
 دانشکده بهداشت   1ترم    پیوسته بهداشت عمومیدانشجویان رشته    2042-2041جدول برنامه امتحانی نیمسال اول سالتحصیلی 

 

 روز تاريخ 13/8 – 13/13  ساعت 13/13 – 13/11 ساعت  11-11ساعت 

 چهارشنبه 1/11/1031 1انديشه اسالمی   

 شنبه 8/11/1031 اخالق اسالمی  

 يکشنبه 9/11/1031  نشگاهیزبان پیش دا 

 دوشنبه 13/11/1031   

 سه شنبه 11/11/1031  تشريح و فیزيولوژی 

 چهارشنبه 11/11/1031   

 شنبه 11/11/1031 ـیمتعطیــل رس

 يکشنبه 11/11/1031  ( قارچ و انگل1میکروب شناسی ) 

 دوشنبه 11/11/1031  بیوشیمی 

 سه شنبه 18/11/1031 ادبیات فارسی  

 چهارشنبه 19/11/1031 اصول و مبانی جامعه شناسی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دانشکده بهداشت  3ترم   بهداشت عمومی پیوستهدانشجویان رشته   2042-2041جدول برنامه امتحانی نیمسال اول سالتحصیلی 

 

 روز  تاريخ  13/8 – 13/13  ساعت  13/13 – 13/11 ساعت  11-11ساعت 

 شنبه 11/13/1031 لوژیاصول و کلیات اپیدمیو  

 يکشنبه 18/13/1031   

  
اکولوژی انسانی و بهداشت         

 بین الملل
 دوشنبه 19/13/1031

 سه شنبه 13/13/1031   

 چهارشنبه 11/13/1031  بهداشت دهان و دندان 

 شنبه 10/13/1031  روانشناسی و بهداشت روان 

 يکشنبه 11/13/1031   

 دوشنبه 11/13/1031  مات بهداشتیاصول مدیریت در خد 

 سه شنبه 11/13/1031   

 چهارشنبه 18/13/1031 بهداشت مواد غذایی  

 شنبه 1/11/1031 حشره شناسی پزشکی  

 يکشنبه 1/11/1031   

 دوشنبه 1/11/1031 دانش خانواده و جمعیت  

 سه شنبه 0/11/1031   

 چهارشنبه 1/11/1031  (2)اندیشه اسالمی  

 شنبه 8/11/1031 فارماکولوژی  

 دوشنبه 13/11/1031  مصون سازی فعالی و انفعالی 

 سه شنبه 11/11/1031  ( آب1بهداشت محیط ) 

 



 دانشکده بهداشت  5ترم   بهداشت عمومی پیوستهدانشجویان رشته   2042-2041جدول برنامه امتحانی نیمسال اول سالتحصیلی 

 

 روز  تاريخ  13/8 – 13/13  ساعت  13/13 – 13/11 ساعت  11-11ساعت 

 شنبه 11/13/1031 بیماریهای ارثی و مشاوره ژنتیکی  

 يکشنبه 18/13/1031   

  
مدیریت و نظارت در مراکز 

 بهداشتی
 دوشنبه 19/13/1031

 سه شنبه 13/13/1031   

 چهارشنبه 11/13/1031 بهداشت سالمندان  

 شنبه 10/13/1031 تغذیه کاربردی  

 يکشنبه 11/13/1031   

  
برنامه ملی مبارزه با بیماریهای 

 واگیر
 دوشنبه 11/13/1031

 سه شنبه 11/13/1031   

 چهارشنبه 18/13/1031 پاتولوژی جغرافیایی ایران  

 شنبه 1/11/1031  تکنولوژی آموزشی 

 يکشنبه 1/11/1031   

 دوشنبه 1/11/1031  تاریخ تحلیلی صدر اسالم 

 سه شنبه 0/11/1031   

 چهارشنبه 1/11/1031 (2بهداشت محیط )  

 شنبه 8/11/1031  بهداشت مادران و کودکان 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 دانشکده بهداشت  6ترم   بهداشت عمومی پیوستهدانشجویان رشته   2042-2041جدول برنامه امتحانی نیمسال اول سالتحصیلی 

 

 روز  تاريخ  13/8 – 13/13  ساعت  13/13 – 13/11 ساعت  11-11ساعت 

 شنبه 11/13/1031  بهداشت باروری 

 يکشنبه 18/13/1031   

 دوشنبه 19/13/1031  بهداشت روانی و اعتیاد 

 سه شنبه 13/13/1031   

 چهارشنبه 11/13/1031  اقتصاد بهداشت 

 شنبه 10/13/1031  روش تحقیق در علوم بهداشتی 

 يکشنبه 11/13/1031   

 دوشنبه 11/13/1031 ات بهداشتی و کمکهای اولیهاقدام  

 سه شنبه 11/13/1031   

 چهارشنبه 18/13/1031 کاربرد کامپیوتر و تجزیه داده ها  

 شنبه 1/11/1031 (3بهداشت محیط )  

تاریخ و فرهنگ تمدن اسالم و 

 ایران
 يکشنبه 1/11/1031  

 دوشنبه 1/11/1031   تفسیر موضوعی قرآن

 سه شنبه 0/11/1031   

  
برنامه ملی مبارزه با بیماریهای        

 غیر واگیر
 چهارشنبه 1/11/1031


