
 

 باسمه تعالی

1044- 1041اول  مسالین  - 1ترم  – یرشته بهداشت حرفه ا انیدانشجو یبرنامه کالس                 

 ساعت

 

 ایام هفته

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

 شنبه

 

آشنایی با صنایع و 

 شناخت فنون

آقای مهندس جعفری 

 زاوه

آشنایی با صنایع و 

 شناخت فنون

آقای مهندس جعفری 

 زاوه

  
 بیوشیمی و اصول تغذیه

 آقای دکتر طباطبایی زاده

 یکشنبه

 

 1تربیت بدنی 

)خواهران(     خانم 

 روحانی

زبان تقویتی                         

 آقای دکتر رستمیان
   

 دوشنبه

 

فیزیولوژی و 

 کالبدشناسی

 آقای برازوان

   
 فیزیولوژی و تشریح

 آقای دکتر عباس نژاد

 سه شنبه

 

 شیمی معدنی و آلی

 آقای دکتر خراسانی

1ریاضیات عمومی   

 آقای دکتر شجاعی

دانش خانواده و 

جمعیت 

)برادران(                

 حاج آقای امامی

دانش خانواده و 

جمعیت )خواهران(                  

 آقای دکتر جوادی

 

 چهار شنبه

 

            1فیزیک اختصاصی 

 آقای دکتر کیان مهر

بیوشیمی و اصول تغذیه          

 آقای دکتر خراسانی
  

)برادران( 1اندیشه   

 آقای عاشوری

 پنج شنبه

 

)خواهران(               1اندیشه  

  حاج آقای زمانی
1تربیت بدنی   

 آقای دکتر متقی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 باسمه تعالی

1044- 1041اول  مسالین  - 3ترم  –  یرشته بهداشت حرفه ا انیدانشجو یبرنامه کالس          

 

 ساعت

 

 ایام هفته

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

 شنبه

 

مبانی نمونه برداری 

 از آالینده های هوا

 آقای دکتر فیروزی

مبانی نمونه برداری از 

 آالینده های هوا

 آقای دکتر فیروزی

 

برق و ایمنی 

 ماشین آالت

 آقای مهندس فانی

 ایمنی برق و ماشین آالت

 آقای مهندس فانی

 یکشنبه

 
 

 1تربیت بدنی 

)خواهران(        خانم 

 روحانی
 

ارگونومی شغلی 

1 

آقای مهندس 

 بهشتی

1ارگونومی شغلی   

 آقای مهندس بهشتی

 دوشنبه

 

 تنش های حرارتی

آقای مهندس جعفری 

 زاوه

 تنش های حرارتی

مهندس جعفری  آقای

 زاوه

   

 سه شنبه

 
 

)برادران( 1اندیشه   

 حاج آقای خاکشور
 

روان شناسی 

صنعتی      آقای 

 دکتر حکم آبادی

 

 چهار شنبه

 

مکانیک جامدات                

 خانم دکتر محمدی

ارتعاش در محیط کار               

 آقای دکتر بهشتی

انقالب اسالمی 

 )خواهران(

 آقای حسن پور

 1تربیت بدنی 

 )برادران(

 آقای دکتر متقی

انقالب اسالمی 

 )برادران(

 آقای حسن پور

)خواهران( 1اندیشه   

 خانم دکتر گوهری

 پنج شنبه

 

  
   

 

 

 

 

 

 



 

                           باسمه تعالی

1044- 1041اول  مسالین  - 7ترم  –یرشته بهداشت حرفه ا انیدانشجو یبرنامه کالس                               

 ساعت

 

 ایام هفته

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

 شنبه

 
 

بیماری های شغلی و 

 اپیدمیولوژی آنها

خانم دکتر معاون 

 سعیدی

 

سیستم های مدیریت 

 ایمنی

 خانم مهندس تبریزی

 سیستم های مدیریت ایمنی

 خانم مهندس تبریزی

 یکشنبه

 

طراحی تهویه صنعتی          

مهندس جعفری آقای 

 زاوه

طراحی تهویه صنعتی             

آقای مهندس جعفری 

 زاوه
 

ارزیابی و مدیریت 

 ریسک

 خانم مهندس تبریزی

 ارزیابی و مدیریت ریسک

 خانم مهندس تبریزی

 دوشنبه

 

 سم شناسی شغلی

 آقای دکتر فیروزی

 سم شناسی شغلی

 آقای دکتر فیروزی
   

 سه شنبه

 

 کلیات محیط زیست

دکتر تقویآقای   

بیماری های شغلی و 

 اپیدمیولوژی آنها

 آقای دکتر مختاری

 
بهداشت پرتوها                  

 آقای دکتر کشتکار

بهداشت پرتوها                          

آقای دکتر کیان مهر + 

 آقای دکتر کشتکار

 چهار شنبه

 
    

تفسیر موضوعی قرآن 

 )خواهران(

 خانم مهدوی

قرآن تفسیر موضوعی 

 )برادران(

 آقای شریفی

 پنج شنبه

 

  
   

 

 


