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

 دانشکده بهداشت  1ترم 

 

زمان آزمون در سامانه 

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

 جامعه شناسی سالمت

(13/53)راس ساعت   
   1  /51  /99  شنبه  

    1  /51  /99   یکشنبه 

    4  /51  /99  دوشنبه  

مروانشناسی رفتار سال     1  /51  /99   سه شنبه 

    6  /51  /99  چهارشنبه 

  
سیستم های اطالع 

 رسانی
 9  /51  /99  شنبه  

    53  /51  /99   یکشنبه 

    55  /51  /99  دوشنبه  

99/  51/  51  روش پژوهش در آموزش     سه شنبه 

    51  /51  /99  چهارشنبه 

 زبان تخصصی در آموزش  

 بهداشت

 
56  /51  /99  شنبه  

    51  /51  /99   یکشنبه 

 مبانی آموزش بهداشت

  (13/53)راس ساعت 
   58  /51  /99  دوشنبه  

 

 

 

 



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

 دانشکده بهداشت  3ترم 

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

    5  /55  /99   چهارشنبه 

    4  /55  /99  شنبه  

فناوری کاربردی در آموزش 

 بهداشت و ارتقاء سالمت

( 13/53)راس ساعت   

  
 

1  /55  /99   یکشنبه 

    6  /55  /99  دوشنبه  

    1  /55  /99   سه شنبه 

آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت 

 جامعه محور

(13/53)راس ساعت   

  
 

8  /55  /99  چهارشنبه 

    55  /55  /99  شنبه  

    51  /55  /99   یکشنبه 

 
آموزش بهداشت و ارتقاء  

محیط کار سالمت در   51  /55  /99  دوشنبه  

    54  /55  /99   سه شنبه 

    51  /55  /99  چهارشنبه 

 
آموزش بهداشت و ارتقاء  

99/  55/  58  سالمت در مدارس  شنبه  

    59  /55  /99   یکشنبه 

    13  /55  /99  دوشنبه  

    15  /55  /99   سه شنبه 

99/  55/  11 تعطیل رسمی  چهارشنبه 

    11  /55  /99  شنبه 

    16  /55  /99  یکشنبه 



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

 دانشکده بهداشت  1ترم 

 

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

کالناقتصاد خرد و     1  /51  /99  شنبه  

   1  /51  /99   یکشنبه 

سیستم های اطالع رسانی 

 پزشکی
  4  /51  /99  دوشنبه  

   1  /51  /99   سه شنبه 

   6  /51  /99  چهارشنبه 

 
روش های پژوهش کمی در علوم 

 اقتصادی
 9  /51  /99  شنبه  

   53  /51  /99   یکشنبه 

99/  51/  55  اقتصاد سنجی   دوشنبه  

   51  /51  /99   سه شنبه 

 
سازمان و مدیریت خدمات 

 بهداشتی
 51  /51  /99  چهارشنبه 

یمدیریت و اقتصاد بیمارستان    56  /51  /99  شنبه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 دانشکده بهداشت  3ترم 

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

   5  /55  /99   چهارشنبه 

یفیاپیدمیولوژی و تحقیقات ک    4  /55  /99  شنبه  

 
 

 1  /55  /99   یکشنبه 

   6  /55  /99  دوشنبه  

99/  55/  1   اقتصاد سالمت   سه شنبه 

 
 

 8  /55  /99  چهارشنبه 

   55  /55  /99  شنبه  

   51  /55  /99   یکشنبه 

 اقتصاد سنجی پیشرفته
 

 51  /55  /99  دوشنبه  

   54  /55  /99   سه شنبه 

   51  /55  /99  چهارشنبه 

 جامعه شناسی پزشکی
 

 58  /55  /99  شنبه  

   59  /55  /99   یکشنبه 

   13  /55  /99  دوشنبه  

   15  /55 / 99   سه شنبه 

99/  55/  11 تعطیل رسمی  چهارشنبه 

   11  /55  /99  شنبه 

   16  /55  /99  یکشنبه 

 



                       ارگونومی رشتهدانشجویان  99 – 0011 سالتحصیلی اول  جدول برنامه امتحانی نیمسال

 دانشکده بهداشت  1ترم 

 

