
 بهداشت اقتصاد رشتهدانشجویان  98-99 سالتحصیلی دومجدول برنامه امتحانی نیمسال 

 انشکده بهداشت د 2 ترم)ارشد( 

 

51-51ساعت  13/53 – 13/51ساعت   13/8 – 13/53ساعت    روز تاریخ 

55/1/99   اقتصاد عمومی و اقتصاد بهداشت  شنبه  

   51/1/99  یکشنبه 

   51/1/99  دوشنبه 

   51/1/99  سه شنبه 

51/1/99   اقتصاد سلامت  چهارشنبه 

   59/1/99  یکشنبه  

13/1/99   اقتصاد خرد پیشرفته   دوشنبه 

   15/1/99  سه شنبه 

   11/1/99  چهارشنبه 

   11/1/99  شنبه  

12/1/99   حسابداری و حسابهای ملی سلامت  یکشنبه 

   12/1/99  دوشنبه 

   18/1/99  سه شنبه 

   19/1/99  چهارشنبه 

5/2/99   اقتصاد کلان پیشرفته   شنبه 

 

 



آموزش بهداشت  رشتهدانشجویان  98-99 سالتحصیلی دومجدول برنامه امتحانی نیمسال 

 دانشکده بهداشت  2)ارشد( ترم 

 

51-51ساعت  13/53 – 13/51ساعت   13/8 – 13/53ساعت    روز تاریخ 

اصول و فنون مشاوره در آموزش 

 بهداشت

  
55/1/99  شنبه  

   51/1/99  یکشنبه 

فناوری کاربردی در آموزش 

 بهداشت وارتقاء سلامت 

  
51/1/99  دوشنبه 

   51/1/99  سه شنبه 

   51/1/99  چهارشنبه 

   59/1/99  یکشنبه  

   13/1/99  دوشنبه 

   15/1/99  سه شنبه 

ارتباط در آموزش بهداشت و ارتقا 

11/1/99   سلامت  چهارشنبه 

   11/1/99  شنبه  

   12/1/99  یکشنبه 

12/1/99   آمار تحلیلی  دوشنبه 

   18/1/99  سه شنبه 

   19/1/99  چهارشنبه 

نظریه ها و مدل های برنامه ریزی 

 وتغییر رفتار سلامت
  5/2/99  شنبه 

 



ارگونومی )ارشد(  رشتهدانشجویان  98-99 سالتحصیلی دومجدول برنامه امتحانی نیمسال 

 دانشکده بهداشت  2ترم 

 

51-51ساعت  13/53 – 13/51ساعت   13/8 – 13/53ساعت    روز تاریخ 

55/1/99   ارگونومی شناختی  شنبه  

51/1/99   آنتروپومتری  یکشنبه 

   51/1/99  دوشنبه 

   51/1/99  سه شنبه 

51/1/99   فیزیولوژی کار  چهارشنبه 

   59/1/99  یکشنبه 

   13/1/99  دوشنبه 

   15/1/99  سه شنبه 

 آمار تحلیلی
  11/1/99  چهارشنبه 

   11/1/99  شنبه  

   12/1/99  یکشنبه 

12/1/99   خطای انسانی و ایمنی  دوشنبه 

   18/1/99  سه شنبه 

   19/1/99  چهارشنبه 

5/2/99   روانشناسی در ارگونومی  شنبه 

   1/2/99  یکشنبه 

1/2/99   بیومکانیک شغلی  سه شنبه 



 

مهندسی بهداشت  رشتهدانشجویان  98-99 سالتحصیلی دومجدول برنامه امتحانی نیمسال 

 دانشکده بهداشت  2محیط )ارشد( ترم 

 

51-51ساعت  13/53 – 13/51ساعت   13/8 – 13/53ساعت    روز تاریخ 

55/1/99   مدیریت فاضلاب صنعتی  شنبه  

   51/1/99  یکشنبه 

   51/1/99  دوشنبه 

   51/1/99  سه شنبه 

51/1/99   کنترل آلودگی هوا  چهارشنبه 

   59/1/99  یکشنبه 

13/1/99   سم شناسی محیط  دوشنبه 

   15/1/99  سه شنبه 

   11/1/99  چهارشنبه 

11/1/99   برنامه  ایمنی آب آشامیدنی  شنبه  

   12/1/99  یکشنبه 

   12/1/99  دوشنبه 

   18/1/99  سه شنبه 

   19/1/99  چهارشنبه 

ارزیابی اثرات توسعه بر محیط 

 زیست
  5/2/99  شنبه 

 
1/2/99  طراحی تصفیه خانه فاضلاب  سه شنبه 



 

مهندسی بهداشت  رشتهدانشجویان  98-99 سالتحصیلی دومجدول برنامه امتحانی نیمسال 

 دانشکده بهداشت  2حرفه ای )ارشد( ترم 

 

