
  
                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 دانشگاه علوم پزشكي     

                                                                              دانشكده بهداشت       

 بهداشت محيط مهندسيبرنامه درسي دانشجويان رشته 

 روزانه2ترم  و دوره:                                     مقطع: کارشناسي پيوسته                            نيمسال:  دوم                                                                  89-89سال تحصيلي:

 

 

تعداد  نام درس هگرو كد درس
 واحد

ساعت  نام استاد ساعات تشكيل كالس
 امتحان

 شماره كالس تاريخ امتحان

 شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه

 76-77ع:-م   0 (ن/ع) ا(-پاتوبيولوژی)م 17 7008661
 8-1ن :-م
 هفته اول(8)

 8-1ن :-ا
 1-76ع:-ا

 
 خانم دكتر فتوحی

 02/3/18 76 يیآقای دكتر سرا
 ع:آزمايشگاه 

 1ن م: 
 76ن ا : 

 77-70ع:-م   0 ا( )ن/ع(-پاتوبيولوژی)م 10 7008661
 8-1ن :-م
 هفته اول(8)

 8-1ن :-ا
 76-77ع:-ا

 
 خانم دكتر فتوحی
 02/3/18 76 آقای دكتر سرايی

 ع:آزمايشگاه 
 1ن م: 
 76ن ا : 

 70-73ع:-م   0 ا( )ن/ع(-پاتوبيولوژی)م 13 7008661
 8-1ن :-م
 هفته اول(8)

 8-1ن :-ا
 77-70ع:-ا

 
 خانم دكتر فتوحی
 02/3/18 76 آقای دكتر سرايی

 ع:آزمايشگاه 
 1ن م: 
 76ن ا : 

 1 36/3/18 76 رنجبراندكتر آقای    4-0    0 اصول اپيدميولوژی )ن( 02 7008668

 76 4/4/18 8 آقای شهسواری     8-76  0 آمار زيستی )ن( 02 7008676

    0 ع(-شيمی محيط )ن 17 7008606
 1-77ع:

 0-4ن:
 هفته اول(8)

 01/3/18 76 آقای دكتر قنبری  
 76ن:

 ع:آز شيمی
 

    0 ع(-شيمی محيط)ن 10 7008606
 77-7ع:

 0-4ن:
 هفته اول(8)

 01/3/18 76 آقای دكتر قنبری  
 76ن:

 ع:آز شيمی
 

 76 7/4/18 8 آقای دكتر حكيما  0-2     3 ( )ن(0رياضی)حساب ديفرانسيل و انتگرال 02 7008660

 0ن: 08/3/18 8 اقای دكتر صفری     7-4  0 بهداشت پرتوها و حفاطت )ن/ع( 02 7008678
 ع:آزمايشگاه

 8 0/4/18 8 آقای دكتر رمضانی      4-0 0 هيدرولوژی آبهای سطحی زيرزمينی )ن( 02 7008638

 78 2/4/18 70 آقا عسگری حاج      0-4 0 ن()تفسير موضوعی قرآن  17 7666374

 سالن - - خانم ليال كيماسی     76-70  7 )خ()ع( 7تربيت بدنی 10 7666764

   70-0    7 )ع()آ( 7تربيت بدنی 14 766764
آقای غالمرضا همت 

 سالن - - زاده

 4 0/4/18 70 خانم چگينی زاده    8-76   0 دانش خانواده و جمعيت)ن()خ( 17 766302

 06 جمع كل



  
                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 دانشگاه علوم پزشكي     

                                                                              دانشكده بهداشت       

 بهداشت محيط مهندسيبرنامه درسي دانشجويان رشته                                                                                                

 

 روزانه4ترم  و دوره:                                        کارشناسي پيوسته        مقطع:                           نيمسال:  دوم                                                   89-89سال تحصيلي:

 

  

 

 

 

تعداد  نام درس گروه كد درس

 واحد
ساعت  نام استاد ساعات تشكيل كالس

 امتحان

تاريخ 

 امتحان

شماره 

 كالس
 شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه

 1 0/4/18 76 دكتر امام جمعه   0-4    0 (ن) مكانيک سياالت 02 7008674

 76 4/4/18 76 دكتر قنبری      0-4 0 (ن) زبان تخصصی 02 7008672

 8 02/3/18 76 دكتر جمالی      8-76 0 (ن) فرآيند ها و عمليات در بهداشت محيط 02 7008671

