
                       بهداشتاقتصاد  رشتهدانشجویان  0911 – 0011 سالتحصیلی دوم  جدول برنامه امتحانی نیمسال

 دانشکده بهداشت  2ترم 

 

زمان آزمون در سامانه 

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

 
هاقتصاد خرد پیشرفت    1  /1  /5033  شنبه  

    1  /1  /5033   یکشنبه 

    0  /1  /5033  دوشنبه  

5033/  1/  1  اقتصاد سالمت      سه شنبه 

    6  /1  /5033  چهارشنبه 

  
اد اقتصاد عمومی و اقتص

 بهداشت 
 9  /1  /5033  شنبه  

    53  /1  /5033   یکشنبه 

    55  /1  /5033  دوشنبه  

  
حسابداری و حسابهای 

المللبین   
 51  /1  /5033   سه شنبه 

    51  /1  /5033  چهارشنبه 

    56  /1  /5033  شنبه  

تهاقتصاد کالن پیشرف     51  /1  /5033   یکشنبه 

 
   58  /1  /5033  دوشنبه  

 
   59  /1  /5033   سه شنبه 

 
   13  /1  /5033  چهارشنبه 

 

 

 



آموزش  رشتهدانشجویان  0911 – 0011 سالتحصیلی دوم  جدول برنامه امتحانی نیمسال

 دانشکده بهداشت  2ترم   بهداشت

 

زمان آزمون در سامانه 

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

ارتباط در آموزش  

 بهداشت
  1  /1  /5033  شنبه  

    1  /1  /5033   یکشنبه 

    0  /1  /5033  دوشنبه  

    1  /1  /5033   سه شنبه 

فناوری کاربردی در 

 آموزش بهداشت

51راس ساعت   

   
6  /1  /5033  چهارشنبه 

  
 

 9  /1  /5033  شنبه  

    53  /1  /5033   یکشنبه 

 
نظریه ها و مدل های 

 برنامه ریزی
  55  /1  /5033  دوشنبه  

  
 

 51  /1  /5033   سه شنبه 

    51  /1  /5033  چهارشنبه 

 
 اصول و فنون مشاوره

 در آموزش بهداشت
  56  /1  /5033  شنبه  

    51  /1  /5033   یکشنبه 

 
   58  /1  /5033  دوشنبه  

 
5033/  1/  59   آمار تحلیلی   سه شنبه 

 
   13  /1  /5033  چهارشنبه 

 

 



                       ارگونومی رشتهدانشجویان  0911 – 0011 سالتحصیلی دوم  جدول برنامه امتحانی نیمسال

 دانشکده بهداشت  2ترم 

 

زمان آزمون در سامانه 

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

 
5033/  1/  1 آمار تحلیلی    شنبه  

    1  /1  /5033   یکشنبه 

5033/  1/  0 ارگونومی شناختی     دوشنبه  

    1  /1  /5033   سه شنبه 

5033/  1/  6  فیزیولوژی کار    چهارشنبه 

  
 

 9  /1  /5033  شنبه  

5033/  1/  53   بیومکانیک شغلی    یکشنبه 

    55  /1  /5033  دوشنبه  

  
 

 51  /1  /5033   سه شنبه 

خطای انسانی و  

 ایمنی سیستم ها

  
51  /1  /5033  چهارشنبه 

    56  /1  /5033  شنبه  

یروانشناسی در ارگونوم     51  /1  /5033   یکشنبه 

 
   58  /1  /5033  دوشنبه  

 
5033/  1/  59  آنتروپومتری    سه شنبه 

 
   13  /1  /5033  چهارشنبه 

 

 

 



مهندسی  رشتهدانشجویان  0911 – 0011 سالتحصیلی دوم  جدول برنامه امتحانی نیمسال

 دانشکده بهداشت  2بهداشت حرفه ای )ارشد( ترم 

 