51-51ساعت  13/53 – 13/51ساعت   13/8 – 13/53ساعت    روز تاریخ 

طر احی سیستم های کنترل 

 گرما وسرما

  
55/1/99  شنبه  

   51/1/99  یکشنبه 

   51/1/99  دوشنبه 

   51/1/99  سه شنبه 

51/1/99  مهندسی فاکتورهای انسانی   چهارشنبه 

   59/1/99  یکشنبه 

13/1/99  طراحی روشنایی در محیط کار   دوشنبه 

   15/1/99  سه شنبه 

   11/1/99  چهارشنبه 

   11/1/99  شنبه  

   12/1/99  یکشنبه 

   12/1/99  دوشنبه 

18/1/99  ارزشیابی آلاینده ها ی هوا   سه شنبه 

   19/1/99  چهارشنبه 

   5/2/99  شنبه 

 



مهندسی بهداشت  رشتهدانشجویان  98-99 سالتحصیلی دومجدول برنامه امتحانی نیمسال 

 دانشکده بهداشت  2حرفه ای ترم 

 

در سامانه زمان آزمون 

 فرادید

51-51ساعت  13/53 – 13/51ساعت   13/8 – 13/53ساعت    روز تاریخ 

    55/1/99  شنبه  

    51/1/99  یکشنبه 

51/1/99  زبان عمومی    دوشنبه 

    51/1/99  سه شنبه 

حوادث ناشی از کار در  

اضطراریشرایط   
  51/1/99  چهارشنبه 

    59/1/99  یکشنبه  

13/1/99   ایمنی در عملیات عمرانی    دوشنبه 

    15/1/99  سه شنبه 

  1فیزیک اختصاصی 

   51راس ساعت 
   11/1/99  چهارشنبه 

    11/1/99  شنبه  

    12/1/99  یکشنبه 

    12/1/99  دوشنبه 

مبانی نمونه برداری از  

های هواآلاینده   
  18/1/99  سه شنبه 

    19/1/99  چهارشنبه 

5/2/99   ریاضی عمومی   شنبه 

1/2/99  شیمی تجزیه     چهارشنبه 



مهندسی بهداشت  رشتهدانشجویان  98-99 سالتحصیلی دومجدول برنامه امتحانی نیمسال 

 دانشکده بهداشت  4حرفه ای ترم 

 

در سامانه  زمان آزمون

 فرادید

51-51ساعت  13/53 – 13/51ساعت   13/8 – 13/53ساعت    روز تاریخ 

    55/1/99  شنبه  

    51/1/99  یکشنبه 

 کمک های اولیه

  13/53راس ساعت 
   51/1/99  دوشنبه 

    51/1/99  سه شنبه 

  
51/1/99  زبان تخصصی  چهارشنبه 

    59/1/99  یکشنبه  

اصول سم پاشی وپایش   

 بیولوژیک

 
13/1/99  دوشنبه 

    15/1/99  سه شنبه 

 
 ایمنی برق و ماشین آلات

  11/1/99  چهارشنبه 

11/1/99   آموزش بهداشت   شنبه  

    12/1/99  یکشنبه 

12/1/99  ارگونومی شغلی    دوشنبه 

  
  18/1/99  سه شنبه 

19/1/99   مبانی کنترل آلودگی هوا    چهارشنبه 

روانشناسی صنعتی و   

 ارتقا

 
5/2/99  شنبه 

1/2/99  تنش های گرمایی     چهارشنبه 



مهندسی بهداشت  رشتهدانشجویان  98-99 سالتحصیلی دومجدول برنامه امتحانی نیمسال 

 دانشکده بهداشت  6حرفه ای ترم 

 

51-51ساعت  13/53 – 13/51ساعت   13/8 – 13/53ساعت    روز تاریخ 

55/1/99 روشنایی در محیط کار    شنبه  

   51/1/99  یکشنبه 

   51/1/99  دوشنبه 

51/1/99  سیستم های مدیریت یکپارچه   سه شنبه 

 
  51/1/99  چهارشنبه 

   59/1/99  یکشنبه  

13/1/99   طراحی تهویه صنعتی  دوشنبه 

   15/1/99  سه شنبه 

11/1/99 ادبیات فارسی    چهارشنبه 

   11/1/99  شنبه  

12/1/99  بهداشت پرتوها   یکشنبه 

   12/1/99  دوشنبه 

 
18/1/99  مدیریت صنعتی  سه شنبه 

   19/1/99  چهارشنبه 

 

 

 

 



مهندسی بهداشت  رشتهدانشجویان  98-99 سالتحصیلی دومجدول برنامه امتحانی نیمسال 

 دانشکده بهداشت  2محیط ترم 

 