زمان آزمون در سامانه 

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

 تشریح و فیزیولوژی

(13/53)راس ساعت   
   1  /51  /99  شنبه  

    1  /51  /99   یکشنبه 

99/  51/  4   اصول و مبانی ارگونومی   دوشنبه  

    1  /51  /99   سه شنبه 

99/  51/  6   ارگونومی محیطی   چهارشنبه 

99/  51/  9   زبان تخصصی    شنبه  

    53  /51  /99   یکشنبه 

    55  /51  /99  دوشنبه  

99/  51/  51   روش تحقیق    سه شنبه 

    51  /51  /99  چهارشنبه 

آشنایی با بیماریهای  

 اسکلتی

  
56  /51  /99  شنبه  

سیستم های اطالع  

 رسانی پزشکی
  58  /51  /99  دوشنبه 

 

 

 

 

 

 



                       ارگونومی رشتهدانشجویان  99 – 0011 سالتحصیلی اول  امتحانی نیمسالجدول برنامه 

 دانشکده بهداشت  3ترم 

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

   5  /55  /99   چهارشنبه 

99/  55/  4   ارگونومی در طراحی  شنبه  

   1  /55  /99   یکشنبه 

   6  /55  /99  دوشنبه  

99/  55/  1   ماکرو ارگونومی   سه شنبه 

   8  /55  /99  چهارشنبه 

   55  /55  /99  شنبه  

99/  55/  51   روشهای ارزیابی در ارگونومی   یکشنبه 

   51  /55  /99  دوشنبه  

   54  /55  /99   سه شنبه 

   51  /55  /99  چهارشنبه 

   58  /55  /99  شنبه  

   59  /55  /99   یکشنبه 

 مباحث ویژه در ارگونومی
  13  /55  /99  دوشنبه  

   15  /55  /99   سه شنبه 

99/  55/  11 تعطیل رسمی  چهارشنبه 

99/  55/  11   حوادث ناشی از کار  شنبه 

   16  /55  /99  یکشنبه 

 



بیولوژی و کنترل  رشتهدانشجویان  99 – 0011 سالتحصیلی اول  جدول برنامه امتحانی نیمسال

 دانشکده بهداشت  1م بیماریها تر

 

زمان آزمون در سامانه 

 فرادید

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

 حشره شناسی پزشکی

(51)راس ساعت   
   1  /51  /99  شنبه  

    1  /51  /99   یکشنبه 

 
سیستم های اطالع 

 رسانی پزشکی
  4  /51  /99  دوشنبه  

    1  /51  /99   سه شنبه 

    6  /51  /99  چهارشنبه 

ژی مورفولوژی و فیزیولو

 حشرات

(51)راس ساعت   

   
9  /51  /99  شنبه  

    53  /51  /99   یکشنبه 

یحشره شناسی مولکول     55  /51  /99  دوشنبه  

    51  /51  /99   سه شنبه 

روشهای مبارزه با 

 بندپایان

(51)راس ساعت   

   
51  /51  /99  چهارشنبه 

    56  /51  /99  شنبه  

 بیوشیمی آفت کشها

(51)راس ساعت      51  /51  /99   یکشنبه 

 

 

 

 



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

 دانشکده بهداشت  1ترم  حرفه ای )ارشد(

 

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

99/  51/  1   روش تحقیق در علوم بهداشتی   شنبه  

   1  /51  /99   یکشنبه 

99/  51/  4   زبان تخصصی   دوشنبه  

   1  /51  /99   سه شنبه 

99/  51/  6   سم شناسی شغلی   چهارشنبه 

         آمار حیاتی و استفاده از   

 نرم افزارهای رایانه ای

  
9  /51  /99  شنبه  

   53  /51  /99   یکشنبه 

99/  51/  55   مدلسازی در بهداشت حرفه ای   دوشنبه  

   51  /51  /99   سه شنبه 

99/  51/  51   ایمنی در محیط کار   چهارشنبه 

99/  51/  56   سیستم های اطالع رسانی  شنبه  

 

 

