
بهداشت عمومی  رشتهدانشجویان  99-99 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  99-99جدول 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 

ا حشره شناسی پزشکی و مبارزه ب

 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 

مللاکولوژی انسانی وبهداشت بین ال  

   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  99-99 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 

انپاتولوژی جغرافیای ایر     1/2/99  چهارشنبه 



 


