
59-69برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی                                                              

Ph.D 3بهداشت محیط ترم 

 

Ph.D 2بهداشت محیط ترم 

 

ط کارشناسی ارشد بهداشت محی

2ترم  

 روز تاریخ

 مدیریت وپایش کیفیت آب

03/03ساعت:   

 طراحی تصفیه خانه آب 

03/8ساعت:   

32/0/69  شنبه 

برنامه ریزی  ومدیریت  

داشت محیطهب  

03/8ساعت:   

 02/0/69  یکشنبه 

 روشهای نمونه برداری از هوا

03/8ساعت:   

  مدیریت فاضالب صنعتی 

03/8ساعت :   
 

22/0/69  دوشنبه 

   02/0/69  سه شنبه 

 آلودگیهای خاک 

03/8ساعت:   

 

  طراحی تصفیه خانه فاضالب

03/8ساعت :   

42/0/69  چهارشنبه 

 روش های نوین تصفیه

 فاضالب

03/03ساعت:   

 روش های نوین تصفیه

 فاضالب

03/03ساعت:   

 ارزیابی اثرات توسعه بر محیط

 زیست

03/8ساعت :   

72/0/69  شنبه 

  
 

 
 

28/0/69  یکشنبه 

مدل سازی در علوم مهندسی 

 ومحیط زیست

03/8ساعت:    

 فن آوری تولید کمپوست 

03/8ساعت :    

29/0/69  دوشنبه 

 آمار پیشرفته 

03/8ساعت:   

 03/0/69  سه شنبه 

کاربرد روشهای پیشرفته   

 دستگاهی.....

03/8ساعت :    

00/0/69  چهارشنبه 

 روشهای فرآورش ودفع لجن

03/03ساعت:   

 استفاده مجددباز چرخش آب

03/8ساعت:   

 سم شناسی محیط

03/8ساعت :    

0/4/69  شنبه 

 

 

 

 

 

 



59-69نیمسال دوم سال تحصیلی برنامه امتحانات  

کارشناسی ناپیوسته مهندسی  

 3بهداشت حرفه ای ترم

کارشناسی ناپیوسته مهندسی  

 2بهداشت حرفه ای ترم 

کارشناسی ارشد مهندسی  

 بهداشت حرفه ای

 روز تاریخ

 طراحی تهویه صنعتی

03/03ساعت :   

 مکانیک سیاالت   

03/03ساعت :   

  بیماریهای ناشی ازکار

03/8:  ساعت  

32/0/69  شنبه 

   02/0/69  یکشنبه 

 ارزیابی مدیریت ریسک

03/03ساعت :   

(2)آمارحیاتی مقدماتی  

03/03ساعت :   

یروش تحقیق در علوم بهداشت  

03/8ساعت :   

22/0/69  دوشنبه 

 فرهنگ وتمدن اسالمی

    03/03ساعت : 

 
 

 02/0/69  سه شنبه 

 روانشناسی صنعتی

03/03ساعت :   

وارزشیابی نمونه های هواتجزیه   

03/03ساعت :    

 42/0/69  چهارشنبه 

 تنشهای حرارتی در محیط کار

03/30ساعت :   

 صداوارتعاش در صنعت

03/03ساعت :   

 سم شناسی شغلی

03/8ساعت :   

27/0/69  شنبه 

   28/0/69  یکشنبه 

 بهداشت پرتوها

03/03ساعت :   

 روشنایی در محیط کار

03/03ساعت :   

ار واستفاده ار نرم افز آمارحیاتی

 رایانه ای

03/03ساعت :   

29/0/69  دوشنبه 

 مدیریت صنعتی

03/03ساعت :    

 متون اسالمی

03/03ساعت :   

 03/0/69  سه شنبه 

 نقشه کشی صنعتی

03/00ساعت :   

 تاریخ امامت

03/03ساعت :   

دا طراحی سیستم های کنترل ص

 وارتعاش در صنعت

03/8ساعت :   

00/0/69  چهارشنبه 

2سم شناسی شغلی   

03/03ساعت :   

 ایمنی در محیط کار

03/03ساعت :   

