
  
                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 دانشگاه علوم پزشكي     

                                                                               دانشكده بهداشت       

 بهداشت محيط مهندسيبرنامه درسي دانشجويان رشته 

 روزانه2ترم  و دوره:                                     مقطع: کارشناسي پيوسته                            نيمسال:  دوم                                     99-99سال تحصيلي:

 

 

 تعداد واحد نام درس گروه كد درس
 كيل كالسساعات تش

 شماره كالس تاريخ امتحان ساعت امتحان نام استاد

 شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه

 1 02/3/99 62 آقای بغدادی      0-6 3 )ن(0رياضی عمومی  06 6108261

 1 01/3/99 63 دكتر پاكپور     0-2  6 )ن(آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت 06 6108261

 1 6/2/99 8 دكتر قنبری    8-62    0 )ن(اكولوژی محيط 06 6108268

  8-62  0 )ن/ع(ميكروب شناسی محيط 96 6108269
2-0 

 هفته اول8
 36/3/99 62 دكتر قنبری  

 1ن:
 ع:آز

  62-60  0 )ن/ع(ميكروب شناسی محيط 90 6108269
2-0 

 هفته اول8
 36/3/99 62 دكتر قنبری  

 1ن:
 ع:آز

     0 )ن/ع(يمی محيطش 96 6108202
62-8 

 هفته دوم(8)2-0
 01/3/99 62 دكتر قنبری 

 1ن:
 ع:آژ

     0 )ن/ع(شيمی محيط 90 6108202
60-62 

 هفته دوم(8)2-0
 01/3/99 62 دكتر قنبری  

 1ن:
 ع:آژ

 1 09/3/99 62 دكتر امام جمعه   62-60    0 )ن(مكانيک سياالت 06 6108212

 سايت 0/2/99 62 دكتر خادم    3-32/2   6 )ن/ع(نی پزشكیسيستم اطالع رسا 06 6108216

 1 3/2/99 8 دكتر قنبری   هفته دوم(8)0-2    6 )ن(بهداشت مسكن و اماكن عمومی 06 6108210

 1 6/2/99 60 خانم چگينی زاده    8-62   0 )ن(دانش خانواده و جمعيت)خانم ها( 96 6222306

 026 6/2/99 60 با پرستاری     8-62  0 )ن(آقا(دانش خانواده و جمعيت) 86 6222306

 سالن - - خانم كيماسی    62-60   6 )خانم()ع(6تربيت بدنی 96 6222622

 1 06/3/99 60 قدسحاج آقا       62-60 0 )ن(تفسير موضوعی قرآن 96 6222362

 69 جمع كل



  
                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 دانشگاه علوم پزشكي     

                                                                               دانشكده بهداشت       

 

 بهداشت محيط مهندسيبرنامه درسي دانشجويان رشته                                                                                                

 

 روزانه4ترم  و دوره:                                        مقطع: کارشناسي پيوسته                                  نيمسال:  دوم                                                  99- 99سال تحصيلي:

 

  

 

 

 

 نام درس گروه كد درس
تعداد 

 واحد

 ساعات تشكيل كالس
 نام استاد

ساعت 

 امتحان

تاريخ 

 امتحان

شماره 

 كالس
 شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه

 063 09/3/99 62 دكتر امام جمعه     62-60  0 (ن)مكانيک سياالت  06 6108262

 9 06/3/99 62 دكتر قنبری      8-62 0 (ن) بان تخصصیز 06 6108266

 1 36/3/99 62 دكتر جمالی   8-62    0 (ن) فرآيند ها و عمليات در بهداشت محيط 06 6108261

