
 

 برنامه امتحانات پایان ترم

 9398-99نیمسال اول    سال تحصیلی  

 اولترم:                بهداشت عمومی رشته:

 کد درس استاد ساعت درس امتحانی تاريخ ايام هفته

 شنبه
 91-91 تشریح وفیزیولوژی 12/21/89

دکتر عباس نژاد+آقای 

 برازوان
939913 

 939939 دکتر رستمیان 8-91 )پیش نیاز(زبان انگلیسی  11/21/89 يک شنبه

     12/21/89 دو شنبه

 939911 دکترابطحی 8-91 بیوشیمی 12/21/89 سه شنبه

 939931 دکتر توکلی زاده 91-91 روانشناسی بهداشت وروان 12/21/89 چهارشنبه

   8-91 9اندیشه  12/21/89 پنج شنبه

     12/21/89 جمعه

 939931 خانم صابری 91-91 وکلیات خدمات بهداشتیاصول  19/21/89 شنبه

 18/21/89 يک شنبه
 91-91 اصول تغذیه

شفقی+دکترطباطبایی دکتر 

 زاده
 

     21/21/89 دو شنبه

 939913  91-91 فارماکولوژی 12/22/89 سه شنبه

 939919 دکتر کیان مهر 8-91 بیوفیزیک 11/22/89 چهار شنبه

 939911 دکتر مطلبی 8-91 ومبانی جامعه جامعه شناسیاصول  12/22/89 پنج شنبه

     12/22/89 جمعه

 

 

 



 

 برنامه امتحانات پایان ترم

 9398-99نیمسال اول    سال تحصیلی  

 سوم    ترم:              عمومی بهداشته:   رشت

 کد درس استاد ساعت درس امتحانی تاريخ ايام هفته

 شنبه
 8-91 9میکروب شناسی 12/21/89

خانم دکتر صالحی+ 

 دکترمینوئیان
939931 

 939931 دکتراسماعیلی 91-91 زبان تخصصی 11/21/89 يک شنبه

     12/21/89 دو شنبه

 939933 دکتر محمدزاده 91-91 1شناسی میکروب 12/21/89 سه شنبه

     12/21/89 چهارشنبه

 939913 مهندس احمدی 91-91 اپیدمیولوژی بیماریهای شایع 12/21/89 پنج شنبه

     12/21/89 جمعه

 939913 خانم دکتر محمدزاده 91-91 1آمار حیاتی 19/21/89 شنبه

 939933 خانم صابری 91-91 مصون سازی فعل و انفعالی 18/21/89 يک شنبه

     21/21/89 دو شنبه

   91-91 فرهنگ وتمدن 12/22/89 سه شنبه

 939939 دکترشمس 91-91 و ارتباطاتآموزش بهداشت  11/22/89 چهار شنبه

 پنج شنبه
نظامهای سالمتی درایران  12/22/89

 وجهان
  دکتر خواجوی 91-8

     12/22/89 جمعه

 

 
 

 



 

 برنامه امتحانات پایان ترم

 9398-99نیمسال اول    سال تحصیلی  

 پنجم   ترم:                            عمومی بهداشترشته: 

 کد درس استاد ساعت درس امتحانی تاريخ ايام هفته

 شنبه
 8-91 بهداشت سالمندان 12/21/89

دکترشمس+دکتر صادق 

 مقدم
939913 

 939939 دکتراسماعیلی 8-91 اقتصاد بهداشت 11/21/89 يک شنبه

 939919 مهندس احمدی 91-91 کاربرد کامپیوتر 12/21/89 دو شنبه

     12/21/89 سه شنبه

 939933 دکتر مشکی 8-91 پاتولوژی جغرافیایی 12/21/89 چهارشنبه

 939911 خانم دکتر پیروی 91-91 1بهداشت محیط 12/21/89 پنج شنبه

     12/21/89 جمعه

 بابیماریهای مبارزه ملی برنامه 19/21/89 شنبه

 واگیردار
 939918 دکترعالمی 91-91

     18/21/89 يک شنبه

 939919 دکتر مشکی 8-91 کودکانبیمارییهای شایع  21/21/89 دو شنبه

   91-91 فرهنگ و تمدن 12/22/89 سه شنبه

 939931 دکتر خواجوی 8-91 اصول برنامه ریزی بهداشتی 11/22/89 چهار شنبه

   91-91 خ اسالمیتار 12/22/89 پنج شنبه

     12/22/89 جمعه

 

 

 



 

 برنامه امتحانات پایان ترم

 9398-99نیمسال اول    سال تحصیلی  

 ناپیوسته  مم: دو تر       بهداشت عمومی  رشته:

 کد درس استاد ساعت درس امتحانی تاريخ ايام هفته

 شنبه
12/21/89 

 بابیماریهای مبارزه ملی برنامه

 غیرواگیردار
 313911 دکتر عالمی 91-8

     11/21/89 يک شنبه

   91-91 تفسیر موضوعی قران 12/21/89 دو شنبه

 313991 دکتر ابطحی 8-91 بیوشیمی 12/21/89 سه شنبه

   91-91 دانش خانواده و جمعیت 12/21/89 چهارشنبه

 313913 پیروی دکترخانم  91-91 )آب(9بهداشت محیط 12/21/89 پنج شنبه

     12/21/89 جمعه

 بابیماریهای مبارزه ملی برنامه 19/21/89 شنبه

 واگیردار
 313911 عالمی دکتر 91-91

 313919 شفقیدکتر 91-91 تغذیه کاربردی 18/21/89 شنبهيک 

 313939 هادی زادهدکترخانم  91-91 بهداشت باروری 21/21/89 دو شنبه

 313933 اسماعیلیدکتر 8-91 روش تحقیق 12/22/89 سه شنبه

 313931 خواجویدکتر 8-91 اصول برنامه ریزی بهداشتی 11/22/89 چهار شنبه

 313998 دکتر شمس 8-91 اکولوژی انسانی 12/22/89 پنج شنبه

     12/22/89 جمعه

 

 

 



 

 برنامه امتحانات پایان ترم

 9398-99نیمسال اول    سال تحصیلی  

 اولترم:        ارشد آموزش بهداشترشته:   

 کد درس استاد ساعت درس امتحانی تاريخ ايام هفته

     12/21/89 شنبه

 911913 دکتر مشکی 91-91 زبان تخصصی 11/21/89 يک شنبه

     12/21/89 دو شنبه

 12/21/89 سه شنبه
 91-91 روانشناسی رفتارسالم

دکتر شمس +دکتر توکلی 

 زاده
911991 

     12/21/89 چهارشنبه

 911911 خانم دکترمحمد زاده 91-91 آمار حیاتی 12/21/89 پنج شنبه

     12/21/89 جمعه

 911919 دکتر مشکی 91-91 بهداشت وارتقامبانی آموزش  19/21/89 شنبه

     18/21/89 يک شنبه

 911919 دکتر مطلبی 91-91 جامعه شناسی سالمت 21/21/89 دو شنبه

     12/22/89 سه شنبه

 911918 دکتر عطاردی 91-91 سیستم های اطالع رسانی 11/22/89 چهار شنبه

     12/22/89 پنج شنبه

     12/22/89 جمعه

 

 

 

 

 



 برنامه امتحانات پایان ترم

 9398-99نیمسال اول    سال تحصیلی  

 سوم                ترم:       رشته:   ارشد آموزش بهداشت 

 کد درس استاد ساعت درس امتحانی تاريخ ايام هفته

     12/21/89 شنبه

آموزش بهداشت و  11/21/89 يک شنبه

 ارتقاءسالمت درمحیط های...
91-91 

دکتر 

 مشکی+دکترشمس
911931 

     12/21/89 دو شنبه

ارتقاء  و بهداشت آموزش 12/21/89 سه شنبه

 سالمت جامعه گر
 911938 دکتر مشکی 91-91

     12/21/89 چهارشنبه

     12/21/89 پنج شنبه

     12/21/89 جمعه

     19/21/89 شنبه

 مدارس و بهداشت آموزش 18/21/89 يک شنبه

 ارتقاء
91-91 

دکتر شمس+دکتر 

 مطلبی
911933 

     21/21/89 دو شنبه

     12/22/89 سه شنبه

فن آوری کاربردی درآموزش  11/22/89 چهار شنبه

 بهداشت
91-91 

دکتر مطلبی+آقای 

 سدهی
911931 

     12/22/89 پنج شنبه

     12/22/89 جمعه

 

 

 



 

 برنامه امتحانات پایان ترم

 9398-99نیمسال اول    سال تحصیلی  

 ترم:اول       محیط  بهداشت  :  رشته

 کد درس استاد ساعت درس امتحانی تاريخ ايام هفته

     12/21/89 شنبه

 819111 مهندس مشکین رو 8-91 ریاضی عمومی 11/21/89 يک شنبه

     12/21/89 دو شنبه

   91-91 آیین زندگی 12/21/89 سه شنبه

     12/21/89 چهارشنبه

 819111 خانم مهندس رمضانی 91-91 شیمی عمومی 12/21/89 پنج شنبه

     12/21/89 جمعه

 819113 خانم دکتر محمدی 91-91 فیزیک عمومی 19/21/89 شنبه

     18/21/89 يک شنبه

 819111 دکتر عطاردی 8-91 کامپیوتر وکاربرد آن 21/21/89 دو شنبه

     12/22/89 سه شنبه

 819118 دکتر مردانه 91-91 میکروب شناسی عمومی 11/22/89 چهار شنبه

 819111 خانم عطایی 91-91 ادبیات فارسی 12/22/89 پنج شنبه

     12/22/89 جمعه

 