زمان آزمون در سامانه 

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

 
   1  /1  /5033  شنبه  

5033/  1/  1 سم شناسی کاربردی      یکشنبه 

    0  /1  /5033  دوشنبه  

    1  /1  /5033   سه شنبه 

    6  /1  /5033  چهارشنبه 

  
طراحی سیستم های 

رطوبت -کنترل گرما   
 9  /1  /5033  شنبه  

    53  /1  /5033   یکشنبه 

    55  /1  /5033  دوشنبه  

  
مهندسی فاکتورهای 

 انسانی
 51  /1  /5033   سه شنبه 

    51  /1  /5033  چهارشنبه 

    56  /1  /5033  شنبه  

طراحی روشنایی در   

 محیط کار

 
51  /1  /5033   یکشنبه 

 
   58  /1  /5033  دوشنبه  

 
   59  /1  /5033   سه شنبه 

ارزشیابی آالینده  

 های هوا
  13  /1  /5033  چهارشنبه 

 

 



مهندسی  رشتهدانشجویان  0911 – 0011 سالتحصیلی دوم  جدول برنامه امتحانی نیمسال

 دانشکده بهداشت  2)ارشد( ترم  محیطبهداشت 

 

زمان آزمون در سامانه 

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

 
5033/  1/  1   کنترل آلودگی هوا  شنبه  

    1  /1  /5033   یکشنبه 

    0  /1  /5033  دوشنبه  

 
 طراحی تصفیه خانه

 فاضالب
  1  /1  /5033   سه شنبه 

    6  /1  /5033  چهارشنبه 

  
 

 9  /1  /5033  شنبه  

 
برنامه ایمنی آب 

 آشامیدنی
  53  /1  /5033   یکشنبه 

    55  /1  /5033  دوشنبه  

  
 

 51  /1  /5033   سه شنبه 

 
 مدیریت فاضالبهای

 صنعتی
  51  /1  /5033  چهارشنبه 

    56  /1  /5033  شنبه  

    51  /1  /5033   یکشنبه 

 
 

ر ارزیابی اثرات توسعه ب

 محیط زیست
 58  /1  /5033  دوشنبه  

 
   59  /1  /5033   سه شنبه 

 سم شناسی محیط 
  13  /1  /5033  چهارشنبه 

 

 



بیولوژی و  رشتهدانشجویان  0911 – 0011 سالتحصیلی دوم  جدول برنامه امتحانی نیمسال

 دانشکده بهداشت  2کنترل ناقلین ترم 

 

زمان آزمون در سامانه 

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

 
 

ای اپیدمیولوژی بیماریه

 منتقله
 1  /1  /5033  شنبه  

    1  /1  /5033   یکشنبه 

    0  /1  /5033  دوشنبه  

 
 

5033/  1/  1  اکولوژی حشرات    سه شنبه 

    6  /1  /5033  چهارشنبه 

  
 آربو ویروس شناسی

 9  /1  /5033  شنبه  

 
 

  53  /1  /5033   یکشنبه 

    55  /1  /5033  دوشنبه  

یکلیات ماالریاشناس  

  13/53راس ساعت 
 

 
 51  /1  /5033   سه شنبه 

 
 

  51  /1  /5033  چهارشنبه 

 کلیات لیشمانیوز

  13/53راس ساعت 
   56  /1  /5033  شنبه  

    51  /1  /5033   یکشنبه 

 
 

 آمار حیاتی و آنالیز

داده ها   
 58  /1  /5033  دوشنبه  

 
   59  /1  /5033   سه شنبه 

  
5033/  1/  13  اصول مبارزه بیولوژیک  چهارشنبه 

 

 



مهندسی  رشتهدانشجویان  0911 – 0011 سالتحصیلی دوم  جدول برنامه امتحانی نیمسال

 دانشکده بهداشت  2بهداشت حرفه ای ترم 

 

