
 

 1401-1402سال تحصیلی دوم  برنامه هفتگی نیمسال 

   2: ترم مقطع: کارشناسی  1401ورودی: مهر  رشته: بهداشت محیط 

 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

 شنبه
 

 

 می  نژادیحک -(2) یعموم یاضیر 

 (5-2)ساعت  -2کالس 

 

 یک شنبه
 استاد الماسی-7گروه  -(2) یاسالم شهیاند

 آمفی تئاتر
 

 دکتر کبریایی -اصول مدیریت خدمات  بهداشتی

 نیمه اول -آمفی تئاتر

  

 هدوشنب
 دکتر احمدی -مکانیک سیاالت

 5کالس 

 رحمانیدکتر  -کاربرد گندزداها و پاک کننده ها

 5کالس 

 (7گروه )- یفارس

 (4-1)ساعت  -1کالس 
 

 

 سه شنبه
 دکتر مظاهری -یو نقشه کش ینقشه بردار

 مرکز کامپیوتر

 

 دکتر نظری -یعموم یشناس کروبیم

 2کالس 

  

 شنبه چهار
    

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

 1+1 1724261 میکروب شناسی عمومی 3 1010201 ( 7گروه )-فارسی  1 1724260 اصول مدیریت خدمات بهداشتی 

 عملی 2 1724259 نقشه برداری و نقشه کشی 2 1724258 مکانیک سیاالت 5/1+ 5/0 1724264 کاربرد گندزداها و پاک کننده ها 

  (2اندیشه اسالمی ) 2 1010207 اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بالیا

  -( 7گروه )
 3 1724257 (2ریاضی عمومی ) 2 1010102

 واحد 19 جمع کل
دیگر دانشجویان فقط درس تربیت بدنی  را میتوانند بصورت دلخواه با گروههای مختلف انتخاب واحد نمایند و انتخاب واحد دروس عمومی 

 باید طبق گروههای تعیین شده باشد



 

 

  1401-1402سال تحصیلیدوم  برنامه هفتگی نیمسال 

 4ترم: مقطع: کارشناسی 1400مهر ورودی:  رشته: بهداشت محیط

 ایام

 هفته

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

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

 استاد

 شنبه

 دکتر بابایی -و انتقال حرارت کینامیترمود اصول 

 2کالس 

 

 دکتر بتولی  -سیستم اطالع رسانی پزشکی

 نیمه اول -4کالس 

                                             

 آقای محمدی -مشترک 7گروه  -متون اسالمی

 1کالس 

 

 

 یک شنبه
 دکتر میرزایی -بهداشت مسکن

 سالن سهراب

 

مهندس  -هیدرولیک عملیآزمایشگاه 

 حسین دوست

 

  

 هدوشنب
   دکتر ربانی -یسطح یآبها یدرولوژیه 

 2کالس 

 دکتر جمال - و مقاومت مصالح کیاستات

 3کالس 

 

 سه شنبه
 

 

 مهندس حنانی -بهداشت پرتو 

 5کالس 

 دکتر ربانی -فرایند و عملیات

 6کالس 

 

  شنبه چهار

 

   

تعداد  شماره درس نام درس تعداد واحد شماره درس نام درس

 واحد
 تعداد واحد شماره درس درس نام

 متون  اسالمی 

  -(7گروه) 
 عملی 1 1010203 بصورت دلخواه-(1تربیت بدنی ) 1 1724275 بهداشت مسکن و اماکن عمومی 2 1010106

 عملی 1 1724272 آزمایشگاه هیدرولیک 2 1724273 هیدرولوژی آبهای سطحی 0/0+5/5 1724274 سیستمهای اطالع رسانی پزشکی

 2 1724268 فرآیندها و عملیات 2 1724270 استاتیک و مقاومت مصالح 0/1+5/5 1724271 بهداشت پرتوها و حفاظت

     واحد 16 جمع واحد 2 1724269 اصول ترمودینامیک و انتقال حرارت

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



 

 



 

 1401-1402سال تحصیلیدوم  برنامه هفتگی نیمسال 

   6ترم: کارشناسی پیوستهمقطع:  1399مهر  ورودی: رشته: بهداشت محیط

 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

     شنبه

 یک شنبه
 دکتر دهقانی-مدیریت مبارزه با ناقلین 

 4کالس 

 

 دکتر میرزایی -آلودگی هوا 

 سالن سهراب

 

دکتر میران زاده -تصفیه فاضالب  

3کالس   
 

 

 هدوشنب
 دکتر ربانی -تصفیه آب 

 3کالس 

 دکتر احمدی -اقتصاد مهندسی 

 2کالس 

 مشترک-آقای زرگر- (7گروه  ) -گ و تمدنفرهن

 آمفی تئاتر 

 سه شنبه
 -یسطح یفاضالب و آبها یجمع آور

 دکتر میران زاده

 2کالس 

 -)خواهران ( -دانش خانواده

 آقای باکویی

 1کالس  

دکتر  -یسطح یفاضالب و آبها یجمع آور

 میران زاده

 2کالس 

 

     شنبه چهار

تعداد  شماره درس نام درس تعداد واحد شماره درس نام درس

 واحد
 تعداد واحد شماره درس درس نام

 دانش خانواده و جمعیت 

 خواهران                           – (7 )گروه
1010108 2 

 فرهنگ و تمدن

 خواهران             – (7 )گروه
 0/1+5/5 1724287 جمع آوری فاضالب و آبهای سطحی 2 1010107

 عملی 1 1010204 بصورت دلخواه-(2تربیت بدنی ) 2 1724286 تصفیه آب 2+  1 1724285 آلودگی هوا) علل ، اثرات ، پایش و کنترل (

 3 1724283 تصفیه فاضالب 2 1724288 اقتصاد مهندسی 5/1 1724284 مدیریت بهداشت محیط برای مبارزه با ناقلین

        واحد  5/18 جمع واحد 

 

 دیگر باید طبق گروههای تعیین شده باشد(  را میتوانند بصورت دلخواه با گروههای مختلف انتخاب واحد نمایند و انتخاب واحد دروس عمومی 2دانشجویان فقط درس تربیت بدنی)

 



 

 

 جمع کل واحدها تعداد واحد شماره درس نام درس

 16 16 1724251 کارآموزی در عرصه 

 

  1401-1402سال تحصیلیدوم  برنامه هفتگی نیمسال 

         8ترم: مقطع: کارشناسی پیوسته 1398مهر ورودی:  رشته: بهداشت محیط

 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