 

 

 

 

 



مهندسی بهداشت  رشتهدانشجویان  99 – 0011 سالتحصیلی اول  برنامه امتحانی نیمسالجدول 

 دانشکده بهداشت  3ترم  حرفه ای )ارشد( 

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

   5  /55  /99   چهارشنبه 

   4  /55  /99  شنبه  

   1  /55  /99   یکشنبه 

اهای کنترل صد طراحی سیستم    6  /55  /99  دوشنبه  

   1  /55  /99   سه شنبه 

   8  /55  /99  چهارشنبه 

طراحی سیستم های کنترل 

 آالینده ها
  55  /55  /99  شنبه  

   51  /55  /99   یکشنبه 

   51  /55  /99  دوشنبه  

   54  /55  /99   سه شنبه 

99/  55/  51   مهندسی فاکتورهای انسانی  چهارشنبه 

   58  /55  /99  شنبه  

 حفاظت در برابر پرتوها در محیط

 کار 
  59  /55  /99   یکشنبه 

   13  /55  /99  دوشنبه  

   15  /55  /99   سه شنبه 

99/  55/  11 تعطیل رسمی  چهارشنبه 

   11  /55  /99  شنبه 

99/  55/  16   بیماری های ناشی از کار   یکشنبه 



مهندسی بهداشت  رشتهدانشجویان  99 – 0011 سالتحصیلی اول  برنامه امتحانی نیمسالجدول 

 دانشکده بهداشت  1م محیط )ارشد( تر

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

99/  51/  1   اپیدمیولوژی محیط  شنبه  

   1  /51  /99   یکشنبه 

یپزشکسیستم های اطالع رسانی     4  /51  /99  دوشنبه  

   1  /51  /99   سه شنبه 

99/  51/  6   روش تحقیق در علوم بهداشتی  چهارشنبه 

   9  /51  /99  شنبه  

99/  51/  53   طراحی تصفیه خانه آب   یکشنبه 

   55  /51  /99  دوشنبه  

اهیکاربرد روشهای پیشرفته دستگ    51  /51  /99   سه شنبه 

   51  /51  /99  چهارشنبه 

طراحی و اصول مهندسی 

 سیستمهای پسماند 

  
56  /51  /99  شنبه  

   51  /51  /99   یکشنبه 

99/  51/  58   کاربرد روشهای آماری در بهداشت  دوشنبه  

 

 

 

 

 



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

 دانشکده بهداشت  1رم ایمنی کار تحرفه ای و 

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

(5فیزیک اختصاصی )  

(13/53)راس ساعت      1  /51  /99  شنبه  

    1  /51  /99   یکشنبه 

 شیمی عمومی

(13/53)راس ساعت   
   4  /51  /99  دوشنبه  

    1  /51  /99   سه شنبه 

(5ریاضی عمومی )     6  /51  /99  چهارشنبه 

 فیزیولوژی و کالبدشناسی

(13/53)راس ساعت   
   9  /51  /99  شنبه  

آشنایی با صنایع و شناخت 

 فنون صنعتی 

(13/53)راس ساعت   

   
53  /51  /99   یکشنبه 

    55  /51  /99  دوشنبه  

(5اندیشه اسالمی )  

 (13/8ساعت )راس 
   51  /51  /99   سه شنبه 

    51  /51  /99  چهارشنبه 

 بیوشیمی و اصول تغذیه

(13/53)راس ساعت   
   56  /51  /99  شنبه  

    51  /51  /99   یکشنبه 

 زبان پیش دانشگاهی

(13/53)راس ساعت   
   58  /51  /99  دوشنبه  

    59  /51  /99   سه شنبه 

اآئروسل هدینامیک گازها و      13  /51  /99  چهارشنبه 

99/  51/  11  ارزشهای دفاع مقدس    شنبه  

 



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

 دانشکده بهداشت  3ترم ای و ایمنی کار  حرفه

زمان آزمون در سامانه 

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

 آمار زیستی

( 51)راس ساعت   
   5  /55  /99  چهارشنبه  

    4  /55  /99  شنبه  

99/  55/  1   مکانیک جامدات    یکشنبه  

    6  /55  /99  دوشنبه  

    1  /55  /99  سه شنبه  

 
 تجزیه و ارزشیابی نمونه

 های هوا
  8  /55  /99  چهارشنبه 

(1اندیشه اسالمی )  

