
 

 دانشکده بهداشت 1ترم  بهداشت عمومی  رشته     دانشجویان   1044-  1041سالتحصیلی  اول   جدول برنامه امتحانی نیمسال 
 

زمان آزمون در سامانه 

 فرادید

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

1اندیشه اسالمی     6/11/1011  چهارشنبه  

51/55/5033  بیوشیمی     شنبه 

    58/55/5033  دوشنبه 

51/55/5033  تشریح و فیزیولوژی     سه شنبه 

    13/55/5033  چهارشنبه 

    11/55/5033  شنبه  

10/55/5033   اصول ومبانی جامعه شناسی    یکشنبه 

    11/55/5033  دوشنبه 

11/55/5033 تعطیل رسمی   سه شنبه 

12/55/5033  ادبیات فارسی    چهارشنبه 

13/55/5033  میکروب شناسی     شنبه  

    5/51/5033  یکشنبه 

1/51/5033  ارزشهای دفاع مقدس     دوشنبه 

    1/51/5033  سه شنبه 

0/51/5033  زبان پیش دانشگاهی    چهارشنبه 

    1/51/5033  پنج شنبه 

 



 دانشکده بهداشت 3ترم  بهداشت عمومی  رشته   دانشجویان   1044-  1041سالتحصیلی  اول   جدول برنامه امتحانی نیمسال 
 

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

58/53/5033  اصول و کلیات اپیدمیولوژی     شنبه  

    51/53/5033  یکشنبه 

اکولوژی انسانی وبهداشت   

 بین الملل

 
13/53/5033  دوشنبه 

5بهداشت محیط      15/53/5033  سه شنبه 

11/53/5033  مصون سازی فعال و انفعالی     چهارشنبه 

11/53/5033  بهداشت دهان و دندان     شنبه  

11/53/5033 فارماکولوژی      یکشنبه 

اصول مدیریت درخدمات   

 بهداشتی

 
12/53/5033  دوشنبه 

    18/53/5033  سه شنبه 

11/53/5033  بهداشت موادغذایی    چهارشنبه 

31/55/5033  حشره شناسی پزشکی    شنبه  

    31/55/5033  یکشنبه 

30/55/5033   دانش خانواده   دوشنبه 

    31/55/5033  سه شنبه 

1ندیشه اسالمی ا     31/55/5033  چهارشنبه 

    32/55/5033  پنج شنبه 

31/55/5033  روانشناسی و بهداشت روان    شنبه 



 دانشکده بهداشت 0ترم  بهداشت عمومی  رشته   دانشجویان   1044-  1041سالتحصیلی  اول   جدول برنامه امتحانی نیمسال  
 

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

58/53/5033 زبان تخصصی     شنبه  

    51/53/5033  یکشنبه 

13/53/5033  آموزش بهداشت وارتباطات     دوشنبه 

    15/53/5033  سه شنبه 

اپیدمیولوژی بیماریهای شایع   

  درایران

 
11/53/5033  چهارشنبه 

11/53/5033  بهداشت حرفه ای     شنبه  

    11/53/5033  یکشنبه 

نظامهای سالمتی در ایران   

  وجهان

 
12/53/5033  دوشنبه 

    18/53/5033  سه شنبه 

بهداشت دانش آموزان   

 درمدارس 
 11/53/5033  چهارشنبه 

31/55/5033  بیماریهای شایع کودکان     شنبه  

    31/55/5033  یکشنبه 

30/55/5033  آمارحیاتی     دوشنبه 

    31/55/5033  سه شنبه 

یشه های انقالب اسالمیر     31/55/5033  چهارشنبه 

31/55/5033  اصول برنامه ریزی بهداشتی     شنبه 

 

 



 دانشکده بهداشت  6ترم  بهداشت عمومی  رشته   دانشجویان   1044-  1041سالتحصیلی  اول   جدول برنامه امتحانی نیمسال 
 

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

58/53/5033  بهداشت باروری     شنبه  

    51/53/5033  یکشنبه 

روانی و اعتیاد  تبهداش     13/53/5033  دوشنبه 

    15/53/5033  سه شنبه 

11/53/5033  اقتصاد بهداشت     چهارشنبه 

11/53/5033  روش تحقیق درعلوم بهداشتی    شنبه  

    11/53/5033  یکشنبه 

کاربردکامپیوتردرتجزیه وتحلیل   

 داده ها 

 
12/53/5033  دوشنبه 

    18/53/5033  سه شنبه 

11/53/5033  برنامه ملی مبارزه بابیماریها    چهارشنبه 

1بهداشت محیط     31/55/5033  شنبه  

    31/55/5033  یکشنبه 

30/55/5033  اقدامات بهداشتی وکمکهای اولیه    دوشنبه 

    31/55/5033  سه شنبه 

31/55/5033 تفسیر موضوعی قران     چهارشنبه 

     32/55/5033  پنج شنبه 

31/55/5033  فرهنک وتمدن اسالم وایران    شنبه 

 

 

 


