
بهداشت عمومی  رشتهدانشجویان  99 – 0011 سالتحصیلی اول  نیمسالجدول برنامه امتحانی 

 دانشکده بهداشت  1ترم  )پیوسته( 

زمان آزمون در سامانه 

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

(5تربیت بدنی )  

(51)راس ساعت      12/55/22  چهارشنبه 

 بیوشیمی

(13/53)راس ساعت   
   1  /51  /22  شنبه  

    1  /51  /22   یکشنبه 

 تشریح و فیزیولوژی

( 13/53)راس ساعت   
   4  /51  /22  دوشنبه  

    1  /51  /22   سه شنبه 

یاصول و مبانی جامعه شناس  

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

    2  /51  /22  شنبه  

 میکروب شناسی

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

    55  /51  /22  دوشنبه  

(5اندیشه اسالمی )  

(13/8)راس ساعت   
   51  /51  /22   سه شنبه 

    51  /51  /22  چهارشنبه 

 ادبیات فارسی

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

    51  /51  /22   یکشنبه 

22/  51/  58  ارزشهای دفاع مقدس    دوشنبه  

    52  /51  /22   سه شنبه 

 زبان پیش دانشگاهی

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

 

 



  بهداشت عمومی )پیوسته(رشته دانشجویان  99 – 0011اول سالتحصیلی   جدول برنامه امتحانی نیمسال

 دانشکده بهداشت  2ترم 

زمان آزمون در سامانه 

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

  
اصول و کلیات خدمات 

22/  55/  5  بهداشتی  چهارشنبه  

    4  /55  /22  شنبه  

 بیوفیزیک

(13/53)راس ساعت      1  /55  /22  یکشنبه  

    6  /55  /22  دوشنبه  

22/  55/  1  آمار حیاتی    سه شنبه  

    8  /55  /22  چهارشنبه 

اسالمیاخالق   

(13/8)راس ساعت   
   55  /55  /22  شنبه  

    51  /55  /22  یکشنبه  

 
توان بخشی و رفاه 

22/  55/  51   اجتماعی  دوشنبه  

    54  /55  /22  سه شنبه  

 اصول تغذیه

(51)راس ساعت   
   51  /55  /22  چهارشنبه 

   
کلیات پزشکی و 

22/  55/  58 بهداشت   شنبه  

    52  /55  /22  یکشنبه  

 زبان انگلیسی

(13/8)راس ساعت      13  /55  /22  دوشنبه  

    15  /55  /22  سه شنبه  

22/  55/  11 تعطیل رسمی  چهارشنبه 

    11  /55  /22  شنبه 

 میکروب شناسی

( 13/53)راس ساعت      16  /55  /22  یکشنبه 

(1تربیت بدنی )  

(51)راس ساعت   
 چهارشنبه  12/55/22   



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

 دانشکده بهداشت  4ترم  )پیوسته(

زمان آزمون در سامانه 

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

 زبان تخصصی

  ( 13/8)راس ساعت 
   5  /55  /22   چهارشنبه 

22/  55/  4  آموزش بهداشت و ارتباطات     شنبه  

    1  /55  /22   یکشنبه 

    6  /55  /22  دوشنبه  

 پیرامون انقالب اسالمی

(13/8)راس ساعت   
   1  /55  /22   سه شنبه 

    8  /55  /22  چهارشنبه 

22/  55/  55  اپیدمیولوژی بیماریهای شایع    شنبه  

    51  /55  /22   یکشنبه 

  
نظامهای سالمتی در ایران و 

 جهان 
 51  /55  /22  دوشنبه  

    54  /55  /22   سه شنبه 

22/  55/  51  بهداشت دانش آموزان و مدارس    چهارشنبه 

 
(1آمار حیاتی )    58  /55  /22  شنبه  

 بهداشت حرفه ای

( 13/8)راس ساعت   
   52  /55  /22   یکشنبه 

    13  /55  /22  دوشنبه  

22/  55/  15  اصول برنامه ریزی بهداشتی     سه شنبه 

22/  55/  11 تعطیل رسمی  چهارشنبه 

22/  55/  11  بیماریهای شایع کودکان    شنبه 

    16  /55  /22  یکشنبه 



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

 دانشکده بهداشت  6ترم )پیوسته( 

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

22/  55/  5  بهداشت باروری     چهارشنبه  

22/  55/  4  بهداشت روانی و اعتیاد     شنبه  

    1  /55  /22  یکشنبه  

    6  /55  /22  دوشنبه  

 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران

( 13/53)راس ساعت   
 

 
 1  /55  /22  سه شنبه  

    8  /55  /22  چهارشنبه 

22/  55/  55  اقتصاد بهداشت     شنبه  

    51  /55  /22  یکشنبه  

 
روش تحقیق در 

 علوم بهداشتی
  51  /55  /22  دوشنبه  

    54  /55  /22  سه شنبه  

موضوعی قرآنتفسیر   

( 51)راس ساعت   
   51  /55  /22  چهارشنبه 

اقدامات بهداشتی و کمکهای 

 اولیه

( 13/53)راس ساعت   

 
 

 
58  /55  /22  شنبه  

    52  /55  /22  یکشنبه  

 
 

زیه کاربرد کامپیوتر در تج

22/  55/  13  و تحلیل داده ها   دوشنبه  

    15  /55  /22  سه شنبه  

22/  55/  11 تعطیل رسمی  چهارشنبه 

  
برنامه ملی مبارزه با 

22/  55/  11  بیماریها  شنبه 

(1بهداشت محیط )     16  /55  /22  یکشنبه 

 


