
  1391- 1392نیمسال اول  رشته بهداشت حرفه اي ترم یکبرنامه کالسی دانشجویان 

    

 ساعت
 روز

١٠-١٢ ٨-١٠ ۴-٢ ۶-۴ ٨-۶ 

 شنبه
  کلیات محیط زیست 

  آقاي مهندس مفیضی
 

  بیوشیمی واصول تغذیه
 آقاي دکتر شفقی

  زبان تقویتی
 آقاي عطاردي

 

  یکشنبه
 

  آشنایی با صنایع
 آقاي مهندس فانی

  صنایعآشنایی با 
 آقاي مهندس فانی

   

  فیزیولوژي وکالبد شناسی دوشنبه
 خانم دکتر مقیمیان

  فیزیولوژي وکالبد شناسی
 آقاي شکرزاده

  خواهران 1اندیشه  
 حاج آقاي اکبري

  ریاضیات عمومی
 کرامتی آقاي مهندس

  زبان تقویتی سه شنبه
 آقاي عطاردي

  شیمی عمومی
 خانم بنایی

   

 چهارشنبه
  اختصاصیفیزیک  

 آقاي دکتر کیان مهر
   

  برادران 1اندیشه     پنج شنبه
 حاج آقاي پاکدل

  



  1391-1392نیمسال اول  رشته بهداشت حرفه اي ترم سهبرنامه کالسی دانشجویان   

  

 ساعت
 روز

١٠-١٢ ٨-١٠ ۴-٢ ۶-۴ ٨-۶ 

 شنبه
  مهندسی فاکتورهاي انسانی  

 خانم مهندس صادقی

   

  یکشنبه
 

  وارتقا سالمتروانشناسی 
 آقاي دکتر مطلبی

  روانشناسی وارتقا سالمت
 آقاي دکتر توکلی زاده

  جمعیت وتنظیم خانواده  
 آقاي عجم

  صدا وارتعاش
 آقاي مهندس فانی

 دوشنبه
  مکانیک جامدات 

 خانم جعفریان

مهندسی فاکتورهاي انسانی 
  عملی

 خانم مهندس صادقی

  مهندسی فاکتورهاي انسانی عملی
 صادقیخانم مهندس 

 

 سه شنبه
  مبانی نمونه برداري 

 آقاي مهندس غالمی

  مبانی نمونه برداري عملی
 آقاي مهندس غالمی

  مبانی نمونه برداري عملی
 آقاي مهندس غالمی

  آمار حیاتی 
 آقاي مهندس مظلوم

  تنظیم خانواده خواهران چهارشنبه
 خانم عسکري

  صدا وارتعاش عملی
 آقاي مهندس فانی

  خواهران 2اندیشه  
 حاج آقاي پاکدل

  برادران 2اندیشه 
 حاج آقاي پاکدل

  آمار حیاتی ه د پنج شنبه
 آقاي مهندس مظلوم

     



   1391-1392نیمسال اول  رشته بهداشت حرفه اي ترم پنجبرنامه کالسی دانشجویان 

 ساعت
 روز

١٠-١٢ ٨-١٠ ۴-٢ ۶-۴ ٨-۶ 

  بھداشت پرتوھا  شنبه
 آقای دکتر کیان مھر

  محیط کار عملی ایمنی در
 خانم مهندس صادقی

  ایمنی در محیط کار عملی
 خانم مهندس صادقی

 خواهران 2تربیت بدنی 

  بھداشت پرتوھا
ترم بھ  ٨آقای مھندس فانی از ھفتھ 

  بعد

  یکشنبه
 

  مبانی کنترل آلودگی هوا
 خانم مهندس صادقی

  اپیدمیولوژي بیماریهاي شغلی
 آقاي دکتر عالمی 

  ایمنی در محیط کار 
 خانم مهندس صادقی

  

  سیستم هاي مدیریت یکپارچه دوشنبه
 خانم مهندس صادقی

  تجزیه وازشیابی
 آقاي مهندس غالمی

  بهداشت پرتوها 
 آقاي دکتر کیان مهر

 

  آیین زندگی  خواهران سه شنبه
 حاج آقاي پاکدل

  آیین زندگی برادران
 حاج آقاي پاکدل

   

  صنعتینقشه کشی  چهارشنبه
آقاي مهندس سید ایمان احمدي 

 حسینی

  نقشه کشی صنعتی
آقاي مهندس سید ایمان احمدي 

 حسینی

  برادران 2تربیت بدنی  

       پنج شنبه



   1391-1392نیمسال اول  رشته بهداشت حرفه اي ترم هفتبرنامه کالسی دانشجویان 
 

 ساعت
 روز

١٠-١٢ ٨-١٠ ۴-٢ ۶-۴ ٨-۶ 

  وکاربرد آنکارآموزي کامپیوتر  شنبه
 13/8/91از

   GIS کارآموزي   
  1/7/91از 

  یکشنبه
 

  طراحی تهویه صنعتی
 آقاي مهندس غالمی

  کمک هاي اولیه  
 خانم شیردل زاده

  
   GIS کارآموزي

 1/7/91از 

 
 

  ارزیابی ومدیریت ریسک دوشنبه
 خانم مهنذس صادقی

  تاریخ اسالم برادران 
 حاج آقاي وافی

  انقالب برادران
 حاج آقاي وافی 

  انقالب خواهران
 حاج آقاي وافی 

 

  کارآموزي سه شنبه
 4/7/91از 

  کارآموزي 
 23/8/91از

 چهارشنبه
  طراحی تهویه صنعتی 

  1گ 
 آقاي مهندس غالمی

  طراحی تهویه صنعتی
  2گ

 آقاي مهندس غالمی

  تاریخ اسالم خواهران 
 حاج آقاي تشکري

 پنج شنبه
      