(51)راس ساعت   
   55  /55  /99  شنبه  

    51  /55  /99  یکشنبه  

 
 

  51  /55  /99  دوشنبه  

    54  /55  /99  سه شنبه  

 
ایمنی حریق و مواد 

 شیمیایی
  51  /55  /99  چهارشنبه 

ربرنامه نویسی کامپیوت     58  /55  /99  شنبه  

    59  /55  /99  یکشنبه  

  
  13  /55  /99  دوشنبه  

99/  55/  15   نقشه کشی صنعتی   سه شنبه  

99/  55/  11 تعطیل رسمی  چهارشنبه 

 
بیماریهای شغلی و 

99/  55/  11   اپیدمیولوژی  شنبه 

(5تربیت بدنی)  

(51)راس ساعت   
   19  /55  /99  چهارشنبه 

 



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

 دانشکده بهداشت  5ترم حرفه ای و ایمنی کار 

زمان آزمون در سامانه 

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

99/  55/  5  بهداشت پرتوها     چهارشنبه 

    4  /55  /99  شنبه  

99/  55/  1  مدیریت صنعتی     یکشنبه 

    6  /55  /99  دوشنبه  

    1  /55  /99   سه شنبه 

 مکانیک سیاالت

( 13/53)راس ساعت   
   8  /55  /99  چهارشنبه 

 اخالق اسالمی

(13/8)راس ساعت   
   55  /55  /99  شنبه  

    51  /55  /99   یکشنبه 

 دانش خانواده و جمعیت

( 51)راس ساعت   
   51  /55  /99  دوشنبه  

    54  /55  /99   سه شنبه 

 ادبیات فارسی 

(13/8)راس ساعت   
   51  /55  /99  چهارشنبه 

99/  55/  58   روشنایی در محیط کار    شنبه  

    59  /55  /99   یکشنبه 

    13  /55  /99  دوشنبه  

  
سیستم های مدیریت 

 ایمنی
 15  /55  /99   سه شنبه 

99/  55/  11 تعطیل رسمی  چهارشنبه 

    11  /55  /99  شنبه 

    16  /55  /99  یکشنبه 



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  19/55/99   

99/  51/  1  شیمی عمومی    شنبه  

    1  /51  /99   یکشنبه 

 تفسیر موضوعی قرآن

( 13/8)راس ساعت   
   4  /51  /99  دوشنبه  

    1  /51  /99   سه شنبه 

 میکروب شناسی عمومی

( 13/53)راس ساعت   
   6  /51  /99  چهارشنبه 

(5ریاضی عمومی )     9  /51  /99  شنبه  

    53  /51  /99   یکشنبه 

99/  51/  55  ارزشهای دفاع مقدس    دوشنبه  

    51  /51  /99   سه شنبه 

 ادبیات فارسی

(13/53)راس ساعت   
   51  /51  /99  چهارشنبه 

 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران

( 13/53)راس ساعت   
   56  /51  /99  شنبه  

    51  /51  /99   یکشنبه 

 کامپیوتر و کاربرد آن

( 13/53)راس ساعت   
   58  /51  /99  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 

99/  55/  5 انتقال حرارت  چهارشنبه  

    4  /55  /99  شنبه  

99/  55/  1 شیمی محیط     یکشنبه  

    6  /55  /99  دوشنبه  

    1  /55  /99  سه شنبه  

99/  55/  8  معادالت دیفرانسیل    چهارشنبه 

(1اندیشه اسالمی )  