7008631 02 
آشنايی با مدل سازی در سيستم های بهداشت 

 (ن) محيط
 2/4/18 76 دكتر كارياب     4-0  0

 سايت
76 

 76 3/4/18 8 دكتر حسينی    0-2   3 (ن) استاتيک و مقاومت مصالح 02 7008677

 1 7/4/18 76 دكتر جمالی    8-70   3 (ن/ع) مواد زايد جامد شهری و صنعتی 02 7008608

 0 (ن/ع) بهداشت مواد غذايی 17 7008601
 
 

 8-76ع:
 70-7ن:

 36/3/18 8 يابدكتر كار    
 ع:آز
 1ن:

  0 بهداشت مواد غذايی )ن/ع( 10 7008601
 76-70ع:

 70-7ن:
 36/3/18 8 دكتر كارياب    

 ع:آز
 1ن:

 4 01/3/18 70 حاج آقا عسگری      76-70 0 (ن) آيين زندگی 17 7666360

 3 01/3/18 70 حاج آقا قدس   8-76    0 (ن) 0انديشه اسالمی  17 7666371

 4 00/3/18 70 آقای ارجينی   4-0    0 )ن(دفاع مقدس 17 7666304

 22 جمع کل:



  
                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 دانشگاه علوم پزشكي     

                                                                              دانشكده بهداشت       

 بهداشت محيط مهندسي برنامه درسي دانشجويان رشته     

 

 روزانه6ترم  و دوره:                                                     مقطع: کارشناسي پيوسته                              نيمسال:  دوم                                    89-89سال تحصيلي:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

      

تعداد  نام درس گروه كد درس

 واحد
ساعت  نام استاد ساعات تشكيل كالس

 امتحان

تاريخ 

 امتحان

شماره 

 كالس
 شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه

7008607 02 
 سيستم های انتقال و توزيع آب

 (ن/ع)
 76 02/3/18 76 دكتر امام جمعه    77-8   0

7008600 02 
سيستم های جمع آوری فاضالب و آبهای 

 (ن/ع) سطحی
 78 01/3/18 76 دكتر قنبری     77-8  0

7008637 02 
ها در تاسيسات آب و كابرد موتور تلمبه

 (ن) فاضالب
 76 0/4/18 8 دكتر امام جمعه    هفته دوم(8)7-77   7

7008630 02 
تاسيسات آب  برداری و نگهداری ازبهره 

 (ع) و فاضالب
 76 7/4/18 76 دكتر امام جمعه   70-8    0

 76 2/4/18 8 یدكتر قنبر     77-7  0 )ن(اكولوژی محيط 02 7008626

 0 36/3/18 76 دكتر جمالی      0-4 0 (ن) فاضالب صنعتی 02 7008648

 1 3/4/18 76 دكترقنبری      8-76 0 )ن( روشهای مبارزه با ناقلين 02 7008601

  7 )ن( محيط گندزداهای 02 7008634
 

 
 76 4/4/18 8 دكتر كارياب    اول(هفته 8)7-77

  76-70 7 )ع( پروژه 17 7008643
 
 

 - - - دكتر امام جمعه   

  76-70 7 پروژه )ع( 10 7008643
 
 

 - - - دكتر جمالی   

  76-70 7 پروژه )ع( 13 7008643
 
 

 - - - تر كاريابدك   

  76-70 7 پروژه )ع( 14 7008643
 
 

 - - - دكتر قنبری   

   0 ن(تاريخ تحليلی صدر اسالم ) 17 7666370
0-4 

 
 78 08/3/18 70 حاج آقا بخشايی   

 3-0  3 )ن( ادبيات فارسی 10 7666736
 
 

 4 0/4/18 70 هاشمیآقای    

 06 جمع كل:



  
                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 دانشگاه علوم پزشكي     

                                                                              دانشكده بهداشت       

 

 بهداشت محيط مهندسيبرنامه درسي دانشجويان رشته                   
 

 

 روزانه 9:ترم  و دوره                مقطع: کارشناسي پيوسته                                           نيمسال:  دوم                                                          89-89سال تحصيلي:

 

 

 

 

 

 
 
 

تعداد  نام درس گروه كد درس

 واحد

ساعت  نام استاد ساعات تشكيل كالس

 امتحان

شماره  تاريخ امتحان

 كالس
 شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه

 0كارآموزی در عرصه 02 7008620
8 

 

 
74-8 

 

 
 اعضای گروه

)دكترجمالی.دكتر امام 
 جمعه.دكتركارياب.

 بری(دكتر قن

- - - 