 

 

 

 

 



 

 برنامه امتحانات پایان ترم

 9398-99نیمسال اول    سال تحصیلی  

 سوم                              ترم:    محیط رشته:  بهداشت

 کد درس استاد ساعت درس امتحانی تاريخ ايام هفته

 شنبه
 91-91 استاتیک و مقاومت مصالح 12/21/89

 مهندس خواجه رضا

 مهندس ابراهیمی
819191 

 819119 دکتر امیری 91-91 زبان عمومی 11/21/89 يک شنبه

 819131 مهندس قاسمی 8-91 بهداشت مسکن 12/21/89 دو شنبه

 819191 خانم دکتر محمدی 8-91 ترمودینامیک و انتقال حرارتیاصول  12/21/89 سه شنبه

 819193 دکتر مطلبی 91-91 ارتقاء سالمت و بهداشت آموزش 12/21/89 چهارشنبه

   91-91 1اندیشه 12/21/89 پنج شنبه

     12/21/89 جمعه

 819111 مهندس فانی 91-91 بهداشت حرفه ای و ایمنی 19/21/89 شنبه

 819918 دکتر خواجوی 91-91 اصول مدیریت 18/21/89 يک شنبه

 819111 دکتر زارعی 91-91 مکانیک سیاالت 21/21/89 دو شنبه

     12/22/89 سه شنبه

 819198 دکتر عطاردی 91-91 سیستم های اطالع رسانی 11/22/89 چهار شنبه

 پنج شنبه
12/22/89 

 8-91 آمار زیستی
خانم دکتر 

 محمدزاده
919199 

     12/22/89 جمعه

 
 

 

 



 برنامه امتحانات پایان ترم

 9398-99نیمسال اول    سال تحصیلی  

 پنجم          ترم:    محیط  بهداشترشته:  

 کد درس استاد ساعت درس امتحانی تاريخ ايام هفته

 819911 خانم  دکتر پیروی 91-91 سیستمهای انتقال وتوزیع آب 12/21/89 شنبه

     11/21/89 يک شنبه

 819939 خانم دکتر پیروی 8-91 مدیریت کیفیت آب 12/21/89 دو شنبه

 819913 دکتر تقوی 8-91 مدیریت بهداشت محیط در شرایط 12/21/89 سه شنبه

 819913 مهندس قاسمی 91-91 تصفیه فاضالب 12/21/89 چهارشنبه

 819913 افشار نیادکتر  8-91 فاضالب سیستمهای جمع آوری 12/21/89 پنج شنبه

     12/21/89 جمعه

 819911 دکتر زارعی 91-91 تصفیه آب 19/21/89 شنبه

 819911 خانم دکتر پیروی 91-91 میکروبیولوژی محیط 18/21/89 يک شنبه

 819918 دکتر تقوی 91-91 روشهای مبارزه با ناقلین 21/21/89 دو شنبه

 81911 قاسمیمهندس  91-91 بهداشت مسکن 12/22/89 سه شنبه

 819911 مهندس  قاسمی 91-91 گندزداهای محیطی 11/22/89 چهار شنبه

   91-91 تاریخ اسالم 12/22/89 پنج شنبه

     12/22/89 جمعه

 

 

 

 

 

 

 



 برنامه امتحانات پایان ترم

 9398-99نیمسال اول    سال تحصیلی  

 ترم:اول                     محیط بهداشتارشد رشته:   

 کد درس استاد ساعت درس امتحانی تاريخ ايام هفته

 931911 دکتر زارعی 91-91 کنترل آلودگی هوا 12/21/89 شنبه

 931911 زارعی دکتر 91-91 زبان تخصصی 11/21/89 يک شنبه

     12/21/89 دو شنبه

 931919 خانم دکتر پیروی 91-91 روش تحقیق در علوم 12/21/89 سه شنبه

     12/21/89 چهارشنبه

سیستم های طبیعی تصفیه  12/21/89 پنج شنبه

 فاضالب
 931933 دکتر افشارنیا 91-8

     12/21/89 جمعه

 931911 دکتر افشارنیا 91-91 طراحی و اصول مهندسی سیستم 19/21/89 شنبه

     18/21/89 يک شنبه

 931913 دکتر تقوی 8-91 طراحی تصفیه خانه آب 21/21/89 دو شنبه

     12/22/89 سه شنبه

 931911 دکتر عطاردی 91-91 سیستمهای اطالع رسانی 11/22/89 چهار شنبه

     12/22/89 پنج شنبه

     12/22/89 جمعه

 