زمان آزمون در سامانه 

 فرادید

51-51ساعت  13/53 – 13/51ساعت   13/8 – 13/53ساعت    روز تاریخ 

55/1/99   1ریاضی عمومی     شنبه  

    51/1/99  یکشنبه 

    51/1/99  دوشنبه 

51/1/99  زبان انگلیسی    سه شنبه 

    51/1/99  چهارشنبه 

59/1/99  میکروب شناسی محیط    یکشنبه  

    13/1/99  دوشنبه 

    15/1/99  سه شنبه 

 
11/1/99  آمار حیاتی   چهارشنبه 

    11/1/99  شنبه  

    12/1/99  یکشنبه 

 فیزیک عمومی

  13/55راس ساعت 

   
12/1/99  دوشنبه 

    18/1/99  سه شنبه 

سیستم های اطلاع   

 رسانی

 
19/1/99  چهارشنبه 

5/2/99  اکولوژی محیط     شنبه  

 اصول اپیدمیولوژی

   13/51راس ساعت 
   1/2/99  سه شنبه 



رشته مهندسی بهداشت دانشجویان  98-99جدول برنامه امتحانی نیمسال دوم سالتحصیلی 

 دانشکده بهداشت  4محیط ترم 

زمان آزمون در سامانه 

 فرادید

51-51ساعت  13/53 – 13/51ساعت   13/8 – 13/53ساعت    روز تاریخ 

نقشه برداری ونقشه    

 کشی 
55/1/99  شنبه  

    51/1/99  یکشنبه 

    51/1/99  دوشنبه 

    51/1/99  سه شنبه 

  
51/1/99  مکانیک سیالات  چهارشنبه 

فرآیندها و عملیات در   

 بهداشت محیط

 
59/1/99  یکشنبه 

    13/1/99  دوشنبه 

15/1/99  مدیریت کیفیت آب    سه شنبه 

 
   11/1/99  چهارشنبه 

    11/1/99  شنبه  

استاتیک و مقاومت   

 مصالح

 
12/1/99  یکشنبه 

    12/1/99  دوشنبه 

    18/1/99  سه شنبه 

 بهداشت پرتوها وحفاظت

  51راس ساعت 

   
19/1/99  چهارشنبه 

5/2/99  بهداشت حرفه ای    شنبه 

کاربرد گند زداها و پاک   

 کننده ها

 
1/2/99  سه شنبه 



رشته مهندسی بهداشت دانشجویان  98-99جدول برنامه امتحانی نیمسال دوم سالتحصیلی 

 دانشکده بهداشت  6محیط ترم 

زمان آزمون در سامانه 

 فرادید

51-51ساعت  13/53 – 13/51ساعت   13/8 – 13/53ساعت    روز تاریخ 

55/1/99  ایمنی و کاربرد سموم    شنبه  

    51/1/99  یکشنبه 

    51/1/99  دوشنبه 

51/1/99  فاضلاب صنعتی    سه شنبه 

    51/1/99  چهارشنبه 

 روشهای مبارزه با ناقلین

  51راس ساعت 

   
59/1/99  یکشنبه  

    13/1/99  دوشنبه 

    15/1/99  سه شنبه 

 
 کاربرد موتور تلمبه 

 11/1/99  چهارشنبه 

    11/1/99  شنبه  

12/1/99   تصفیه آب    یکشنبه 

    12/1/99  دوشنبه 

  
 

 18/1/99  سه شنبه 

19/1/99  اقتصاد مهندسی    چهارشنبه 

آشنایی با مدلسازی در   

 بهداشت محیط
 5/2/99  شنبه 

 زبان تخصصی   
 1/2/99  دوشنبه 

سیستم های جمع  

 آوری فاضلاب

  
1/2/99  چهارشنبه 



بهداشت عمومی  رشتهدانشجویان  98-99 سالتحصیلی دومجدول برنامه امتحانی نیمسال 

 دانشکده بهداشت   1پیوسته ترم 

آزمون در سامانه زمان 

 فرادید

51-51ساعت  13/53 – 13/51ساعت   13/8 – 13/53ساعت    روز تاریخ 

    55/1/99  شنبه  

5میکروب شناسی   

   13/8راس ساعت 

   
51/1/99  یکشنبه 

    51/1/99  دوشنبه 

    51/1/99  سه شنبه 

    51/1/99  چهارشنبه 

59/1/99 بیوشیمی     یکشنبه  

    13/1/99  دوشنبه 

    15/1/99  سه شنبه 

11/1/99 ادبیات  فارسی     چهارشنبه 

 تشریح و فیزیولوژی

  9راس ساعت 
   11/1/99  شنبه  

    12/1/99  یکشنبه 

 فارماکولوژی

9راس ساعت   

   
12/1/99  دوشنبه 

    18/1/99  سه شنبه 

اصول و مبانی جامعه 

 شناسی

  9راس ساعت 

   