6108239 06 
آشنايی با مدل سازی در سيستم های بهداشت 

 (ن) محيط
 01/3/99 62 دكتر كارياب    60-62   0

 9ن:
 ع:سايت

 1 02/3/99 62 آقای عليجانی    3-1   3 (ن) ستاتيک و مقاومت مصالحا 06 6108266

 9 0/2/99 62 دكتر جمالی   0-1    3 (ن/ع) مواد زايد جامد شهری و صنعتی 06 6108208

 0 (ن/ع) بهداشت مواد غذايی 06 6108209
 
 3/2/99 62 دكتر كارياب     6-0 

 1ن:
 ع:سايت

 062 6/2/99 62 آقای نجاتی آتانی      0-2 0 )ن(دفاع مقدس 96 6222302

 1 01/3/99 60 علی حيدریآقای      8-62  0 (ن) 0انديشه اسالمی  96 6222361

 623 2/2/99 63 حاج آقا عسگری    8-62   0 )ن(آيين زندگی 90 6222321

 22 جمع کل:



  
                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 دانشگاه علوم پزشكي     

                                                                               دانشكده بهداشت       

 بهداشت محيط مهندسي برنامه درسي دانشجويان رشته     

 

 روزانه6ترم  و دوره:                                                     مقطع: کارشناسي پيوسته                              نيمسال:  دوم                                    99-99سال تحصيلي:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

      

 

 نام درس گروه كد درس
تعداد 

 واحد

 ساعات تشكيل كالس
 نام استاد

ساعت 

 امتحان
 انتاريخ امتح

شماره 

 شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه كالس

6108206 06 
 سيستم های انتقال و توزيع آب

 (ن/ع)
 8 3/2/99 62 دكتر امام جمعه     6-0  0

6108200 06 
سيستم های جمع آوری فاضالب و آبهای 

 (ن/ع) سطحی
 9 02/3/99 8 دكتر قنبری      6-0 0

6108236 06 
ها در تاسيسات آب و ابرد موتور تلمبهك

 (ن) فاضالب
6     

2-0 
 هفته اول(8)

 1 61/0/99 60 دكتر امام جمعه 

6108230 06 
تاسيسات آب  بهره برداری و نگهداری از

 (ع) و فاضالب
 1 09/3/99 62 دكتر امام جمعه   1-0    0

  6 گندزداهای محيط)ن( 06 6108232
62-8 

 هفته اول(8)
 9 62/0/99 60 كارياب دكتر    

 1 6/2/99 8 یدكتر قنبر   8-62    0 )ن(اكولوژی محيط 06 6108262

 1 36/3/99 8 دكتر جمالی  8-62     0 (ن) فاضالب صنعتی 06 6108228

 1 01/3/99 62 دكترقنبری   62-60    0 )ن( روشهای مبارزه با ناقلين 06 6108201

   6 )ع( پروژه 96 6108223
 
 

 - - - دكتر جمالی  60-62 

   6 پروژه )ع( 90 6108223
 
 

 - - - دكتر امام جمعه  60-62 

  62-60 6 پروژه )ع( 93 6108223
 
 

 - - - دكتر كارياب   

  62-60 6 پروژه )ع( 92 6108223
 
 

 - - - دكتر قنبری   

 1 01/3/99 63 علی حيدریحاج      62-60  0 ن(تاريخ تحليلی صدر اسالم ) 96 6222360

 062 0/2/99 60 خانم يگانه    8-66   3 )ن( ادبيات فارسی 96 6222632

 02 جمع كل:



  
                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 دانشگاه علوم پزشكي     

                                                                               دانشكده بهداشت       

 بهداشت محيط مهندسيبرنامه درسي دانشجويان رشته                   
 

 

 روزانه 9ترم  و دوره:                مقطع: کارشناسي پيوسته                                           ال:  دوم               نيمس                                         99-99سال تحصيلي:

 

 

 

 

 

 
 
 

 نام درس گروه كد درس

تعداد 

 واحد

 ساعات تشكيل كالس

 نام استاد

ساعت 

 امتحان

 تاريخ امتحان

شماره 

 كالس
 بهچهارشن شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه

 ع((0كارآموزی در عرصه 06 6108260
8 

 

 
62-8 

 

 
 اعضای گروه

)دكترجمالی.دكتر امام 
 جمعه.دكتركارياب.

 دكتر قنبری(

- - - 


