
 

 
 

تعداد  شماره درس نام درس تعداد واحد شماره درس نام درس

 واحد
 تعداد واحد شماره درس نام درس

 2+  1 1727306 شیمی تجزیه 3 1010201 مشترک - (7گروه )-فارسی  2 1010102 مشترک -(7گروه ) -( 2اندیشه اسالمی )

 خواهران (7گروه ) -فرهنگ و تمدن

 برادران (8گروه ) -فرهنگ و تمدن
 1+1 1727317 آشنایی با صنایع و شناخت فنون 1+1 1727310 کمکهای اولیه  2 1010107

  واحد 19 جمع کل 2 1727303 (2فیزیک اختصاصی ) 3 1727308 (2ریاضیات  عمومی )

 دیگر باید طبق گروههای تعیین شده باشددانشجویان فقط درس تربیت بدنی  را میتوانند بصورت دلخواه با گروههای مختلف انتخاب واحد نمایند و انتخاب واحد دروس عمومی 

 

 1402/1401سال تحصیلی دوم  برنامه هفتگی نیمسال 

   2ترم: مقطع: کارشناسی  1401مهر  ورودی: بهداشت حرفه ای  رشته:

 ایام

 هفته

 بعد از ظهر 6-4 از ظهر بعد 4-2 صبح 12-10 صبح 8-10

 استاد نام - نام درس استادنام  -نام درس استادنام  –نام درس  استادنام  -نام درس

     شنبه

 مشترک –( 7گروه ) -(2اندیشه اسالمی ) یک شنبه

 آمفی تئاتر -آقای الماسی

 (  10-12ساعت )  -شیمی تجزیه

 ( 1کالس ) –دکتر خوش اخالق 

 (12-13ساعت ) –شیمی تجزیه 

 عوامل شیمیایی(  –)آز 

 

 تئوری –آشنایی با صنایع و شناخت فنون  هدوشنب

 (2کالس ) –دکتر خوش اخالق 

 عملی  –آشنایی با صنایع و شناخت فنون 

 بازدید –دکتر خوش اخالق 

 مشترک – (7گروه )-فارسی 

 (1کالس )-( 13-16ساعت )

 آمفی تئاتر–آقای زرگر  -خواهران (7گروه ) -فرهنگ و تمدن

 (3کالس )–آقای نوروزی  -برادران (8گروه ) -فرهنگ و تمدن   

 سه شنبه

 

 (2فیزیک اختصاصی ) 

 (3کالس )–دکتر فرهود 

  

 کمکهای اولیه شنبه چهار

 (4کالس ) –دکتر صابری 

 ( 10-13ساعت )  -(2ریاضیات  عمومی )

 (4کالس ) –خانم گیالسی 

  



 
 

 تعداد واحد شماره درس درس نام تعداد واحد شماره درس نام درس تعداد واحد شماره درس نام درس

 0/1+5/5 1727353 تنشهای گرمایی و سرمایی 2+  1 1727346 ایمنی حریق و مواد شیمیایی 2 1010106 مشترک -( 7گروه ) - متون  اسالمی

 عملی 1 1010203 بصورت دلخواه-(1تربیت بدنی) 0/1+5/5 1727345 صدا در محیط کار 2+  1 1727324 هواتجزیه و ارزشیابی نمونه های 

 0/1+5/5 1727347 ایمنی برق و ماشین آالت 3 1727316 مکانیک سیاالت 2 1727354 بیماریهای شغلی و اپیدمیولوژی آنها

        واحد 20 جمع کل

 دروس عمومی دیگر باید طبق گروههای تعیین شده باشدانتخاب واحد نمایند و انتخاب واحد بصورت دلخواه با گروههای مختلف را میتوانند  (1فقط درس تربیت بدنی )دانشجویان 

 

 

 1402/1401سال تحصیلی دوم  برنامه هفتگی نیمسال 

   4ترم: مقطع: کارشناسی پیوسته 1400ورودی: مهر  رشته: بهداشت حرفه ای 

 ایام

 هفته
 بعد از ظهر 6-4 بعد از ظهر 4-2 صبح 12-10 صبح  8-10

 استاد نام - نام درس استادنام  -نام درس استادنام  –نام درس  استادنام  -نام درس

 بیماریهای شغلی و اپیدمیولوژی آنها شنبه 

 (1کالس ) –دکتر صابری 

 مشترک –( 7گروه ) -متون  اسالمی  

 (1کالس ) –آقای محمدی 

 