(51)راس ساعت   
   55  /55  /99  شنبه  

    51  /55  /99  یکشنبه  

 تاریخ تحلیلی صدر اسالم

(13/53)راس ساعت      51  /55  /99  دوشنبه  

    54  /55  /99  سه شنبه  

  
آموزش بهداشت و 

99/  55/  51  ارتقای سالمت  چهارشنبه 

99 / 55/  58 اصول روش تحقیق     شنبه  

    59  /55  /99  یکشنبه  

    13  /55  /99  دوشنبه  

99/  55/  15 مکانیک سیاالت     سه شنبه  

99/  55/  11 تعطیل رسمی  چهارشنبه 

   
هیدرولوژی آبهای 

99/  55/  11 سطحی  شنبه 

(1تربیت بدنی )  

(51)راس ساعت   
   19  /55  /99  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 

99/  55/  5   تصفیه فاضالب    چهارشنبه 

   4  /55  /99  شنبه  

99/  55/  1   اقتصاد مهندسی    یکشنبه 

   6  /55  /99  دوشنبه  

   1  /55  /99   سه شنبه 

99/  55/  8   کلیات پسماند   چهارشنبه 

   55  /55  /99  شنبه  

99/  55/  51   انتقال و توزیع آب    یکشنبه 

   51  /55  /99  دوشنبه  

   54  /55  /99   سه شنبه 

99/  55/  51   آلودگی هوا   چهارشنبه 

99/  55/  58   بهداشت مسکن و اماکن   شنبه  

   59  /55  /99   یکشنبه 

   13  /55  /99  دوشنبه  

99/  55/  15   بهداشت مدارس و آموزشگاهها    سه شنبه 

99/  55/  11 تعطیل رسمی  چهارشنبه 

بهداشت محیط بیمارستان و 

 کنترل عفونت

  
11  /55  /99  شنبه 

   16  /55  /99  یکشنبه 



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      19/55/99  چهارشنبه 

 بیوشیمی

(13/53)راس ساعت   
   1  /51  /99  شنبه  

    1  /51  /99   یکشنبه 

 تشریح و فیزیولوژی

( 13/53)راس ساعت   
   4  /51  /99  دوشنبه  

    1  /51  /99   سه شنبه 

یاصول و مبانی جامعه شناس  

(13/53)راس ساعت   
   6  /51  /99  چهارشنبه 

    9  /51  /99  شنبه  

 میکروب شناسی

( 13/53)راس ساعت   
   53  /51  /99   یکشنبه 

    55  /51  /99  دوشنبه  

(5اندیشه اسالمی )  

(13/8)راس ساعت   
   51  /51  /99   سه شنبه 

    51  /51  /99  چهارشنبه 

 ادبیات فارسی

( 13/53)راس ساعت   
   56  /51  /99  شنبه  

    51  /51  /99   یکشنبه 

99/  51/  58  ارزشهای دفاع مقدس    دوشنبه  

    59  /51  /99   سه شنبه 

 زبان پیش دانشگاهی

(13/53)راس ساعت   
   13  /51  /99  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 

99/  55/  5  بهداشتی  چهارشنبه  

    4  /55  /99  شنبه  

 بیوفیزیک

(13/53)راس ساعت      1  /55  /99  یکشنبه  

    6  /55  /99  دوشنبه  

99/  55/  1  آمار حیاتی    سه شنبه  

    8  /55  /99  چهارشنبه 

اسالمیاخالق   

(13/8)راس ساعت   
   55  /55  /99  شنبه  

    51  /55  /99  یکشنبه  

 
توان بخشی و رفاه 

99/  55/  51   اجتماعی  دوشنبه  

    54  /55  /99  سه شنبه  

 اصول تغذیه

(51)راس ساعت   
   51  /55  /99  چهارشنبه 

   
کلیات پزشکی و 

99/  55/  58 بهداشت   شنبه  

    59  /55  /99  یکشنبه  

 زبان انگلیسی

(13/8)راس ساعت      13  /55  /99  دوشنبه  

    15  /55  /99  سه شنبه  

99/  55/  11 تعطیل رسمی  چهارشنبه 

    11  /55  /99  شنبه 

 میکروب شناسی

( 13/53)راس ساعت      16  /55  /99  یکشنبه 

(1تربیت بدنی )  

