
 

 باسمه تعالی

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

 ساعت

 

 ایام هفته

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

 شنبه

 

زبان تقویتی )پیش 

 نیاز(

 آقای دکتر امیری

 بیوفیزیک

 آقای دکتر کیان مهر
  

 1تربیت بدنی 

 )خواهران(

 خانم روحانی

 یکشنبه

 

تشریح و فیزیولوژی    

 خانم دکتر نوید
 

 اصول تغذیه

دکتر طباطبایی 

 زاده

روان شناسی و بهداشت 

 روان

 آقای دکتر حکم آبادی

 

 دوشنبه

 

اصول و کلیات 

 خدمات بهداشتی

 خانم صابری

اصول و مبانی 

 جامعه شناسی

دکتر مطلبیآقای   

   

 سه شنبه

 
  

 1اندیشه 

)خواهران(    

حاج آقای 

 نصیری

بیوشیمی                     

 آقای دکتر مؤمنی
 

 چهار شنبه

 

 1تربیت بدنی 

)برادران( آقای دکتر 

 متقی

تشریح و 

فیزیولوژی  خانم 

 حیدری نیا

 
 زبان تقویتی )پیش نیاز(

 آقای دکتر امیری

)برادران( 1اندیشه   

عاشوریآقای   

 پنج شنبه

 

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 باسمه تعالی

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

 ساعت

 

 ایام هفته

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

 شنبه

 

فرهنگ و تمدن 

 )خواهران(

 آقای مهندس باقری

  

اپیدمیولوژی بیماری 

 های شایع

احمدیآقای مهندس   

 

 یکشنبه

 

آموزش بهداشت و 

ارتباطات                

آقای دکتر مطلبی + 

 آقای دکتر جعفری

 
 زبان تخصصی

 آقای دکتر اسماعیلی

 1تربیت بدنی 

 )خواهران(

 خانم روحانی

1میکروب شناسی   

 آقای دکتر محمدزاده

 دوشنبه

 
 

نظام های سالمت 

 در ایران و جهان

آقای دکتر خواجوی 

دکتر + آقای 

 اسماعیلی

 
 آمار حیاتی

 خانم دکتر محمدزاده

مصون سازی فعل و 

 انفعالی

 دکتر روحانی

 سه شنبه

 
 

فرهنگ و تمدن 

 )برادران(

 آقای مهندس باقری

آز میکروب شناسی 

                  1گروه  1

 آقای دکتر مینوئیان

 1آز میکروب شناسی 

               1گروه 

 آقای دکتر مینوئیان

 1بدنی  تربیت

)برادران(         آقای 

 دکتر متقی

 چهار شنبه

 

             1میکروب شناسی 

 آقای دکتر مینوئیان

آمار حیاتی                  

 خانم دکتر محمدزاده

آز میکروب شناسی 

1 

 آقای دکتر محمدزاده

 1ناسی شآز میکروب 

1گروه   

 آقای دکتر محمزاده

 

 پنج شنبه

 

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 باسمه تعالی

1044- 1041اول  مسالین  -5ترم  –یرشته بهداشت عموم انیدانشجو یبرنامه کالس                 

 ساعت

 

 ایام هفته

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

 شنبه

 

کاربرد کامپیوتر در 

 تجزیه و تعامل

 آقای دکتر روحانی

برنامه ملی مبارزه 

با بیماری های 

 واگیر

 آقای دکتر عالمی

کاربرد کامپیوتر در 

 تجزیه و تعامل

 آقای دکتر اسماعیلی

  

 یکشنبه

 

اصول برنامه ریزی 

بهداشتی                 

آقای دکتر خواجوی + 

 آقای دکتر روحانی

بهداشت سالمندان  

 خانم دکتر دوگونچی
 

 اقتصاد بهداشت

 آقای دکتر اسماعیلی
 

 دوشنبه

 

بیماری های شایع 

 کودکان

دوگونچیخانم دکتر   

1بهداشت محیط   

 خانم دکتر پیروی
 

بیماری های شایع 

 کودکان

 دکتر مشکی

 

 سه شنبه

 

)خواهران( 1اندیشه   

 خانم دکتر گوهری

)برادران( 1اندیشه   

 حاج آقای خاکشور

تاریخ اسالم 

)خواهران(       

 حاج آقای فاطمی

 
تاریخ اسالم )برادران(                  

 آقای دکتر فاطمی

 چهار شنبه

 

پاتولوژی جغرافیایی            

قای دکتر جعفری + 

 آقای دکتر مشکی

بهداشت سالمندان        

 آقای دکتر عجم
   

 پنج شنبه

 

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 باسمه تعالی

1044- 1041اول  مسالین  - وستهیناپ یکارشناس 1ترم  – یرشته بهداشت عموم انیدانشجو یبرنامه کالس           

 ساعت

 

 ایام هفته

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

 شنبه

 
     

 یکشنبه

 
     

 دوشنبه

 

1بهداشت محیط   

 خانم دکتر پیروی

 اکولوژی انسانی

 خانم دکتر دوگونچی

 بهداشت باروری

خانم دکتر 

 رحمانی

 
 تغذیه کاربردی )تئوری(

 آقای دکتر شفقی

 سه شنبه

 
 

 بیوشیمی

 آقای دکتر مؤمنی

و دانش خانواده 

جمعیت 

)برادران(               

 حاج آقای امامی

روش تحقیق در 

علوم آقای دکتر 

 اسماعیلی

تغذیه کاربردی )عملی(               

 آقای دکتر شفقی

 چهار شنبه

 

اصول برنامه ریزی 

بهداشتی                

آقای دکتر خواجوی + 

 آقای دکتر روحانی

برنامه ملی مبارزه با 

واگیر                                 بیماری های 

 آقای دکتر عالمی

برنامه ملی 

مبارزه با بیماری 

 های غیر واگیر

 آقای دکتر عالمی

روش تحقیق در 

 علوم

 آقای دکتر اسماعیلی

تفسیر موضوعی قرآن 

 )خواهران(

 خانم مهدوی

تفسیر موضوعی قرآن 

 )برادران(

 شریفی

 پنج شنبه

 

دانش خانواده و 

)خواهران( جمعیت 

 آقای دکتر جوانشیر

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


