
        

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                             دانشگاه علوم پزشكي قزوين     

 بهداشت محیط :مهندسيبرنامه درسي دانشجويان رشته                     دانشكده بهداشت                  

   

 کارشناسي پیوستهمقطع:                                                روزانه 1ترم  و دوره:                                   اولنیمسال:                                                   98-99سال تحصیلي:         

 

 

 داد کل:        خانم  :      آقا:تع

 

 

 

 نام درس گروه کد درس

تعداد 

 واحد

 ساعات تشكیل کالس

 نام استاد

ساعت 

 امتحان

تاريخ 

 امتحان

 شماره کالس

 شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه

 8 20/01/86 01 حکیمادکتر   0-4    5 ن(5)0ریاضی عمومی  23 0826135

 کامپیوتر و کاربرد آن 80 0826134
 کارگاهی(1.3ن.3/0)

2   
 0ن: 0/00/86 01 دکتر کاریاب  ن51/2-0   

 ع:سایت اصلی

 کامپیوتر و کاربرد آن 82 0826134
 کارگاهی(1.3ن.3/0)

 0ن: 0/00/86 01 دکتر کاریاب  ع4-51/2     2
 ع:سایت اصلی

 5 کارگاهی(0ن.2)فیزیک عمومی 23 0826184
 ن01-6
 28/01/86 6 خانم دکتر جنتی/آقای دکتر امام جمعه      ع4-0

 01ن:
 مایشگاهع:آز

 5/00/86 01 خانم کریمی    ن0-5 ع6-01  5 ع(0ن.2)شیمی عمومی 80 0826118
 7ن:

 ع:آزمایشگاه

  ع01-02  5 ن.اع(2)شیمی عمومی 82 0826118
 5/00/86 01 خانم کریمی    ن5-0

 7ن:
 ع:آزمایشگاه

0826133 80 
میکروب شناسی 

 ع(0ن.0)عمومی
 ن.م2-0  2

 هفته اول(6)

 ن.ا8-6
 هفته اول(6)

 .اع01-8
 .مع8-6 

 
 6ن: 26/01/86 01 خانم دکتر فتوحی/آقای دکتر سرایی 

 پایهع:علوم 

0826133 82 
میکروب شناسی 

 ع(0ن.0)عمومی
 ن.م2-0  2

 هفته اول(6)

 ن.ا8-6
 هفته اول(6)

 .اع00-01
 6ن: 26/01/86 01 خانم دکتر فتوحی/آقای دکتر سرایی  .مع01-8 

 ع:علوم پایه

0826133 85 
میکروب شناسی 

 ع(0ن.0)عمومی
 ن.م2-0  2

 هفته اول(6)

 ن.ا8-6
 هفته اول(6)

 .اع02-00
 6ن: 26/01/86 01 خانم دکتر فتوحی/آقای دکتر سرایی  .مع00-01 

 ع:علوم پایه

 201 24/01/86 01 آقای رنجبران   6-01    2 ن(2)اصول اپیدمیولوژی 23 0826116

 201 51/01/86 02 آقای علیرضا نوروزی   01-02    2 ن(2)0اندیشه اسالمی  80 0111508

 8 08/01/86 01 خانم دکتر الکائی      01-02 2 ن(2)زبان پیش دانشگاهی 80 0111214

   08           



 

 

 بهداشت محیط :مهندسيبرنامه درسي دانشجويان رشته                                         دانشگاه علوم پزشكي قزوين         

                                                                                       دانشكده بهداشت            

                                                                                                                                                                    مقطع: کارشناسي پیوسته            روزانه                                   3ترم  و دوره:                                   اولنیمسال:                                                      98-99سال تحصیلي:      

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 5آقا:       61خانم:    62تعداد کل:

 

 

 

 

 

 نام درس گروه کد درس

تعداد 

 واحد

 ساعات تشكیل کالس

 نام استاد

اعت س

 امتحان

تاريخ 

 امتحان

شماره 

 شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه کالس

 201 51/01/86 01 دکتر دریائی   0-5    2 ن(2)اقتصاد مهندسی 23 0826124

0826105 23 
اصول ترمودینامیک و انتقال 

 4 2/00/86 6 دکترملک محمدی     2-4  2 ن(2)حرارت

 6 26/01/86 01 دکتر حکیما  2-3     5 ن(5)عادالت دیفرانسیلم 23 0826115

 ع6-01  2 ع(0ن.0)میکروبیولوژی محیط 80 0826108
 5ن: 5/00/86 6 دکتر قنبری     ن2-0

 ع:آزمایشگاه

 ع01-02  2 ع(0ن.0)میکروبیولوژی محیط 82 0826108
 5ن: 5/00/86 6 دکتر قنبری     ن2-0

 ع:آزمایشگاه

 ع6-01     2 ع(0ن.0)م فنی و نقشه کشیرس 23 0826128
 8ن: 25/01/86 6 خانم مهندس جوادی  ن00-01

