
  
  1391-1392نیمسال اول  بهداشت محیط پیوسته ترم اولبرنامه کالسی دانشجویان رشته   

 ساعت
 روز

١٠-١٢ ٨-١٠ ۴-٢ ۶-۴ ٨-۶ 

  (انگل) پاتوبیولوژيآز  شنبه
 2و1خانم صیفی گ

  زبان تقویتی 
 آقاي عطاردي

  کامپیوتر وکاربرد آن
 آقاي مهندس شجاعی

  خواهران 1اندیشه 
 حاج آقاي اکبري

  زبان تقویتی 
 آقاي عطاردي

  یکشنبه
 

  ریاضی 
  آقاي

 مهندس شجاعی  

  فیزیک عمومی
 خانم جعفریان

  شیمی عمومی
 خانم وافی

  برادران  1اندیشه 
 حاج آقاي صادقی

  (میکروب) پاتوبیولوژيآز 
 2و1حمدزاده گآقاي دکتر م

  آز شیمی عمومی دوشنبه
  1گ

 خانم وافی

  آز شیمی عمومی
  1گ

 خانم وافی

  عمومی آز شیمی
  2گ

 خانم وافی

  2آز شیمی عمومی گ
 خانم وافی

  آز فیزیک عمومی
  1گ

  خانم جعفریان

  ریاضی  سه شنبه
  آقاي

 مهندس شجاعی 

  پاتوبیولوژي   
 حمدزادهآقاي دکتر م

  آز فیزیک عمومی
  2گ

 خانم جعفریان

 چهارشنبه
     

       پنج شنبه



  1391-1392نیمسال اول  ترم دوم بهداشت محیط پیوستهبرنامه کالسی دانشجویان رشته   

 ساعت
 روز

١٠-١٢ ٨-١٠ ۴-٢ ۶-۴ ٨-۶ 

 شنبه
  آیین زندگی خواهران 

 خانم گوهري

  1تربیت بدنی 
 خواهران

  ریاضی 
  آقاي

 مهندس شجاعی 

 

  یکشنبه
 

  نقشه برداري
 آقاي مهندس مفیضی

  نقشه برداري
 آقاي مهندس مفیضی

  1تربیت بدنی 
 خواهران

               معادالت دیفرانسیل     
  آقاي

 مهندس شجاعی 

 

  ریاضی  دوشنبه
  آقاي

 مهندس شجاعی 

  میکروبیولوژي
 آقاي مهندس شمس

  آزمیکروبیولوژي
 آقاي مهندس شمس

  آز میکروبیولوژي
 آقاي مهندس شمس

  شیمی محیط
  آقاي دکتر افشارنیا

 منتقل شد 10- 12تا اطالع ثانوي به یکشنبه 

  شیمیاییایمنی کاربرد مواد  سه شنبه
 آقاي مهندس غالمی

  آیین زندگی برادران
 حاج آقاي پاکدل

اصول اپید میولوژي                     
 آقاي دکتر عالمی

  معادالت دیفرانسیل            
  آقاي    

 مهندس شجاعی 

 

  نقشه برداري چهارشنبه
  آقاي مهندس مفیضی

 هفته اول 8

  خواهران 2اندیشه  
 حاج آقاي پاکدل 

  برادران 2اندیشه  
 حاج آقاي پاکدل 

  1تربیت بدنی 
  برادران

       پنج شنبه



    
  1391- 1392نیمسال اول  بهداشت محیط پیوسته ترم پنجمبرنامه کالسی دانشجویان رشته 

 ساعت
 روز

١٠-١٢ ٨-١٠ ۴-٢ ۶-۴ ٨-۶ 

  2تربیت بدنی      شنبه
 خواهران

  یکشنبه
 

  گندزداهاي محیط
  افشارنیاآقاي دکتر 
 

  سیستمهاي انتقال وتوزیع 
 آقاي دکتر سجادي

   

روش هاي مبارزه با ناقلین آقاي  دوشنبه
  مهندس مفیضی

  

بهداشت پرتوها                             
 آقاي دکتر کیان مهر

  2تربیت بدنی
 خواهران

  تفسیر موضوعی قرآن 
 خانم گوهري

 

  تصفیه فاضالب    سه شنبه
  مفیضیآقاي مهندس 

 

  مدیریت کیفیت آب 
  آقاي مهندس مفیضی

 

بهداشت مسکن واماکن عمومی  
 آقاي مهندس شمس

 

  تصفیه آب  چهارشنبه
  آقاي مهندس مفیضی

 

  سیستم هاي جمع آوري فاضالب 
  آقاي دکتر افشارنیا

 

   

       پنج شنبه