زمان آزمون در سامانه 

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

 
5033/  1/  1 ریاضی عمومی    شنبه  

    1  /1  /5033   یکشنبه 

 زبان عمومی

  13/53راس ساعت 
   0  /1  /5033  دوشنبه  

    1  /1  /5033   سه شنبه 

 فیزیک اختصاصی

13/53راس ساعت   
   6  /1  /5033  چهارشنبه 

ز مبانی نمونه برداری ا

 آالینده ها

  13/53راس ساعت 

 
 

 
9  /1  /5033  شنبه  

    53  /1  /5033   یکشنبه 

ریشه های انقالب 

 اسالمی

  51راس ساعت 

 
  

55  /1  /5033  دوشنبه  

  
 

 51  /1  /5033   سه شنبه 

  
ایمنی در عملیات 

 عمرانی
 51  /1  /5033  چهارشنبه 

    56  /1  /5033  شنبه  

 شیمی تجزیه

  13/53راس ساعت 
   51  /1  /5033   یکشنبه 

 
   58  /1  /5033  دوشنبه  

 
 

حوادث ناشی از کار و 

 شرایط اضطراری
 59  /1  /5033   سه شنبه 

  
  13  /1  /5033  چهارشنبه 

 



مهندسی  رشتهدانشجویان  0911 – 0011 سالتحصیلی دوم  جدول برنامه امتحانی نیمسال

 دانشکده بهداشت  4بهداشت حرفه ای ترم 

 

زمان آزمون در سامانه 

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

 
5033/  1/  8 روانشناسی صنعتی    شنبه  

    9  /1  /5033   یکشنبه 

   
اصول سم شناسی و 

5033/  1/  53 پایش  دوشنبه  

    55  /1  /5033   سه شنبه 

  
تنش های گرمایی و 

 سرمایی
 51  /1  /5033  چهارشنبه 

5033/  1/  51 تعطیل رسمی  شنبه  

5033/  1/  56  زبان تخصصی     یکشنبه 

 
 

  51  /1  /5033  دوشنبه  

  
 کنترل آلودگیمبانی 

 هوا
 58  /1  /5033   سه شنبه 

 کمک های اولیه

13/53راس ساعت   
 

 
 59  /1  /5033  چهارشنبه 

  
ایمنی برق و ماشین 

 آالت
 11  /1  /5033  شنبه  

    11  /1  /5033   یکشنبه 

 
5033/  1/  10   5ارگونومی شغلی    دوشنبه  

نتفسیر موضوعی قرآ  

51راس ساعت   

  
 11  /1 / 5033   سه شنبه 

 آموزش بهداشت

13/53راس ساعت   

 
  16  /1  /5033  چهارشنبه 

 

 



مهندسی  رشتهدانشجویان  0911 – 0011 سالتحصیلی دوم  جدول برنامه امتحانی نیمسال

 دانشکده بهداشت  6بهداشت حرفه ای ترم 

 

زمان آزمون در سامانه 

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

 
5033/  1/  8  طراحی تهویه صنعتی    شنبه  

    9  /1  /5033   یکشنبه 

 ارتعاش در محیط کار   
 

53  /1  /5033  دوشنبه  

    55  /1  /5033   سه شنبه 

 صدا در محیط کار  
 

 51  /1  /5033  چهارشنبه 

5033/  1/  51 تعطیل رسمی  شنبه  

5033/  1/  56    سم شناسی شغلی    یکشنبه 

 
 

  51  /1  /5033  دوشنبه  

  
ارزیابی و مدیریت 

 ریسک
 58  /1  /5033   سه شنبه 

  
 

 59  /1  /5033  چهارشنبه 

 فرهنگ و تمدن اسالم و

 ایران

  51راس ساعت 

 
 

 
11  /1  /5033  شنبه  

تاریخ تحلیلی صدر 

 اسالم

  51راس ساعت 

   
11  /1  /5033   یکشنبه 

 
   10  /1  /5033  دوشنبه  

  1ارگونومی شغلی   
 11  /1  /5033   سه شنبه 

کلیات محیط  

 زیست 
  16  /1  /5033  چهارشنبه 

 



