
 55-59در نیمسال دوم 59بزنامه هفتگی کارشناسی بهداشت عمومی ورودی 

 

 

 

 

 ساعت             

 روس

9- 01 01- 01 1-4 4-6 6- 9 

    کاسآهَصی کاسآهَصی  ضٌبِ

  یکطٌبِ

 کاسآهَصی 
    کاسآهَصی

    کاسآهَصی کاسآهَصی دٍضٌبِ

    کاسآهَصی کاسآهَصی سِ ضٌبِ

    کاسآهَصی کاسآهَصی چْاسضٌبِ

      پٌج ضٌبِ

      جوؼِ



 55-59در نیمسال دوم  56بزنامه هفتگی کارشناسی بهداشت عمومی ورودی 

 

 

 ساعت             

 روس

9- 01 01- 01 1-4 4-6 6- 9 

 ضٌبِ
 108 کالس بیواسیْای اسثی ٍ هطاٍسُ طًتیک

 بیواسیْای اسثی ٍ هطاٍسُ طًتیک 

 108کالس 
 ()فاضالب ٍ صبالِ(2بْذاضت هحیط )

 227کالس 
 هذیشیت ٍ ًظاست دس هشاکض بْذاضتی دسهاًی

 227کالس 
 

 اصَل بشًاهِ سیضی بْذاضتی یکطٌبِ
 227کالس 

 هادساى ٍ کَدکاى

 کالس 

108 

 بْذاضت هَاد غزایی 
 کالس 

108 

 

حطشُ ضٌاسی پضضکی ٍ هباسصُ با ًاقلیي  دٍضٌبِ

 سوَم آفت کص ٍ کاسبشد آًْا

 کالس 227

حطشُ ضٌاسی پضضکی ٍ هباسصُ با 

 ًاقلیي سوَم آفت کص ٍ کاسبشد آًْا

 227کالس 

 بْذاضت دّاى ٍ دًذاى
 108کالس 

 بْذاضت دّاى ٍ دًذاى
 108کالس 

 

اقذاهات بْذاضتی ٍ کوکْای اٍلیِ دس  سِ ضٌبِ

 108کالس  ضشایط اضطشاسی

اقذاهات بْذاضتی ٍ کوکْای اٍلیِ دس 

 کالس  ضشایط اضطشاسی

108 

   

 چْاسضٌبِ
 

–()هَاد غزایی 3بْذاضت هحیط ) 

 226کالس پشتَّا( -َّا -هسکي
 اقتصاد بْذاضت

 226کالس 
 

      پٌج ضٌبِ

    بیواسیْای اسثی ٍ هطاٍسُ طًتیک ای اسثی ٍ هطاٍسُ طًتیک بیواسیْ جوؼِ



 55-59در نیمسال  59بزنامه هفتگی کارشناسی بهداشت عمومی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساعت             

 روس

9- 01 01- 01 1-4 4-6 

 ضٌبِ
 105کالس  بْذاضت سالوٌذاى 105کالس  بْذاضت سالوٌذاى

  

 یکطٌبِ
ًظشی)هؼشفی 2پاتَلَطی جغشافیای ایشاى 

 109کالس بیواسیْای ضایغ(

اپیذهیَلَطی بیواسّای ضایغ دس 

 109کالس ایشاى

  244کالس بْذاضت داًص آهَصاى ٍ 

 صباى تخصصی دٍضٌبِ

 213کالس 

 بْذاضت ٍ استباطاتآهَصش 
 کالس 

213 

 بیَضیوی

 کالس 

105 

 

 سِ ضٌبِ
 

 تَاى بخطی ٍ سفاُ اجتواػی

 کالس 

212 

  

 227کالس  جوؼیت ٍ داًص خاًَادُ 213کالس بْذاضت حشفِ ای چْاسضٌبِ
  227کالس  آییي صًذگی

 جوؼِ

 

 
 بْذاضت سالوٌذاى

 

 سالوٌذاىبْذاضت 

 



 55-59در نیمسال دوم  59بهداشت عمومی  کارشناسیبزنامه هفتگی 

 

 

 

 ساعت             

 روس

9- 01 01- 01 1-4 4-6 6- 9 

  ضٌبِ
 

 
  

 یکطٌبِ
 بْذاضت باسٍسی

 108کالس 

(اًگل ضٌاسی ٍ قاسچ 4هیکشٍب ضٌاسی)

 ضٌاسی

 227کالس 

 

 آصهایطگاُ  

 )دکتش سبحاًی(

 آصهایطگاُ

 )دکتش سبحاًی(

 آصهایطگاُ

 )دکتش سبحاًی(

 دٍضٌبِ
 صباى ػوَهی

 226کالس 

 صباى ػوَهی
 226کالس 

 بیَضیوی
 کالس 227

(اًگل ضٌاسی ٍ قاسچ 4هیکشٍب ضٌاسی)

 ضٌاسی

 227کالس 

 