19/1/99  چهارشنبه 

5/2/99 زبان پیش دانشگاهی      شنبه 

1/2/99  ارزشهای دفاع مقدس    سه شنبه 

 



رشته بهداشت عمومی پیوسته ترم دانشجویان  98-99جدول برنامه امتحانی نیمسال دوم سالتحصیلی 

 دانشکده بهداشت   3

51-51ساعت  زمان آزمون در سامانه فرادید 13/53 – 13/51ساعت   13/8 – 13/53ساعت    روز تاریخ 

حشره شناسی پزشکی و مبارزه با 

 ناقلین

  51راس ساعت 

 
  

55/1/99  شنبه  

51/1/99              5بهداشت محیط    یکشنبه 

    
51/1/99  دوشنبه 

    51/1/99  سه شنبه 

    51/1/99  چهارشنبه 

    59/1/99  یکشنبه  

 اصول مدیریت در خدمات بهداشتی

  13/55راس ساعت 

   
13/1/99  دوشنبه 

    15/1/99  سه شنبه 

 
 بهداشت دهان و دندان

  11/1/99  چهارشنبه 

 مصون سازی فعال و انفعالی

  13/55راس ساعت 

   
11/1/99  شنبه  

    12/1/99  یکشنبه 

 اکولوژی انسانی وبهداشت بین الملل

   13/51راس ساعت 

   
12/1/99  دوشنبه 

    18/1/99  سه شنبه 

غذاییبهداشت مواد   

  13/51راس ساعت 

   
19/1/99  چهارشنبه 

اصول و کلیات  

 اپیدمیولوژی

  
5/2/99  شنبه 

روانشناسی و بهداشت  

 روان 

  
1/2/99  سه شنبه 

 



بهداشت عمومی  رشتهدانشجویان  98-99 سالتحصیلی دومجدول برنامه امتحانی نیمسال 

 دانشکده بهداشت   5پیوسته ترم 

فرادیدزمان آزمون در سامانه  51-51ساعت   13/53 – 13/51ساعت   13/8 – 13/53ساعت    روز تاریخ 

 تکنولوژی آموزشی

  13/53راس ساعت 

   
55/1/99  شنبه  

    51/1/99  یکشنبه 

بیماری های ارثی و  

 مشاوره ژنتیک

  
51/1/99  دوشنبه 

    51/1/99  سه شنبه 

    51/1/99  چهارشنبه 

 تغذیه کاربردی

  13/55راس ساعت 

   
59/1/99  یکشنبه  

    13/1/99  دوشنبه 

    15/1/99  سه شنبه 

 بهداشت سالمندان

  55راس ساعت 
   11/1/99  چهارشنبه 

 بهداشت مادران وکودکان

  55راس ساعت 

   

11/1/99  شنبه  

    12/1/99  یکشنبه 

مدیریت و نظارت در مراکز 

 بهداشتی

  55راس ساعت 

   

12/1/99  دوشنبه 

   
 

 
18/1/99  سه شنبه 

19/1/99   1بهداشت محیط     چهارشنبه 

برنامه ملی مبارزه با 

 بیماریهای واگیر

55راس ساعت   

 
 

 
5/2/99  شنبه 

1/2/99  پاتولوژی جغرافیای ایران    چهارشنبه 



بهداشت عمومی  رشتهدانشجویان  98-99 سالتحصیلی دومجدول برنامه امتحانی نیمسال 

 دانشکده بهداشت  2ناپیوسته ترم 

51-51ساعت  زمان آزمون در سامانه فرادید 13/53 – 13/51ساعت   13/8 – 13/53ساعت    روز تاریخ 

 زبان تخصصی

  55راس ساعت 

   
55/1/99  شنبه  

    51/1/99  یکشنبه 

51/1/99   بیوشیمی   دوشنبه 

    51/1/99  سه شنبه 

مبارزه با بیماریهای برنامه ملی 

 واگیر

  13/53راس ساعت 

   

51/1/99  چهارشنبه 

    59/1/99  یکشنبه  

 اصول برنامه ریزی بهداشتی

55راس ساعت   

   
13/1/99  دوشنبه 

    15/1/99  سه شنبه 

 اکولوژی انسانی 

  53راس ساعت 
   11/1/99  چهارشنبه 

بیماری های ارثی و  

 مشاوره ژنتیک

  
11/1/99  شنبه  

    12/1/99  یکشنبه 

12/1/99   روش تحقیق    دوشنبه 

    18/1/99  سه شنبه 

19/1/99   توانبخشی   چهارشنبه 

 بهداشت مواد غذایی

  13/51راس ساعت 

   
5/2/99  شنبه  

    1/2/99  یک شنبه 



 


