
 SU-fo-Tr-46Aشماره سند:                                                                                                                                                                                                     

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

 ايمني کار ايبرنامه درسي دانشجويان رشته بهداشت حرفه                                                                                               دانشكده بهداشت

 2نيمسال:  دوم                  مقطع: کارشناسي پيوسته                   ترم  و دوره:                                  98/97 سال تحصيلي:

تعداد  نام درس گروه رسكد د

 واحد

ساعت  نام استاد ساعات تشكيل كالس

 امتحان

شماره  تاريخ امتحان

 كالس
 شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه

 ن8-66  3 ع(-شیمی تجزیه)ن 16 6113661
 ع61-66

 8 12/63/18 8 مهندس کریمی    
 آز

 ن8-66  3 ع(-شیمی تجزیه)ن 11 6113661
 ع4-1

 8 12/63/18 8 مهندس کریمی    
 آز

و  بیماریهای شغلی 11 6113661
 اپیدمیولوژی آنها

 1 18/63/18 8 دکتر یزدی     1-4  1

 7 64/64/18 66 آقای بغدادی      8-66 3 1ریاضی عمومی 11 6113668

 8 61/64/18 66 جنتیدکترخانم       66-63 1 1فیزیک اختصاصی 11 6113663

 1 61/64/18 8 دکترنیک پی   1-4    1 دینامیک گازها و آئروسل ها 11 6113611

 7 11/63/18 8 دکتر ورمزیار   8-61    1 ع(-آشنایی با صنایع)ن 22 6113667

 68 11/63/18 61 آقا عسگریحاج      4-1 1 آئین زندگی 11 6666361

 3 36/63/17 61 دکتر رفیعی    8-66   3 زبان عمومی 16 6666611

 سالن - - پرستو محمدیان    66-63   6 خ6تربیت بدنی 13 6666664

 سالن - -    61-64    6 آ6تربیت بدنی 14 6666664



                                                                                                                                                                                                                                             

 SU-fo-Tr-46Aشماره سند:                                                                                                                                                                                                      

 1/11/88-ري:اولتاريخ وضعيت بازنگ                                                                                                                                                                                               دانشگاه علوم پزشكي قزوين

 دانشكده بهداشت

 ايبرنامه درسي دانشجويان رشته بهداشت حرفه

 4ترم  و دوره:                            مقطع: کارشناسي پيوسته                              نيمسال:  دوم                                                   98/97 سال تحصيلي:

 
تعداد  نام درس هگرو كد درس

 واحد
ساعت  نام استاد ساعات تشكيل كالس

 امتحان
شماره  تاريخ امتحان

 كالس

 شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه

1261261 11 
 

تجزیه و ارزشیابی نمونه های 
 ع(-هوا)ن

 ع16-12  3
 ن1-6

 آز 12/63/18 66 دکتر شریف حسینی    
7 

1261261 16 
 

ه و ارزشیابی نمونه های تجزی
 ع(-هوا)ن

 ع12-8  3
 ن1-6

 آز 12/63/18 66 دکتر شریف حسینی    
7 

 1مهندسی فاکتور های انسانی 22 1261231
 

 7 17/63/18 8 خانم دکتر ورمزیار    16-12   6

 زبان تخصصی 22 1261231
 

6  2-1  
 

 12 11/63/18 8 دکتر احمدی   

1261216 19 
 

12 

 ع(-کامپیوتر)نبرنامه نویسی 
 

 ع13-11    6
 ن11-13
 ع1-6

 سایت 13/63/18 8 قلعه نوی آقای  

1261211 22 
 

 صدا و ارتعاش در محیط کار
 ع(-)ن

 ن1-6   3
 ع6-16

 دکتر صفری)ن(   
 دکتر احمدی)ع(

8 66/64/18 7 
 آز

 6ایمنی در محیط کار 66 1261268
 ع(-)ن

 ن12-8     3
 ع16-12

 7 63/64/18 8 دکتر زراوشانی 

 68 62/64/18 61 آقا بخشاییحاج     8-66   1 انقالب اسالمی 11 6666368
 3 61/64/18 61 دکتر هاشمی  6-4     3 ادبیات 11 6666636



 SU-fo-Tr-46Aشماره سند:                                                                                                                                                                                                      

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

 دانشكده بهداشت

 ايبرنامه درسي دانشجويان رشته بهداشت حرفه

 6ترم  و دوره:                    پيوسته                  مقطع: کارشناسي                        نيمسال:  دوم                                               98/97:سال 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

1261233 11 
 

 ن8-12   1 ع(-سم شناسی شغلی)ن
 ع1-6

 حسینیدکتر    
 آقای ماجدی

 ن8 61/64/18 66
 آز

1261233 16 
 

 ن8-12 ع1-2  1 ع(-سم شناسی شغلی)ن
 

 آقای ماجدی   
 حسینیدکتر 

 آز 61/64/18 66
 ن8

 ن12-16  3 ع(-طراحی تهویه صنعتی)ن 19 1261262
 ع12-8

 ن7 36/63/18 66 دکتر نیک پی    
 آز

 ن12-16  3 ع(-طراحی تهویه صنعتی)ن 12 1261262
 ع1-6

 ن7 36/63/18 66 دکتر نیک پی    
 آز

 ن6-1    3 ع(-بهداشت پرتوها)ن 19 1261261
 ع11-1

 ن8 18/63/18 66 دکتر صفری  
 آز

 ع11-13    3 ع(-بهداشت پرتوها)ن 12 1261261
 ن1-6

 آز 18/63/18 66 دکتر صفری  
 ن8

 7 11/63/18 66 یدکتر احمد      3-2 6 ع(-روشنایی در محیط کار)ن 22 1261218

 8 62/64/18 66 دکتر زراوشانی  6-1     6 ارزیابی مدیریت ریسک 66 1261232

 سیستم های مدیریت یکپارچه 11 6116631
 

 7 61/64/18 8 دکتر زراوشانی  1-4     1

 روانشناسی صنعتی و ارتقا سالمت 11 6116662
 

 8 12/63/18 61 دکتر ساریچلو    1-4   1

6666366 
 

 3 63/64/18 61 آقا بخشاییحاج   4-1    1 تاریخ فرهنگ و تمدن 16



 

 SU-fo-Tr-46Aشماره سند:                                                                                                                                                                                                      

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

 دانشكده بهداشت

 ايبرنامه درسي دانشجويان رشته بهداشت حرفه                                                                              

 8ترم  و دوره:                   پيوسته               ي مقطع: کارشناس                      نيمسال:  دوم                                     98/97 سال تحصيلي:

 

 

تعداد  نام درس گروه كد درس
 واحد

شماره  تاريخ امتحان  نام استاد ساعات تشكيل كالس
 كالس

 شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه

   نفر4 ورمزیاردکتر        8 1کارآموزی در عرصه 6 6116646

   نفر1 نیک پی دکتر        8 1کارآموزی در عرصه 1 6116646

   نفر 66 زراوشانی  دکتر        8 1کارآموزی در عرصه 3 6116646

   نفر7 احمدی  دکتر        8 1کارآموزی در عرصه 4 6116646

   نفر4 مهندس حسینی       8 1کارآموزی در عرصه 2 6116646