 

 

 

 

 



 برنامه امتحانات پایان ترم

 9398-99نیمسال اول    سال تحصیلی  

 ترم:اول        بهداشت حرفه ایرشته:   

 کد درس استاد ساعت امتحانیدرس  تاريخ ايام هفته

 شنبه
 91-91 فیزیولوژی و کالبدشناسی 12/21/89

+دکتر خانم دکتر نوید

 عباسنژاد
91911 

 919931 دکتر امیری 8-91 تقویتی زبان 11/21/89 يک شنبه

     12/21/89 دو شنبه

 919118 دکتر شفقی 91-91 بیوشیمی واصول تغذیه 12/21/89 سه شنبه

   91-91 دانش خانواده و جمعیت 12/21/89 چهارشنبه

   8-91 9اندیشه  12/21/89 پنج شنبه

     12/21/89 جمعه

 919111 مهندس بنایی 91-91 شیمی عمومی 19/21/89 شنبه

     18/21/89 يک شنبه

 919191 مهندس مشکین رو 91-91 ریاضی عمومی 21/21/89 دو شنبه

     12/22/89 سه شنبه

 919111 دکتر کیان مهر 8-91 فیزیک اختصاصی 11/22/89 چهار شنبه

 919119 مهندس جعفری زاوه 91-91 آشنایی با صنایع 12/22/89 پنج شنبه

     12/22/89 جمعه

 

 

 

 

 



 برنامه امتحانات پایان ترم

 9398-99نیمسال اول    سال تحصیلی  

 سومترم:   حرفه ای رشته:   بهداشت

 کد درس استاد ساعت امتحانیدرس  تاريخ ايام هفته

 919138 دکتر بهشتی 91-91 ارگونومی شغلی 12/21/89 شنبه

 11/21/89 يک شنبه
 91-91 دینامیک گازها

مهندس جعفری 

 زاوه
919111 

 919131 دکتربهشتی 8-91 ایمنی برق وماشین آالت 12/21/89 دو شنبه

 919139 مهندس امکانی 91-91 1ارگونومی شغلی 12/21/89 سه شنبه

مبانی نمونه برداری از آالینده  12/21/89 چهارشنبه

 های هوا
 919118 مهندس امکانی 91-91

   91-91 1اندیشه 12/21/89 پنج شنبه

     12/21/89 جمعه

 919111 خانم دکتر محمدی 91-91 مکانیک جامدات 19/21/89 شنبه

   91-91 انقالب اسالمی ایرانی 18/21/89 يک شنبه

 919111 مهندس فانی 91-91 ارتعاش در محیط کار 21/21/89 شنبهدو 

     12/22/89 سه شنبه

 11/22/89 چهار شنبه
 91-91 تنش های گرمایی و سرمایی

آقای مهندس 

 جعفری زاوه
919111 

 919198 خانم حاج وثوق 91-91 روانشناسی صنعتی 12/22/89 پنج شنبه

 

 

 

 

 



 برنامه امتحانات پایان ترم                                                                      

 9398-99اول    سال تحصیلی    نیمسال

 پنجمترم:    حرفه ای رشته:   بهداشت

 کد درس استاد ساعت درس امتحانی تاريخ ايام هفته

 919919 فانی مهندس 8-91 1ایمنی در محیط کار 12/21/89 شنبه

     11/21/89 يک شنبه

 919911 مهندس امکانی 91-91 سیستم های مدیریتی یکپارچه 12/21/89 دو شنبه

   91-91 آیین زندگی 12/21/89 سه شنبه

     12/21/89 چهارشنبه

 919911 دکتر کشتکار 91-91 بهداشت پرتوها 12/21/89 پنج شنبه

     12/21/89 جمعه

 919913 مهندس امکانی 91 -91 مبانی کنترل آلودگی هوا 19/21/89 شنبه

     18/21/89 يک شنبه

 919918 مهندس احمدی 91-91 اپیدمیولوژی وبیماریهای شغلی 21/21/89 دو شنبه

     12/22/89 سه شنبه

 11/22/89 چهار شنبه
 91-91 شغلی بیماریهای

خانم دکتر معاون 

 سعیدی
919913 

 919931 مهندس صادقی 8-91 نقشه کشی صنعتی 12/22/89 پنج شنبه

 

 

 

 

 


