

مدیریت بهداشت برای 

 مبارزه 

 آقای دکتر تقوی

 دوشنبه

 

بهداشت محیط 

 بیمارستان و ...

 آقای دکتر زارعی

سیستم های جمع 

 آوری فاضالب 

 آقای دکتر افشارنیا

سیستم های جمع 

 آوری فاضالب 

دکتر افشارنیاآقای   

  

 سه شنبه

 
 

 کلیات پسماند

 آقای دکتر زارعی
 

بهداشت مدارس و 

آموزشگاه ها  آقای 

 دکتر روحانی

تاریخ اسالم )برادران(                  

 آقای دکتر فاطمی

 چهار شنبه

 
     

 پنج شنبه

 

  
   

 

 

 


