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

 دانشکده بهداشت  1ترم  محیط

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

(5تربیت بدنی )  

( 51)راس ساعت   
 چهارشنبه  12/55/22   

22/  51/  1  شیمی عمومی    شنبه  

    1  /51  /22   یکشنبه 

 تفسیر موضوعی قرآن

( 13/8)راس ساعت   
   4  /51  /22  دوشنبه  

    1  /51  /22   سه شنبه 

 میکروب شناسی عمومی

( 13/53)راس ساعت   
   6  /51  /22  چهارشنبه 

(5ریاضی عمومی )     2  /51  /22  شنبه  

    53  /51  /22   یکشنبه 

22/  51/  55  ارزشهای دفاع مقدس    دوشنبه  

    51  /51  /22   سه شنبه 

 ادبیات فارسی

(13/53)راس ساعت   
   51  /51  /22  چهارشنبه 

 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران

( 13/53)راس ساعت   
   56  /51  /22  شنبه  

    51  /51  /22   یکشنبه 

 کامپیوتر و کاربرد آن

( 13/53)راس ساعت   
   58  /51  /22  دوشنبه  

 

 

 

 

 



مهندسی بهداشت محیط رشته دانشجویان  99 – 0011اول سالتحصیلی   جدول برنامه امتحانی نیمسال

 دانشکده بهداشت  3ترم 

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

   
اصول ترمودینامیک و 

22/  55/  5 انتقال حرارت  چهارشنبه  

    4  /55  /22  شنبه  

22/  55/  1 شیمی محیط     یکشنبه  

    6  /55  /22  دوشنبه  

    1  /55  /22  سه شنبه  

22/  55/  8  معادالت دیفرانسیل    چهارشنبه 

(1اندیشه اسالمی )  

(51)راس ساعت   
   55  /55  /22  شنبه  

    51  /55  /22  یکشنبه  

 تاریخ تحلیلی صدر اسالم

(13/53)راس ساعت      51  /55  /22  دوشنبه  

    54  /55  /22  سه شنبه  

  
آموزش بهداشت و 

22/  55/  51  ارتقای سالمت  چهارشنبه 

22 / 55/  58 اصول روش تحقیق     شنبه  

    52  /55  /22  یکشنبه  

    13  /55  /22  دوشنبه  

22/  55/  15 مکانیک سیاالت     سه شنبه  

22/  55/  11 تعطیل رسمی  چهارشنبه 

   
هیدرولوژی آبهای 

22/  55/  11 سطحی  شنبه 

(1تربیت بدنی )  

(51)راس ساعت   
   12  /55  /22  چهارشنبه 

 



مهندسی بهداشت  رشتهدانشجویان  99 – 0011 سالتحصیلی اول  نیمسالجدول برنامه امتحانی 

 دانشکده بهداشت  5ترم محیط 

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

22/  55/  5   تصفیه فاضالب    چهارشنبه 

   4  /55  /22  شنبه  

22/  55/  1   اقتصاد مهندسی    یکشنبه 

   6  /55  /22  دوشنبه  

   1  /55  /22   سه شنبه 

22/  55/  8   کلیات پسماند   چهارشنبه 

   55  /55  /22  شنبه  

22/  55/  51   انتقال و توزیع آب    یکشنبه 

   51  /55  /22  دوشنبه  

   54  /55  /22   سه شنبه 

22/  55/  51   آلودگی هوا   چهارشنبه 

22/  55/  58   بهداشت مسکن و اماکن   شنبه  

   52  /55  /22   یکشنبه 

   13  /55  /22  دوشنبه  

22/  55/  15   بهداشت مدارس و آموزشگاهها    سه شنبه 

22/  55/  11 تعطیل رسمی  چهارشنبه 

بهداشت محیط بیمارستان و 

 کنترل عفونت

  
11  /55  /22  شنبه 

   16  /55  /22  یکشنبه 

 