(51)راس ساعت   
 چهارشنبه  19/55/99   



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  /99   چهارشنبه 

99/  55/  4  آموزش بهداشت و ارتباطات     شنبه  

    1  /55  /99   یکشنبه 

    6  /55  /99  دوشنبه  

 پیرامون انقالب اسالمی

(13/8)راس ساعت   
   1  /55  /99   سه شنبه 

    8  /55  /99  چهارشنبه 

99/  55/  55  اپیدمیولوژی بیماریهای شایع    شنبه  

    51  /55  /99   یکشنبه 

  
نظامهای سالمتی در ایران و 

 جهان 
 51  /55  /99  دوشنبه  

    54  /55  /99   سه شنبه 

99/  55/  51  بهداشت دانش آموزان و مدارس    چهارشنبه 

 
(1آمار حیاتی )    58  /55  /99  شنبه  

 بهداشت حرفه ای

( 13/8)راس ساعت   
   59  /55  /99   یکشنبه 

    13  /55  /99  دوشنبه  

99/  55/  15  اصول برنامه ریزی بهداشتی     سه شنبه 

99/  55/  11 تعطیل رسمی  چهارشنبه 

99/  55/  11  بیماریهای شایع کودکان    شنبه 

    16  /55  /99  یکشنبه 



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

 دانشکده بهداشت  6ترم )پیوسته( 

زمان آزمون در سامانه 

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

99/  55/  5  بهداشت باروری      چهارشنبه 

99/  55/  4  بهداشت روانی و اعتیاد     شنبه  

    1  /55  /99   یکشنبه 

    6  /55  /99  دوشنبه  

 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران

( 13/53)راس ساعت   
 

 
 1  /55  /99   سه شنبه 

    8  /55  /99  چهارشنبه 

99/  55/  55  اقتصاد بهداشت     شنبه  

    51  /55  /99   یکشنبه 

 
روش تحقیق در 

 علوم بهداشتی
  51  /55  /99  دوشنبه  

    54  /55  /99   سه شنبه 

موضوعی قرآنتفسیر   

( 51)راس ساعت   
   51  /55  /99  چهارشنبه 

اقدامات بهداشتی و کمکهای 

 اولیه

( 13/53)راس ساعت   

 
 

 
58  /55  /99  شنبه  

    59  /55  /99   یکشنبه 

 
 

زیه کاربرد کامپیوتر در تج

99/  55/  13  و تحلیل داده ها   دوشنبه  

    15  /55  /99   سه شنبه 

99/  55/  11 تعطیل رسمی  چهارشنبه 

  
برنامه ملی مبارزه با 

99/  55/  11  بیماریها  شنبه 

(1بهداشت محیط )     16  /55  /99  یکشنبه 



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

 دانشکده بهداشت  3ترم  )ناپیوسته(

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

 تغذیه کاربردی

(13/8)راس ساعت      5  /55  /99  چهارشنبه  

 آموزش بهداشت و ارتباطات

(13/53)راس ساعت    
 

 4  /55  /99  شنبه  

    1  /55  /99  یکشنبه  

(1بهداشت محیط )     6  /55  /99  دوشنبه  

اسالم و ایرانفرهنگ و تمدن   

(13/53)راس ساعت    
 

 1  /55  /99  سه شنبه  

(1بهداشت محیط )     8  /55  /99  چهارشنبه 

99/  55/  55 بهداشت باروری     شنبه  

    51  /55  /99  یکشنبه  

 تاریخ تحلیلی صدر اسالم

(13/53)راس ساعت    
 

 51  /55  /99  دوشنبه  

    54  /55  /99  سه شنبه  

  
برنامه ملی مبارزه با 

99/  55/  51  بیماریها  چهارشنبه 

 اقدامات بهداشتی و کمکهای اولیه

(13/53)راس ساعت      58  /55  /99  شنبه  

    59  /55  /99  یکشنبه  

    13  /55  /99  دوشنبه  

  
نبیماریهای شایع کودکا  

 15  /55  /99  سه شنبه  

99/  55/  11 تعطیل رسمی  چهارشنبه 

 بیوفیزیک

(13/53)راس ساعت      11  /55  /99  شنبه 

 پاتولوژی جغرافیای ایران

( 13/53)راس ساعت    
 

 16  /55  /99  یکشنبه 

 