طراحی سیستم های کنترل 

 آالینده های هوای محیط کار

03/8ساعت :   

0/4/69  شنبه 

 انقالب اسالمی 

03/03ساعت :   

 بیماریهای ناشی ازکار

03/03ساعت :   

 4/4/69  یکشنبه 

 

 

 

 

 

 

 



 

59-69تحصیلیبرنامه امتحانات نیمسال دوم سال   

غذیهکارشناسی ارشد علوم بهداشتی در ت  روز تاریخ کارشناسی ارشد علوم تغذیه 

 اپیدمیولوژی تغذیه

03/8ساعت :    

 اپیدمیولوژی تغذیه

03/8ساعت :   

32/0/69  شنبه 

  02/0/69  یکشنبه 

 تغذیه تجربی 

03/8ساعت :   

22/0/69  دوشنبه 

 برنامه های تغذیه در سطح جامعه

03/8ساعت :   

 02/0/69  سه شنبه 

 تغذیه بالینی 

03/8ساعت :   

42/0/69  چهارشنبه 

2رژیم درمانی  

03/8ساعت :   

 بررسی وارزیابی وضع تغذیه جامعه

03/8ساعت :   

صی پیشرفتهصخت زبان  

03/8ساعت :   

27/0/69  شنبه 

 پاتوفیزیولوژی

03/8ساعت :   

  
 

28/0/69  یکشنبه 

 تغذیه جامعه

03/8ساعت :   

2تغذیه پیشرفته   

03/8ساعت :   

29/0/69  دوشنبه 

  03/0/69  سه شنبه 

 آموزش ومشاوره تغذیه

03/8ساعت :   

0تغذیه پیشرفته   

03/8ساعت :   

00/0/69  چهارشنبه 

 مباحث جاری تغذیه

03/8ساعت :   

 مباحث جاری تغذیه

03/8ساعت :   

0/4/69  شنبه 

 

 

 

 

 



 

59-69برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی  

Ph.D 3آموزش بهداشت ترم 

 

Ph.D 2آموزش بهداشت ترم 

 

کارشناسی ارشد آموزش 

2بهداشت ترم   

 روز تاریخ

 ارتقا سالمت وسبک زندگی سالم

03/8ساعت :    

 استراتژیهای ارتقا سالمت

03/8ساعت :   

 تکنولوژی وروشهای آموزشی

03/8ساعت :   

32/0/69  شنبه 

  
 

 02/0/69  یکشنبه 

والگوهای آموزش بهداشت نظریه ها 

  وارتقاءسالمت

03/8ساعت :   

 سیاست گزاری سالمت محور

03/8ساعت :   

 22/0/69  دوشنبه 

  
 

ارتباط در آموزش بهداشت 

 وارتقا سالمت

03/8ساعت :    

02/0/69  سه شنبه 

برنامه ریزی ومداخالت آموزش 

 بهداشت وارتقاء سالمت

03/8ساعت :    

بهداشتنظریه ها والگوی آموزش   

 وارتقا سالمت

03/8ساعت :   

 

 42/0/69  چهارشنبه 

 ارزشیابی مداخالت آموزش بهداشت

 وارتقاءسالمت

03/8ساعت :   

ارتباطات درآموزش بهداشت 

 وارتقا سالمت

03/8ساعت :   

 آموزش بهداشت وارتقا

(2سالمت)  

03/8ساعت :   

27/0/69  شنبه 

 

 

  28/0/69  یکشنبه 

 

 شتدرآموزش بهدا کیفی پژوهش

 وارتقاسالمت

03/8ساعت :    

سیستم های اطالع رسانی 

 پزشکی

03/8ساعت :   

29/0/69  دوشنبه 

 

 

  03/0/69  سه شنبه 

 تکنولوژی وروشهای آموزشی

03/8ساعت :   

 تکنولوژی وروشهای آموزشی

03/8ساعت :   

 اصول خدمات بهداشتی

03/8ساعت :   

00/0/69  چهارشنبه 

 
کیسیستم های اطالع رسانی پزش  

03/8ساعت :   

 اصول تغذیه

03/8ساعت :   

