
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                    

 SU-fo-Tr-46Aشماره سند:                                                                                                                                                                                                                       

 

    1/11/88-خ وضعيت بازنگري:اولتاري                                                                                                                                                                        دانشگاه علوم پزشكي قزوين  

 و ايمني کار بهداشت حرفه ايمهندسي  : برنامه درسي دانشجويان رشته                                                                   دانشكده بهداشت         

 کارشناسيمقطع:                      1پيوسته ترم  و دوره:                      :اولنيمسال                                  98-99سال تحصيلي:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                

 
 

تعداد  نام درس گروه كد درس

 واحد

ساعت  نام استاد ساعات تشكيل كالس

 امتحان

 شماره كالس تاريخ امتحان

 شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه

 6 41/40/19 40 دكتر الكايی      40-40 0 زبان پيش دانشگاهی 14 4000001

 6 04/40/19 40 حكيماآقای    4-1    0 4رياضيات عمومی 00 4666000

 6 09/40/19 40 جنتیدكتر     9-40  0 4فيزيک اختصاصی 00 4666000

 0 06/44/19 40 خانم كريمی    4-6   0 آلی(-شيمی)معدنی 00 4666001

 1 01/40/19 40 تر زراوشانیدك   40-40    0 مديريت صنعتی 00 4666041

 6 04/44/19 40 آقای دكترجمالی     0-1  0 كليات محيط زيست 00 4666069

 ف60/9-40     6 فيزيولوژی و كالبدشناسی )ن( 00 4666001

 ک60/44-40

 آبادیدكتر صوفی 

  گروه تشريح

40 02/40/19 6 

 040 00/40/19 40 یحاج آقا عسگر     40-40  0 تفسير موضوعی قرآن 14 4000641

 پرستاری004 01/40/19 40 حاج آقا قدس    40-40   0 تاريخ تحليلی صدر اسالم 14 4000640



                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 SU-fo-Tr-46Aشماره سند:                                                                                                                                                                                                                
 

    1/11/88-تاريخ وضعيت بازنگري:اول                                                                                                                                                                         دانشگاه علوم پزشكي قزوين  

 و ايمني کار بهداشت حرفه اي :برنامه درسي دانشجويان رشته                                                                    دانشكده بهداشت         

 مقطع: کارشناسي                     3نيمسال:اول                      ترم  و دوره:پيوسته                                  98-99:سال تحصيلي

 آقا:                                   خانم:                                                                     تعداد كل:
 
 
 

تعداد  نام درس گروه كد درس

 واحد

ساعت  نام استاد ساعات تشكيل كالس

 امتحان

 شماره كالس تاريخ امتحان

 شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه

 0 04/40/19 9 آقای دكتر صفری    40-40    0 مكانيک جامدات 00 4666004
 ن4-0     0 ع(4ن.4)ک های اوليه كم 00 4666040

 ع6-1
 پراتيک)ع( 01/40/19 9 آقای مرشدی 

 ن0
 هفته اول(9ب)0-1   0 بيوشيمی و اصول تغذيه 00 4666002

 هفته دوم(9ت)1-0
 گروه )بيوشيمی(   

 دكتر شيری)تغذيه(
40 06/40/19 6 

 ع9-40  6 ع(4ن. 0)مبانی نمونه برداری از هوا  14 4666006
 ن40-40

 آز)ع( 02/40/19 9 آقای دكتر حسينی    
 ن0

 ن40-40  6 ع(4ن. 0مبانی نمونه برداری از هوا ) 10 4666006
 ع6-4

 ن0 02/40/19 9 آقای دكتر حسينی    
 از)ع(

 سايت 41/40/19 40 آقای دكتر نيک پی      9-40 0 ع(4ن. 4)نقشه كشی صنعتی 14 4666046
 سايت 41/40/19 40 آقای دكتر نيک پی      4-6 0 ع(4ن.4)نقشه كشی صنعتی 10 4666046
 آز-ن0 09/40/19 9 خانم دكترورمزيار   ع4-6 ن40-40   6 ع(4ن.0ارگونومی شغلی) 00 4666064