 (2اًذیطِ اسالهی)

 227کالس 

 صَل ٍ کلیات اپیذهیَلَطیا سِ ضٌبِ
 227کالس 

 فشٌّگ ٍ توذى اسالهی ٍ ایشاى

 227کالس 
ًظام ّای سالهتی دس ایشاى ٍ 

 جْاى

 108کالس 

  

  چْاسضٌبِ
 (2آهاس حیاتی)

 228کالس 
 (2آهاس حیاتی)

 108کالس 
  

 پٌج ضٌبِ
 

    

  جوؼِ
    



 59-59در نیمسال دوم  56بزنامه هفتگی کارشناسی بهداشت حزفه ای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 ساعت

 روس

9- 01 01- 01 1-4 4-6  

 

 4 اسگًََهی ضغلی ضٌبِ

 104)کالس 

 ن ضٌاسی ضغلی س

 کالس 212

 تفسیش هَضَػی قشآى

 کالس 226

 سن ضٌاسی ضغلی 

 کالس 

213 

 

  تجضیِ ٍ اسصضیابی ًوًَِ ّای َّا یکطٌبِ

 کالس 213

 آهَصش  بْذاضت 

 کالس 213

 آهاس صیستی 

 کالس 

212 

 

 ایوٌی بشق ٍ هاضیي آالت دٍضٌبِ

 214کالس 

 سٍضٌایی دس هحیط کاس 

 کالس 212

 4اسگًََهی ضغلی

 کالس 104

 
 

 تجضیِ ٍ اسصضیابی ًوًَِ ّای َّا  سِ ضٌبِ

 کالس 105

 سٍضٌایی دس هحیط کاس 

 213کالس 

   

 آهاس صیستی  چْاسضٌبِ

 244کالس

 صباى تخصصی

 کالس 

212 

  ایوٌی بشق ٍ هاضیي آالت

 212کالس

 

     پٌج ضٌبِ

     جوؼِ



 59-59در نیمسال دوم  59بزنامه هفتگی کارشناسی بهداشت حزفه ای 

 

 

 

 ساعت             

 روس

9- 01 01- 01 1-4 4-6 6- 9 

 اصَل سن ضٌاسی ٍ پایص بیَلَطیک  ضٌبِ

 213کالس 
باًی ًوًَِ بشداسی اص آالیٌذُ ه

 214ّاکالس 

بیواسی ّای ضغلی ٍ 

 اپیذهیَلَطی آى ّا

 212کالس 

  

 کالس هذیشیت صٌؼتی  یکطٌبِ

214 
 هکاًیک جاهذات 

 کالس 105

   

 هباًی ًوًَِ بشداسی اص آالیٌذُ ّا دٍضٌبِ

 کالس 109

 ایوٌی بشق ٍ هاضیي آالت

 کالس 214

 ایوٌی بشق ٍ هاضیي آالت

 کالس 

213 

  

 آهاس صیستی  سِ ضٌبِ

 214)دکتش صاسع،هٌْذس پشٍیضی(
 سٍضٌایی دس هحیط کاس 

 105)هٌْذس ٌّشبخص (

   

 سٍضٌایی دس هحیط کاس  چْاسضٌبِ

دس )هٌْذس ٌّشبخص ( یک ّفتِ 

 109هیاى

 آهاس صیستی 

 )دکتش صاسع،هٌْذس پشٍیضی(

214 

 آییي صًذگی

 )حاج آقا(

227 

  

      پٌج ضٌبِ

      جوؼِ



 55-59در نیمسال دوم 59بزنامه هفتگی کارشناسی بهداشت حزفه ای  ورودی 

 

 

 

 

 ساعت             

 روس

9- 01 01- 01 1-4 4-6 6- 9 

 ضیوی تجضیِ  ضٌبِ

 109)دکتش سحواًی (

 هذیشیت صٌؼتی

 226)دکتش هحوذی (

   

 2فیضیک اختصاصی  یکطٌبِ

 226)استاد هؼتوذ(

 هکاًیک جاهذات)استاد هؼتوذ(

226 

   

 هباًی ًوًَِ بشداسی اص آالیٌذُ ّا  دٍضٌبِ

 109)دکتش سحواًی (

 صباى ػوَهی )استاد کطفی(

226 
 صباى ػوَهی )استاد کطفی(

226 
 2اًذیطِ اسالهی 

 227)حاج آقا(

 هباًی ًوًَِ بشداسی اص آالیٌذُ ّا  سِ ضٌبِ

 109)دکتش سحواًی (

 ضیوی تجضیِ 

 227)دکتش سحواًی (

  

 2سیاضیات ػوَهی  چْاسضٌبِ

 108خاًن ایضدی 

 2سیاضیات ػوَهی 

 108خاًن ایضدی

   

      پٌج ضٌبِ

      جوؼِ



 59در نیمسال 59کارشناسی علوم تغذیه ورودی بزنامه هفتگی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساعت             

