
مهندسی بهداشت  رشتهدانشجویان  99 – 0011 سالتحصیلی اول  جدول برنامه امتحانی نیمسال

 دانشکده بهداشت  1رم ایمنی کار تحرفه ای و 

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

(5فیزیک اختصاصی )  

(13/53)راس ساعت      1  /51  /99  شنبه  

    1  /51  /99   یکشنبه 

 شیمی عمومی

(13/53)راس ساعت   
   4  /51  /99  دوشنبه  

    1  /51  /99   سه شنبه 

(5ریاضی عمومی )     6  /51  /99  چهارشنبه 

 فیزیولوژی و کالبدشناسی

(13/53)راس ساعت   
   9  /51  /99  شنبه  

آشنایی با صنایع و شناخت 

 فنون صنعتی 

(13/53)راس ساعت   

   
53  /51  /99   یکشنبه 

    55  /51  /99  دوشنبه  

(5اندیشه اسالمی )  

 (13/8ساعت )راس 
   51  /51  /99   سه شنبه 

    51  /51  /99  چهارشنبه 

 بیوشیمی و اصول تغذیه

(13/53)راس ساعت   
   56  /51  /99  شنبه  

    51  /51  /99   یکشنبه 

 زبان پیش دانشگاهی

(13/53)راس ساعت   
   58  /51  /99  دوشنبه  

    59  /51  /99   سه شنبه 

اآئروسل هدینامیک گازها و      13  /51  /99  چهارشنبه 

99/  51/  11  ارزشهای دفاع مقدس    شنبه  

 



        مهندسی بهداشت  رشتهدانشجویان  99 – 0011اول سالتحصیلی   جدول برنامه امتحانی نیمسال

 دانشکده بهداشت  3ترم ای و ایمنی کار  حرفه

زمان آزمون در سامانه 

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

 آمار زیستی

( 51)راس ساعت   
   5  /55  /99  چهارشنبه  

    4  /55  /99  شنبه  

99/  55/  1   مکانیک جامدات    یکشنبه  

    6  /55  /99  دوشنبه  

    1  /55  /99  سه شنبه  

 
 تجزیه و ارزشیابی نمونه

 های هوا
  8  /55  /99  چهارشنبه 

(1اندیشه اسالمی )  

(51)راس ساعت   
   55  /55  /99  شنبه  

    51  /55  /99  یکشنبه  

 
 

  51  /55  /99  دوشنبه  

    54  /55  /99  سه شنبه  

 
ایمنی حریق و مواد 

 شیمیایی
  51  /55  /99  چهارشنبه 

ربرنامه نویسی کامپیوت     58  /55  /99  شنبه  

    59  /55  /99  یکشنبه  

  
  13  /55  /99  دوشنبه  

99/  55/  15   نقشه کشی صنعتی   سه شنبه  

99/  55/  11 تعطیل رسمی  چهارشنبه 

 
بیماریهای شغلی و 

99/  55/  11   اپیدمیولوژی  شنبه 

(5تربیت بدنی)  

(51)راس ساعت   
   19  /55  /99  چهارشنبه 

 



مهندسی بهداشت  رشتهدانشجویان  99 – 0011 سالتحصیلی اول  جدول برنامه امتحانی نیمسال

 دانشکده بهداشت  5ترم حرفه ای و ایمنی کار 

زمان آزمون در سامانه 

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

99/  55/  5  بهداشت پرتوها    چهارشنبه  

    4  /55  /99  شنبه  

99/  55/  1  مدیریت صنعتی    یکشنبه  

    6  /55  /99  دوشنبه  

    1  /55  /99  سه شنبه  

 مکانیک سیاالت

( 13/53)راس ساعت      8  /55  /99  چهارشنبه 

 اخالق اسالمی

(13/8)راس ساعت   
   55  /55  /99  شنبه  

    51  /55  /99  یکشنبه  

 دانش خانواده و جمعیت

( 51)راس ساعت   
   51  /55  /99  دوشنبه  

    54  /55  /99  سه شنبه  

 ادبیات فارسی 

(13/8)راس ساعت   
   51  /55  /99  چهارشنبه 

99/  55/  58  روشنایی در محیط کار     شنبه  

    59  /55  /99  یکشنبه  

    13  /55  /99  دوشنبه  

  
سیستم های مدیریت 

 ایمنی
 15  /55  /99  سه شنبه  

99/  55/  11 تعطیل رسمی  چهارشنبه 

    11  /55  /99  شنبه 

    16  /55  /99  یکشنبه 

 