مهندسی  رشتهدانشجویان  0911 – 0011 سالتحصیلی دوم  جدول برنامه امتحانی نیمسال

 دانشکده بهداشت  2بهداشت محیط ترم 

زمان آزمون در سامانه 

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

 
5033/  1/  1  اکولوژی محیط   شنبه  

    1  /1  /5033   یکشنبه 

 اصول اپیدمیولوژی

  13/53راس ساعت 
   0  /1  /5033  دوشنبه  

    1  /1  /5033   سه شنبه 

 
5033/  1/  6  ریاضی عمومی    چهارشنبه 

  میکروب شناسی محیط

   13/53راس ساعت 
 

 9  /1  /5033  شنبه  

    53  /1  /5033   یکشنبه 

 زبان انگلیسی

13/53راس ساعت   

 
  55  /1  /5033  دوشنبه  

  
 

 51  /1  /5033   سه شنبه 

  
 

 51  /1  /5033  چهارشنبه 

 فیزیک عمومی 

13/53راس ساعت   
   56  /1  /5033  شنبه  

 
   51  /1  /5033   یکشنبه 

 
5033/  1/  58  آمار زیستی    دوشنبه  

 
 

 
 59  /1  /5033   سه شنبه 

سیستم های اطالع 

 رسانی پرشکی

  51راس ساعت 

 
  

13  /1  /5033  چهارشنبه 

 میکروب شناسی

51راس ساعت   

 
  11  /1  /5033  شنبه 

5اندیشه اسالمی   

  13/8راس ساعت 

 
  16  /1  /5033  سه شنبه 



مهندسی  رشتهدانشجویان  0911 – 0011 سالتحصیلی دوم  جدول برنامه امتحانی نیمسال

 دانشکده بهداشت  4بهداشت محیط ترم 

 

زمان آزمون در سامانه 

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

 
 

فرایندها و عملیات در 

5033/  1/  8  بهداشت محیط  شنبه  

    9  /1  /5033   یکشنبه 

   
  مدیریت کیفیت آب

53  /1  /5033  دوشنبه  

    55  /1  /5033   سه شنبه 

بهداشت حرفه ای و 

 ایمنی

  13/8راس ساعت 

 
 

 
51  /1  /5033  چهارشنبه 

5033/  1/  51 تعطیل رسمی  شنبه  

   
استاتیک و مقاومت 

5033/  1/  56 مصالح    یکشنبه 

 
 

  51  /1  /5033  دوشنبه  

  
 کاربرد گندزداها و پاک

 کننده ها
 58  /1  /5033   سه شنبه 

  
 

 59  /1  /5033  چهارشنبه 

بهداشت پرتوها و 

 حفاظت

  13/53راس ساعت 

 
 

 
11  /1  /5033  شنبه  

 
   11  /1  /5033   یکشنبه 

 دانش خانواده و جمعیت 

  51راس ساعت 
   10  /1  /5033  دوشنبه  

 اخالق اسالمی 

51راس ساعت   

  
 11  /1  /5033   سه شنبه 

 مکانیک سیاالت  
  19  /1  /5033  شنبه 

 



مهندسی  رشتهدانشجویان  0911 – 0011 سالتحصیلی دوم  جدول برنامه امتحانی نیمسال

 دانشکده بهداشت  6بهداشت محیط ترم 

 

زمان آزمون در سامانه 

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

اصول کلیات ارزیابی   

 زیست محیطی
 1  /1  /5033  چهارشنبه 

جمع آوری فاضالب  

 و آبهای سطحی
  8  /1  /5033  شنبه  

    9  /1  /5033   یکشنبه 

  تصفیه آب  
 

53  /1  /5033  دوشنبه  

    55  /1  /5033   سه شنبه 

 
بهداشت محیط در 

 شرایط اضطراری

 
 51  /1  /5033  چهارشنبه 

5033/  1/  51 تعطیل رسمی   شنبه  

 زبان تخصصی

51راس ساعت   

 
  56  /1  /5033   یکشنبه 

 
 