 ع:سایت 

 3 28/01/86 01 حسینیدکتر     6-01   2 ن(2)کلیات ایمنی و بهداشت حرفه ای 23 0826155

0826142 23 
قوانین و مقررات محیط زیست و 

    0 ن(0)بهداشت محیط
 

01-6 
 (هفته دوم6)

 6 24/01/86 6 جمعهدکترامام   

 6-01    0 ن(0)اصول مدیریت خدمات بهداشتی 23 0826157
 6 22/01/86 6 دکتر محمدی زیدی   (هفته اول6)

 201 23/01/86 02 حاج آقا بخشایی    01-02   2 ن(2)انقالب اسالمی 80 0111516

 201 20/01/86 02 آقای علوی    2-3   5 ن(5)زبان انگلیسی عمومی 80 0111028

   21           



 

 
 

                                                                                          بهداشت محیط :مهندسيبرنامه درسي دانشجويان رشته                                                                      دانشگاه علوم پزشكي قزوين  

                                                                                   دانشكده بهداشت         

 مقطع: کارشناسي پیوسته                            روزانه                   5ترم  و دوره:                              اولنیمسال:                                             98-99سال تحصیلي:

 

 

 6آقا:              62خانم:        68تعداد کل:
 

 

 

تعداد  نام درس گروه کد درس

 واحد

ساعت  نام استاد ساعات تشكیل کالس

 امتحان

شماره  تاريخ امتحان

 کالس
 شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه

 6 2/00/86 01 دکتر امام جمعه     6-01  2 ن(2)هیدرولیک 23 0826151

0826153 52 
در شرایط  مدیریت بهداشت محیط

 2-4 0 ن(0)اضطراری
 01 28/01/86 6 دکتر جمالی      هفته اول(6)

   0 ن(0)ایمنی کاربرد مواد شیمیایی 52 0826158
02-01 

    هفته اول(6)
خانم دکتر 
 6 51/01/86 6 زراوشانی

 0 25/01/86 01 دکتر حسینی    2-4   2 ن(2)مکانیک خاک 52 0826102

 8 5/00/86 01 دکترکاریاب   6-01    2 ن(2)مدیریت کیفیت آب 52 0826141

0826140 52 
در بهداشت  کاربرد بیوتکنولوژی

  0 ن(0)محیط
02-01 

 0 24/01/86 6 استفردکتر      (اول هفته6)

     5 (ع0ن.2)آلودگی هوا 52 0826108
 ن01-6
 23/01/86 01 قنبریدکتر  ع4-2

 6ن:
 8ع:

 6 26/01/86 6 کاریاب دکتر   01-02    2 ن(2)تصفیه اب 52 0826125

   0 ن(0)و اماکن عمومی بهداشت مسکن 52 0826148
 6 28/01/86 6 قنبری دکتر  2-0   

 6 20/01/86 6 دکترجمالی      6-01 2 ن(2)تصفیه فاضالب 52 0826123

 5 0/00/86 02 حاج آقا بخشایی  01-02     2 ن(2)اسالمتاریخ فرهنگ و تمدن  19 0111500

 سالن - - خانم محمدیان    6-01   0 ع(0))خانم(2تربیت بدنی  15 0111001

 سالن - - پرستاری   2-4    0 ع(0))آقا(2تربیت بدنی  19 0111001

   21           



 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                   بهداشت محیط :مهندسيبرنامه درسي دانشجويان رشته 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

      

 

                                                                                                                                                                                                 دانشگاه علوم پزشكي قزوين  

                                                                                    دانشكده بهداشت         

 مقطع: کارشناسي پیوسته                    روزانه                    7ترم  و دوره:                                          اولنیمسال:                                                98-99سال تحصیلي:

 

 

 

 0آقا:            17خانم:       17تعداد کل: 

 

 

 

تعداد  نام درس گروه کد درس

 واحد

ساعت  نام استاد ساعات تشكیل کالس

 امتحان

شماره  تاريخ امتحان

 کالس
 شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه

 ع(6)0کارآموزی در عرصه 52 0826130
6 

 

 

04-6 
 

 روهاعضای گ
)دکترجمالی.دکتر امام 

 کاریاب.جمعه.دکتر
 دکتر قنبری(

 
 

- - - 