 روس

9- 01 01- 01 01-04 1-4 4-6 6-9 

 اصَل تٌظین بشًاهِ غزایی ضٌبِ

 212دکتش یَسایی

 ضیوی ٍ تجضیِ هَاد غزایی

 دکتش هحسٌی

ضیوی ٍ تجضیِ هَاد  

 غزایی

 214دکتش یَسایی

 اًقالب اسالهی ایشاى

 226حاج آقا ػذالتی

 

 2تغزیِ اساسی  یکطٌبِ

 104هٌْذس اهاًت

 ٍضغ تغزیِ اسصیابی

 104دکتش ػاضَس پَس

 فیضیَلَطی تغزیِ  

 دکتش ػاضَس پَس

213 

  

 2تغزیِ اساسی  دٍضٌبِ

 104هٌْذس اهاًت

اصَل ٍ سٍش ّای ًگْذاسی هَاد 

 غزایی

 104دکتش ػاضَسپَس

اصَل بشًاهِ سیضی ٍ  

 هذیشیت بشًاهِ غزایی

 212دکتش ػاضَس پَس

  

 اسصیابی ٍضغ تغزیِ سِ ضٌبِ

 104پَسدکتش ػاضَس 

 اسصیابی ٍضغ تغزیِ

 104دکتش ػاضَس پَس

بیواسی ّای ًاضی اص  

 سَء تغزیِ دکتش یَسایی

214 

  

       چْاسضٌبِ

       پٌج ضٌبِ



 55-59در نیمسال 59بزنامه هفتگی کارشناسی علوم تغذیه ورودی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 ساعت             

 روس

9- 01 01- 01 01-04 1-4 4-6 6-9 

 اصَل اپیذهیَلَطی  ضٌبِ

 214دکتش ػاضَسپَس

 آهاس حیاتی 

 دکتش صاسع

227 

 هیکشٍب ضٌاسی پضضکی 

 دکتش سبحاًی

 هیکشٍب ضٌاسی پضضکی

 دکتش سبحاًی

 هیکشٍب ضٌاسی پضضکی

 دکتش سبحاًی

 اًگل ضٌاسی پضضکی یکطٌبِ

 105استاد فشٍتٌی

 بیَضیوی هتابَلیسن

 دکتش اسذی

 هیکشٍب ضٌاسی پضضکی    

 سبحاًیدکتش 

 4صباى ػوَهی  دٍضٌبِ

 226استاد کطفی

 4صباى ػوَهی 

  226استاد کطفی

 2فیضیَلَطی  

 دکتش یَسایی

109 

 2اًذیطِ اسالهی  

 227حاج آقا ػذالتی

 بیَضیوی هتابَلیسن سِ ضٌبِ

 213دکتش یَسایی

 بیَضیوی هتابَلیسن

 214دکتش یَسایی

  2تشبیت بذًی   

       چْاسضٌبِ

       پٌج ضٌبِ



 55-59در نیمسال 59بزنامه هفتگی کارشناسی بهداشت محیط ورودی 

 

 ساعت             

 روس

9- 01 01- 01 1-4 4-6 6- 9 

 هیکشٍبیَلَطی هحیط ضٌبِ

 227دکتش هٌگلی صادُ

 هیکشٍبیَلَطی هحیط

 دکتش هٌگلی صادُ)آصهایطگاُ(

 ضیوی هحیط

هٌْذس -هٌْذس بشیضی

 108پشٍیضی

 سساًی پضضکیاطالع 

 دکتش صاسع

214 

 

 ًقطِ بشداسی ٍ ًقطِ کطی یکطٌبِ

 212هٌْذس ضَضتشیاى

 ًقطِ بشداسی ٍ ًقطِ کطی

 212هٌْذس ضَضتشیاى

 ًقطِ بشداسی ٍ ًقطِ کطی

 105هٌْذس ضَضتشیاى

 اصَل اپیذهیَلَطی

 226دکتش رٍالقذس

 

 2سیاضی  دٍضٌبِ

 105خاًن ابشاّیوی
 بْذاضت پشتَ ٍ حفاظت

هٌْذس -بشیضیهٌْذس 

 105پشٍیضی

 صباى ػوَهی )استاد کطفی(

226 
 صباى ػوَهی )استاد کطفی(

226 
 

 ًقطِ بشداسی ٍ ًقطِ کطی  سِ ضٌبِ

 هٌْذس ضَضتشیاى

226 

 ضیوی هحیط

هٌْذس -هٌْذس بشیضی

 213پشٍیضی

  

 اکَلَطی هحیط چْاسضٌبِ

 105دکتش هٌگلی صادُ

 بْذاضت هسکي ٍ اهاکي ػوَهی

 109هٌْذس بشیضی

 2سیاضی 

 213خاًن ابشاّیوی 

  

      پٌج ضٌبِ

      جوؼِ