  51  /1  /5033  دوشنبه  

  
 حقوق و قوانین بهداشت

 محیط و محیط زیست
 58  /1  /5033   سه شنبه 

  
 مدیریت بهداشت محیط 

5033/  1/  59 برای مبارزه با ناقلین  چهارشنبه 

فرهنگ و تمدن اسالم و 

 ایران

  51راس ساعت 

 
 

 
11  /1  /5033  شنبه  

 
   11  /1  /5033   یکشنبه 

 ریشه های انقالب اسالمی

   51راس ساعت 
 

  10  /1  /5033  دوشنبه  

مدلسازی در بهداشت    

5033/  1/  11 محیط    سه شنبه 

کنترل بهداشت مواد   

 غذایی
 16  /1  /5033  چهارشنبه 



بهداشت عمومی  رشتهدانشجویان  0911 – 0011 سالتحصیلی دوم  جدول برنامه امتحانی نیمسال

 دانشکده بهداشت  2پیوسته  ترم 

زمان آزمون در سامانه 

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

اصول و کلیات خدمات 

 بهداشتی 

  51راس ساعت 

   
1  /1  /5033  شنبه  

    1  /1  /5033   یکشنبه 

 بیوفیزیک

  51راس ساعت 
   0  /1  /5033  دوشنبه  

    1  /1  /5033   سه شنبه 

 آمار حیاتی 

51راس ساعت   
   6  /1  /5033  چهارشنبه 

ت کلیات پزشکی و بهداش  

  51راس ساعت 
 

 
 9  /1  /5033  شنبه  

    53  /1  /5033   یکشنبه 

 زبان انگلیسی

  13/53راس ساعت 

 
  55  /1  /5033  دوشنبه  

 اخالق اسالمی

    51راس ساعت 
 

 51  /1  /5033   سه شنبه 

  
 

 51  /1  /5033  چهارشنبه 

1میکروب شناسی   

   13/53راس ساعت 
   56  /1  /5033  شنبه  

 
   51  /1  /5033   یکشنبه 

 اصول تغذیه 

  13/53راس ساعت 
   58 / 1  /5033  دوشنبه  

 
 

 
 59  /1  /5033   سه شنبه 

توان بخشی و رفاه 

 اجتماعی 

  13/53راس ساعت 

 
  

13  /1  /5033  چهارشنبه 

  
  16  /1  /5033  سه شنبه 



بهداشت عمومی  رشتهدانشجویان  0911 – 0011 سالتحصیلی دوم  جدول برنامه امتحانی نیمسال

 دانشکده بهداشت  3پیوسته ترم 

زمان آزمون در سامانه 

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

ژی اصول و کلیات اپیدمیولو  

  13/53راس ساعت 

 
  8  /1  /5033  شنبه  

    9  /1  /5033   یکشنبه 

 اکولوژی انسانی و بهداشت

 بین الملل

  13/53راس ساعت 

  
 

53  /1  /5033  دوشنبه  

 بهداشت مواد غذایی

  13/8راس اعت 
   55  /1  /5033   سه شنبه 

روانشناسی و بهداشت 

 روانی 

  13/53راس ساعت 

  
 

51  /1  /5033  چهارشنبه 

5033/  1/  51 تعطیل رسمی  شنبه  

اصول مدیریت در خدمات 

 بهداشتی

  13/8راس ساعت 

 
  

56  /1  /5033   یکشنبه 

 
 

  51  /1  /5033  دوشنبه  

  
بهداشت دهان و  

5033/  1/  58 دندان   سه شنبه 

5بهداشت محیط   

  13/8راس ساعت 
 

  
59  /1  /5033  چهارشنبه 

 
 