 1 06/44/19 9 آقای دكتر احمدی   6-2    0 زبان تخصصی 00 4666061
ايمنی در عملياتی  00 4666066

 ع(2/0ن.2/4عمرانی)
 ع40-9  40-60/9   0

 بازديد
 آقای دكتر احمدی)ن( 

 خانم دكترورمزيار)ع(
 ن0 00/44/19 9

 

 040 06/40/19 40 ابراهيميانآقای       6-2 0 دفاع مقدس 14 4000601

 002 60/40/19 40 گروه معارف   9-40    0 4انديشه  6 4000646



 
 

 

 SU-fo-Tr-46Aشماره سند:                                                                                                                                                                                                            

 

    1/11/88-تاريخ وضعيت بازنگري:اول                                                                                                                                                     دانشگاه علوم پزشكي قزوين  

 بهداشت حرفه ايبرنامه درسي دانشجويان رشته                                                                    دانشكده بهداشت         

 مقطع: کارشناسي                      5ترم  و دوره:پيوسته           نيمسال:  اول                                               98-99  :سال تحصيلي

 خانم:                     آقا:                         تعداد كل:
 
 
 
 
 

تعداد  نام درس گروه كد درس
 واحد

ساعت  نام استاد ساعات تشكيل كالس
 امتحان

 شماره كالس تاريخ امتحان

 شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه

 0 00/40/19 40 پیآقای دكترنيک     9-40  0 مبانی كنترل آلودگی هوا 00 4604002

 ن9-40     6 ع(4ن. 0)6ايمنی در محيط كار 00 4604001
 ع40-40

 0 02/40/19 40 زراوشانیدكترخانم  

 0 04/40/19 40 خانم دكتريزدی      9-40 0 بيماريهای شغلی 00 4604062

مهندسی فاكتورهای  00 4604060
 (ع4.ن0)0انسانی

 ن40-9    6
 ع40-40

 0 60/40/19 40 خانم دكترورمزيار  
 از

 0 09/40/19 40 آقای دكتر نيک پی     4-1  6 مكانيک سياالت 00 4604046

 تنش های حرارتی در محيط كار 00 4604000
 (ع2/0-ن2/4)

 ن0 00/44/19 40 آقای دكتر احمدی      60/6-4 0
 آز)ع(

 6 01/40/19 40 عسگرینم خا    9-40   0 دانش خانواده و جمعيت)خ( 14 4000602

 سالن - - پرستو محمديان    40-40   4 (خ)0تربيت بدنی 16 4000440

 سالن - - گروه تربيت بدنی   0-1    4 (آ)0تربيت بدنی 94 4000440

 6 06/40/19 40 حاج آقا قدس      40-40 0 0انديشه اسالمی 14 4000640



 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
    1/11/88-بازنگري:اول تاريخ وضعيت                                                                                                                                                                 دانشگاه علوم پزشكي قزوين

 رشته بهداشت حرفه ايبرنامه درسي دانشجويان                                                                    دانشكده بهداشت         

 مقطع: کارشناسي                                       7ترم  و دوره:پيوسته                   نيمسال:  اول                                                    98-99:سال تحصيلي           

 

                                                                                                                                                                                                             خانم                          آقا:                         تعداد كل:               
                                                   

 

 
 

تعداد  نام درس گروه كد درس
 واحد

ساعت  نام استاد ساعات تشكيل كالس
 امتحان

 شماره كالس تاريخ امتحان

 شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه

4604061 
 كارآموزی در عرصه

(4) 

 سايت - - نيک پیدكتر     9-40   2/4 روش تحقيق 00

 سايت - - زراوشانیدكتر    4-6    2/4 كاربرد كامپيوتر

 9 - -   صفری دكتر    4-6   2/4 اخالق حرفه ای

 1 - - احمدیدكتر     40-40   2/4 ارتباط با صنعت
GIS 0    40-9   تساي - - مهندس قلعه نوی 


