
 

  

       

  زبان انگلیسی عمومی 
 

 

اندیشه اسلامی 

(1) 

سیستم های اطلاع  

 رسانی پزشکی 
   اکولوژی محیط

 

   شیمی محیط

 

  آمار زیستی  اصول اپیدمیولوژی "

  فیزیک عمومی  2ریاضی عمومی  

    

  

 

 

 12022671 2ریاضی عمومی   دکتر سلمان بابایی

 12022660 فیزیک عمومی  دکتر صابری

 12022627 شیمی محیط  دکتر نویدجوی

 12022601 اکولوژی محیط   دکتر بهرامی

 اصول اپیدمیولوژی   دکتر مسعودی

 زبان انگلیسی عمومی   آقای رفیعی

 (1اندیشه اسلامی )   دکتر هوشیار

   نظریدکتر 
سیستم های اطلاع 

 رسانی پزشکی 

 آمار زیستی   دکتر قره آغاجی

   

   

   

   

   

   

   

   

 



  

        

   

 
استاتیک و 

 مقاومت مصالح
 

فرآیندها و عملیات 

 در بهداشت محیط

بهداشت پرتوها 

 وحفاظت
 

 
کاربرد گند زداها 

 و پاک کننده ها

مدیریت کیفیت 

 آب 

خانواده و دانش 

 جمعیت
 

 اخلاق اسلامی  نقشه برداری و نقشه کشی 
بهداشت حرفه ای 

 و ایمنی
 

  آزمایشگاه هیدرولیک   

    

  

 

 

 12022622 آزمایشگاه هیدرولیک  دکتر همتی

   دکتر خرسندی
فرآیندها و عملیات در بهداشت 

 محیط
12022621 

 12022611 استاتیک و مقاومت مصالح   حسین پوردکتر 

   آقاپوردکتر 
کاربرد گند زداها و پاک کننده 

 ها در بهداشت محیط
12022622 

 12022612 اخلاق اسلامی   دکتر یوسفی

 12022621 دانش خانواده و جمعیت  دکتر مجلسی

 12022627 نقشه برداری و نقشه کشی    دکتر حسین پور

 12022671 مدیریت کیفیت آب   دکتر آقاپور

 بهداشت پرتوها وحفاظت   دکتر زینالی

 بهداشت حرفه ای و ایمنی   زادهمهندس حسن 

    

   

     

   

     

 



  

      

 

 

    

 
مبانی و مفاهیم مدلسازی 

 در بهداشت محیط

کاربرد 

بیوتکنولوژی در 

 بهداشت محیط

کنترل بهداشتی 

تهیه و توزیع و اماکن 

نگهداری مواد 

 غذایی

  

 

بهداشت مدارس 

 و آموزشگاه ها

قوانین و مقررات 

 محیط زیست

جمع آوری فاضلاب 

 آبهای سطحی و
  زبان تخصصی

 

مدیریت بهداشت 

محیط در شرایط 

 اضطراری

 تصفیه آب وقت نماز
انقلاب اسلامی 

 ایران
 

   

مدیریت 

بهداشت محیط 

مبارزه با  برای

 ناقلین

 

    

  

 

 7/1 7/6  دکتر خرسندی
 جمع آوری فاضلاب و

 آبهای سطحی
12022670 

 12022611 تصفیه آب 2 -  دکتر آقاپور

 دکتر بهرامی

 دکتر محمدی
 12022626 بهداشت محیط زبان تخصصی 2  

 12022617 انقلاب اسلامی ایران 2 -  دکتر مجلسی

 1 -  دکتر نویدجوی
کاربرد بیوتکنولوژی در بهداشت 

 محیط
12022677 

 7/1 -  دکتر دبیری
مدیریت بهداشت محیط برای 

 مبارزه با ناقلین
12022666 

 7/1 7/6  دکتر محمدی
مبانی و مفاهیم مدلسازی در 

 بهداشت محیط
12022672 

 7/1 -  دکتر محمدی
مدیریت بهداشت محیط در 

 شرایط اضطراری
12022676 

 12022671 بهداشت مدارس و آموزشگاه ها 1 -  محمدیدکتر 

 12022661 پروژه  - 2  اعضای گروه

 7/1 7/6  محمد یوسفیدکتر 
کنترل بهداشتی اماکن تهیه و 

 توزیع و نگهداری مواد غذایی
12022662 

 1   دکتر بهرامی
حقوق و قوانین بهداشت محیط و 

 محیط زیست )ملی و بین المللی(
12022661 

 