0/4/69  شنبه 

 

 

 

 

 



 

59-69برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی   

Ph.D 3اپیدمیولوژی ترم 

 

Ph.D 2اپیدمیولوژی ترم 

 

ی کارشناسی ارشداپیدمیولوژ

2ترم  

 روز تاریخ

یاپیدمیولوژی/کارآزمایی بالین  

03/8ساعت :   

 اپیدمیولوژی/کارآزمایی بالینی

03/8ساعت :   

 روشهای اپیدمیولوژی

03/8ساعت :   

32/0/69  شنبه 

 

 

  02/0/69  یکشنبه 

/تحلیل بقا0آمار  

03/8ساعت :   

 مطالعه کیفی

03/8ساعت :   

 22/0/69  دوشنبه 

 
 
 

 روشهای آماری در اپیدمیولوژی 

03/8ساعت :   

02/0/69  سه شنبه 

اگیراپیدمیولوژی بیماریهای غیر و  

03/03ساعت :   

لوژیمدلهای پیش بینی در اپیدمیو  

03/8ساعت :   

  42/0/69  چهارشنبه 

/موردی شاهدی2اپیدمیولوژی  

03/8ساعت :   

 

/موردی شاهدی2اپیدمیولوژی   

03/8ساعت :   

 

2روش های آمار زیستی  

03/8ساعت :   

27/0/69  شنبه 

  

 

 28/0/69  یکشنبه 

تحلیل داده های بهداشتی با   

 کامپیوتر

03/8ساعت :   

29/0/69  دوشنبه 

 انتقال دانش اپیدمیولوژی

03/8ساعت :    

/استنتاج علمی در 2اپیدمیولوژی 

 اپیدمیولوژی

03/8ساعت :   

 03/0/69  سه شنبه 

 روشهای نمونه گیری  

03/8ساعت :   

00/0/69  چهارشنبه 

 اپیدمیولوژی اجتماعی

03/8ساعت :   

  0/4/96  شنبه 

 

 

 

 

 



 

59-69سال تحصیلیبرنامه امتحانات نیمسال دوم   

2کارشناسی ارشدارگونومی ترم 2کارشناسی ارشد آمارزیستی  ترم   

 

 روز تاریخ

 ارگونومی محیطی

03/8ساعت :   

 32/0/69  شنبه 

 روش تحقیق 

03/8ساعت :   

02/0/69  یکشنبه 

 روانشناسی ارگونومی

03/8ساعت :   

 22/0/69  دوشنبه 

  02/0/69  سه شنبه 

 ماکروارگونومی

03/8ساعت :   

2روشهای آماری زیستی  

03/8ساعت :   

42/0/69  چهارشنبه 

 بیومکانیک شغلی

03/8ساعت :   

 تحلیل چند متغیره کاربردی

03/8ساعت :   

27/0/69  شنبه 

  28/0/69  یکشنبه 

 اقتصادارگونومی

03/8ساعت :   

 29/0/69  دوشنبه 

النیعض-آشنایی با بیماریهای اسکلتی  

03/03 ساعت :  

  03/0/69  سه شنبه 

 فیزیولوژی کار

03/8ساعت :   

کیتحلیل داده های بقاءدر تحقیقات پزش  

03/8ساعت :   

00/0/69  چهارشنبه 

  شدهی تحلیل داده های طبقه بند 

03/8ساعت :   

0/4/96  شنبه 

 

 

 

 

 

 

 

 



59-69برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی   

 

 

 

 

MD- MPH روز تاریخ 

 32/0/69  شنبه 

 

 

02/0/69  یکشنبه 

 22/0/69  دوشنبه 

 

 

02/0/69  سه شنبه 

 42/0/69  چهارشنبه 

 27/0/69  شنبه 

 
 
 

28/0/69  یکشنبه 

 
 

29/0/69  دوشنبه 

 بهداشت بین الملل

04ساعت :   

 

03/0/69  سه شنبه 

 00/0/69  چهارشنبه 

 اصول اپیدمیولوژی وروش تحقیق

04ساعت :   

0/4/96  شنبه 