حشره شناسی 

 پزشکی 
 11  /1  /5033  شنبه  

 
   11  /1  /5033   یکشنبه 

 دانش خانواده و جمعیت 

  51راس ساعت 

 
  10  /1  /5033  دوشنبه  

 )انسان 1اندیشه اسالمی 

 در اسالم(

51راس ساعت   

   

11  /1  /5033   سه شنبه 

یمصون سازی فعال و انفعال  

  13/8راس ساعت 

  
 16  /1  /5033  چهارشنبه 



بهداشت عمومی  رشتهدانشجویان  0911 – 0011 سالتحصیلی دوم  جدول برنامه امتحانی نیمسال

 دانشکده بهداشت  5پیوسته ترم 

 

زمان آزمون در سامانه 

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

 بیماری های ارثی و مشاوره

51راس ساعت   

 
  8  /1  /5033  شنبه  

    9  /1  /5033   یکشنبه 

مدیریت و نظارت در مراکز 

 بهداشتی

51راس ساعت   

  
 

53  /1  /5033  دوشنبه  

    55  /1  /5033   سه شنبه 

 بهداشت سالمندان 

51راس ساعت   

  
 51  /1  /5033  چهارشنبه 

5033/  1/  51 تعطیل رسمی  شنبه  

اری برنامه ملی مبارزه با بیم

 واگیر

  51راس ساعت 

 
  

56  /1  /5033   یکشنبه 

 
 

  51  /1  /5033  دوشنبه  

 بهداشت مادران و کودکان

  13/8راس ساعت 
 

 
 58  /1  /5033   سه شنبه 

 تکنولوژی آموزشی

  51راس ساعت 
 

  

59  /1  /5033  چهارشنبه 

 تغذیه کاربردی 

   13/8راس ساعت 
 

 11  /1  /5033  شنبه  

م تاریخ تحلیلی صدر اسال  

  51راس ساعت 

 
  11  /1  /5033   یکشنبه 

  
  10  /1  /5033  دوشنبه  

ان پاتولوژی جغرافیایی ایر  

  13/8راس ساعت 

   

11  /1  /5033   سه شنبه 

   1بهداشت محیط  
 16  /1  /5033  چهارشنبه 

 



بهداشت عمومی  رشتهدانشجویان  0911 – 0011 سالتحصیلی دوم  جدول برنامه امتحانی نیمسال

 دانشکده بهداشت  1ناپیوسته ترم 

 

زمان آزمون در سامانه 

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

 اصول اپیدمیولوژی 

  13/8راس ساعت 

 
  8  /1  /5033  شنبه  

    9  /1  /5033   یکشنبه 

   
بهداشت روانی و 

5033/  1/  53 اعتیاد   دوشنبه  

    55  /1  /5033   سه شنبه 

اصول مدیریت در خدمات 

 بهداشتی

  13/8راس ساعت 

  
 

51  /1  /5033  چهارشنبه 

5033/  1/  51 تعطیل رسمی  شنبه  

 بهداشت مادران و کودکان

  13/53راس ساعت 

 
  56  /1  /5033   یکشنبه 

 
ارزشهای دفاع 

 مقدس
  51  /1  /5033  دوشنبه  

  
 

 58  /1  /5033   سه شنبه 

  5بهداشت محیط 

  13/8راس ساعت 
 

  
59  /1  /5033  چهارشنبه 

 
 

 آمار حیاتی 
 11  /1  /5033  شنبه  

 
   11  /1  /5033   یکشنبه 

 ریشه های انقالب اسالمی 

  51راس ساعت 

 
  10  /1  /5033  دوشنبه  

 تفسیر موضوعی قرآن 

  51راس ساعت 

   

11  /1  /5033   سه شنبه 

 بهداشت حرفه ای   
 16  /1  /5033  چهارشنبه 

 


