
  1391- 1392نیمسال اول  1رشته بهداشت عمومی پیوسته ترم برنامه کالسی دانشجویان 

 ساعت
 روز

١٠-١٢ ٨-١٠ ۴-٢ ۶-۴ ٨-۶ 

  تشریح و فیزیولوژي شنبه
 خانم دکتر مقیمیان

  تشریح و فیزیولوژي عملی 
  آقاي ترکمنی

  کالس تئوري خانم دکتر مقیمیاناتمام بعداز 
 

  خواهران  1اندیشه   
 اکبري حاج آقاي

  یکشنبه
 

  بیوفیزیک
 آقاي دکتر کیان مهر

  اصول تغذیه
 آقاي دکتر شفقی

  برادران  1اندیشه  
 حاج آقاي صادقی

 

 دوشنبه
  زبان پیش 

 آقاي عطلردي

  فارماکولوژي
  آقاي دکتر قناعتی

 جلسه 8

  تشریح و فیزیولوژي
 آقاي شکرزاده

 

  بیوشیمی  پزشکی سه شنبه
 آقاي دکتر ابطحی

  بهداشت روانروان شناسی و 
 آقاي دکتر توکلی زاده

    

  اصول وکلیات خدمات بهداشتی چهارشنبه
 آقاي دکتر شمس

  زبان پیش
 آقاي عطلردي

  کلیات پزشکی وبهداشت
 آقاي دکتر خواجوي 

  

       پنج شنبه



   1391- 1392نیمسال اول  رشته بهداشت عمومی پیوسته ترم سومبرنامه کالسی دانشجویان 

    

 ساعت
 روز

١٠-١٢ ٨-١٠ ۴-٢ ۶-۴ ٨-۶ 

  آمارحیاتی شنبه
 آقاي مهندس مظلوم

  وارتباطات آموزش بهداشت  
 خانم دارابی

  مصون سازي فعال وانفعالی
 آقاي حامد رمضانی

  یکشنبه
 

  ادبیات فارسی  
 آقاي مروي مقدم

  

  نظامهاي سالمتی در ایران دوشنبه
 آقاي دکتر اسماعیلی

  میکروب شناسی 
 آقاي دکتر مینوئیان

  ادبیات فارسی ه د خواهران 2تربیت بدنی 
 آقاي مروي مقدم

  تغذیه کاربردي سه شنبه
 آقاي دکتر شفقی

  آیین زندگی برادران
 حاج آقاي پاکدل

 آقاي دکتر مینوئیان  2و1آز میکروب قارچ وانگل گ

 چهارشنبه
  بهداشت باروري  

 خانم عسکري

  آیین زندگی خواهران برادران 2تربیت بدنی  
 گوهريخانم 

       پنج شنبه



   1391-1392نیمسال اول  رشته بهداشت عمومی پیوسته ترم چهارمبرنامه کالسی دانشجویان   
 

 ساعت
 روز

١٠-١٢ ٨-١٠ ۴-٢ ۶-۴ ٨-۶ 

  اپیدمیولوژي بیماریهاي شایع شنبه
 آقاي دکتر عالمی 

  تنظیم خواهران 
  خانم دارابی

 ترم به بعد 8از هفته 

  زبان تخصصی
 مشکیآقاي دکتر 

  روش تحقیق
 آقاي دکتر مشکی 

  یکشنبه
 

  روش تحقیق
 آقاي دکتر عالمی 

  تفسیر موضوعی قرآن  برادران 
 حاج آقاي تشکري

  بهداشت کودکان 
 کیآقاي دکتر مش

  کاربرد کامپیوتر   دوشنبه
 آقاي مهندس باقري

              بهداشت دهان ودندان  
 خانم دارابی

  جمعیت وتنظیم خانواده
 عجمآقاي 

  بهداشت مادران    سه شنبه
  خانم عسکري

 ترم به بعد 8از هفته 

اصول مدیریت در خدمات 
  بهداشتی
 منصوریان- آقاي دکتر خواجوي

  تفسیر موضوعی قرآن خواهران چهارشنبه
  خانم گوهري

 

  بهداشت محیط تصفیه آب
 آقاي مهندس شمس

   

       پنج شنبه