 تنشهای گرمایی و سرمایی یک شنبه

 (1کالس ) –مهندس حنانی 

 صدا در محیط کار

 (3کالس ) –دکتر مطلبی 

 (  13-15)  ساعت -عملی –صدا در محیط کار 

 آزمایشگاه عوامل فیزیکی 

 

عملی  -تنشهای گرمایی و سرمایی هدوشنب

 آزمایشگاه عوامل فیزیکی

 تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا

 (3کالس ) –دکتر بهرامی 

 تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا

 آزمایشگاه عوامل شیمیایی–عملی 
 

 سه شنبه
 ایمنی برق و ماشین آالت

 آمفی تئاتر -دکتر ملکوتی خواه

 ایمنی حریق و مواد شیمیایی

 آمفی تئاتر -( دکتر سرسنگی 10-13) ساعت 

 (14- 17) ساعت  -مکانیک سیاالت

 (1کالس ) –دکتر احمدی 

     شنبه چهار



 

 
 

 
 
 
 

 1402/1401برنامه هفتگی نیمسال دوم  سال تحصیلی 

   6ترم: کارشناسی مقطع:  1399مهر  ورودی: بهداشت حرفه ای  رشته:

 ایام

 هفته

 بعد از ظهر  6-4 بعد از ظهر 4-2 صبح 12-10 صبح  8-10

 استاد نام - نام درس استادنام  -نام درس استادنام  –نام درس  استادنام  -ام درسن

 (1کالس )  - کلیات محیط زیست  هشنب

 دکتر میرانزاده

 13-16ساعت  – برنامه نویسی کامپیوتر

 دکتر نوروزی -مرکز کامپیوتر

 مشترک -(7)گروه -تاریخ اسالم 

 (1کالس ) –آقای شاه فضل 

 (2کالس )  -ارتعاش در محیط کار یک شنبه

 دکتر مطلبی

 (2کالس )  -بهداشت پرتوها

 (مهندس حنانی10-13ساعت )

 آزمایشگاه –عملی  -سم شناسی  شغلی

 دکتر خوش اخالق

 

 هدوشنب
 ایمنی در عملیات عمرانی

 آمفی تئاتر -دکتر خواجه وندی

 (6کالس )  -حوادث ناشی از کار

   دکتر سرسنگی-دکتر خواجه وندی

 (4کالس ) -سم شناسی  شغلی سه شنبه

 دکتر صابری

 (4کالس ) -هوامبانی کنترل آلودگی 

 دکتر خواجه وندی – دکتر بهرامی

 (1کالس ) –زبان تخصصی 

 دکتر بهرامی –دکتر  صبوحی 

 

  شنبه چهار
 

   

 تعداد واحد شماره درس نام درس تعداد واحد شماره درس نام درس تعداد واحد شماره درس نام درس 

 2 1727338 کلیات محیط زیست 5/1+  5/0 1727349 حوادث ناشی از کار  2 1010105 مشترک -(7گروه )-اسالم تاریخ 

 5/1+  5/0 1727350 سم شناسی  شغلی  2 1727325 مبانی کنترل آلودگی هوا 2+  1 1727321 بهداشت پرتوها

 5/1+  5/0 1727357 ایمنی در عملیات عمرانی 1+1 1727312 برنامه نویسی کامپیوتر  75/0+ 25/0 1727355 ارتعاش در محیط کار

     واحد 20 جمع واحد  2 1727334 زبان تخصصی 



 
 

 
 

 

 1402/1401برنامه هفتگی نیمسال دوم  سال تحصیلی 

 8ترم: کارشناسی پيوستهمقطع:  1398مهر  ورودی: بهداشت حرفه ای رشته:

 ایام

 هفته

 بعد از ظهر  6-4 بعد از ظهر 4-2 صبح 12-10 صبح 8-10

 استاد نام - نام درس استادنام  -نام درس استادنام  –نام درس  استادنام  -نام درس

  کارآموزی کارآموزی کارآموزی شنبه

  کارآموزی کارآموزی کارآموزی یک شنبه

  کارآموزی کارآموزی کارآموزی هدوشنب

  کارآموزی کارآموزی کارآموزی سه شنبه

  کارآموزی کارآموزی کارآموزی شنبه چهار

 تعداد واحد جمع کل تعداد واحد شماره درس نام درس

 واحد  8 جمع واحد  8 1727352 کارآموزی در عرصه 


