
  69-79سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانات نیمسال                    

Ph.D 3بهداشت محیط ترم 

 

Ph.D 1بهداشت محیط ترم 

 

ت کارشناسی ارشد مهندسی بهداش

 محیط

 روز تاریخ

 میکروبیولوژی پیشرفته 

03/8ساعت:   

کاربرد روشهای آماری در بهداشت 

 محیط

8:03ساعت:   

30/03/69  شنبه 

در علوم ومهندسی  مدل سازی

 محیط زیست

8:03ساعت:   

  32/03/69 هیکشنب   

 

 
البسیستم تصفیه طبیعی فاض   

8:03ساعت:   

32/03/69  دوشنبه 

 مدیریت جامع مواد زائد جامد 

03/8ساعت:   

 63/03/69 هسه شنب   

 

 مدیریت وپایش کیفیت آب

8:03ساعت:   

 
 
 

 روش تحقیق در علوم بهداشتی

8:03ساعت:   

73/03/69 هارشنبچه   

 
 

 روشهای نمونه برداری از هوا

8:03ساعت:   

 کنترل آلودگی هوا

8:03ساعت:   

03/03/69  شنبه 

 
 

 

 
 

 0/00/69 هیکشنب   

 

 
 مدیریت موادزائد جامد 

8:03ساعت:   

3/00/69  دوشنبه 

 

 
 روش های نوین تصفیه آب

03/8ساعت:   

 0/00/69 هسه شنب   

 روشهای فراورش ودفع لجن

8:03ساعت:   

  2/00/69 هچهارشنب   

 
 

 مدیریت توسعه منابع آب 

8:03ساعت:   

7/00/69  شنبه  

  

 

 8/00/69 هیکشنب   

وافن آوری  های نوین کنترل آلودگی ه   

03/8ساعت:   

 سیستم اطالع رسانی پزشکی

8:03ساعت:   

9/00/69  دوشنبه 

 

 

 

 

 



 

69-79سال تحصیلی اولبرنامه امتحانات نیمسال   

 روز تاریخ 1ترم کارشناسی ارشد مهندسی  بهداشت حرفه ای 3ترم هداشت حرفه ایکارشناسی ارشد مهندسی  ب

 ایمنی در محیط کار

8:03ساعت:   

 30/03/69  شنبه 

 

 
 ارزشیابی آالینده های هوای محیط کار

0303:ساعت:   

32/03/69  یکشنبه 

  32/03/69  دوشنبه 

 (GISسیستم اطالعات جغرافیایی ) 

0303:ساعت:   

36/03/69 شنبه سه   

 

(3مهندسی فاکتورهای انسانی کاربردی )  

8:03ساعت:   

 بیماریهای ناشی ازکار

0303:ساعت:   

73/03/69  چهارشنبه 

  
 

03/03/69  شنبه 

 مدل سازی در بهداشت حرفه ای

8:03ساعت:   

 

مار حیاتی واستفاده از نرم افزار های رایانه ایآ  

0303:ساعت:   

0/00/69  یکشنبه 

  
 

3/00/69  دوشنبه 

 

 
 سیستم های اطالع رسانی پزشکی

0303:ساعت:        

0/00/69  سه شنبه 

 طراحی سیستم های کنترل گرما ورطوبت

8:03ساعت:   

(0مهندسی فاکتورهای انسانی کاربردی )  

  03:03ساعت:          

2/00/69  چهارشنبه 

 طراحی روشنایی در محیط کار

8:03ساعت:   

 7/00/69  شنبه  

ربردیسم شناسی شغلی کا  

8:03ساعت:   

 8/00/69  یکشنبه 

 حفاظت در برابر پرتوها در محیط کار

8:03ساعت:   

 9/00/96  دوشنبه 

 

 

 

 

 

 



69-79سال تحصیلی اولبرنامه امتحانات نیمسال   

 روز تاریخ 1ترم کارشناسی ارشد ارگونومی 3ترم کارشناسی ارشد ارگونومی

 روشهای ارزیابی ارگونومی

8:03ساعت:   

یزبان تخصص  

8:03ساعت:   

30/03/69  شنبه 

  
 

32/03/69  یکشنبه 

 ارگونومی در طراحی

8:03ساعت:   

 فیزیولوژی کار

8:03ساعت:   

32/03/69  دوشنبه 

  36/03/69  سه شنبه 

 

رگونومی شناختیا  

8:03ساعت:   

 اصول ومبانی ارگونومی

8:03ساعت:   

73/03/69  چهارشنبه 

 فیزیک عمومی 

8:03ساعت:   

03/03/69  شنبه 

 خطای انسانی وایمنی سیستم ها

8:03ساعت:   

 

 
0/00/69  یکشنبه 

 روانشناسی عمومی 

8:03ساعت:   

3/00/69  دوشنبه 

  
 

0/00/69  سه شنبه 

 مباحث ویژه در ارگونومی

8:03ساعت:   

 سیستم های اطالع رسانی پزشکی

8:03ساعت:   

2/00/69  چهارشنبه 

 ریاضیات عمومی 

8:03ساعت:   

7/00/69  شنبه  

  8/00/69  یکشنبه 

یح وفیزیولوژی انسانیشرت   

8:03ساعت:   

9/00/96  دوشنبه 

 

 

 

 

 

 

 

 



69-79سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانات نیمسال   

 1حرفه ایکارشناسی ناپیوسته بهداشت  3کارشناسی ناپیوسته بهداشت حرفه ای
 

 روز تاریخ

 طراحی تهویه صنعتی

0330:ساعت   

 فیزیک اختصاصی

03/03ساعت :   

30/03/69  شنبه 

 

 

 32/03/69  یکشنبه 

(3ریاضیات عمومی)   

03/03ساعت :   

32/03/69  دوشنبه 

 بهداشت پرتوها

03:03ساعت   

 
 

36/03/69  سه شنبه 

 

 نقشه کشی صنعتی

03:03ساعت   

(3ایمنی در محیط کار)  

03/03ساعت :   

73/03/69  چهارشنبه 

درمحیط کار تنشهای حرارتی  

03:03ساعت   

یریت یکپارچهسیستم های مد  

03/03ساعت :    

03/03/69  شنبه 

  0/00/69  یکشنبه 

 ارزیابی ومدیریت ریسک

03:03ساعت   

 زبان تخصصی

03/03ساعت :   

3/00/69  دوشنبه 

 انقالب اسالمی ایران

03:03ساعت   

 0/00/69  سه شنبه 

 مدیریت صنعتی

03:03ساعت   

 مبانی نمونه برداری ازهوا

03/03ساعت :   

2/00/69 نبهچهارش   

(3سم شناسی شغلی )  

03:03ساعت   

(3مهندسی فاکتورهای انسانی )  

03/03ساعت :   

7/00/69  شنبه  

 روانشناسی صنعتی وارتقا سالمت

03:03ساعت   

 8/00/69  یکشنبه 

  هنگ وتمدن اسالمیرف

03:03ساعت   

(3اندیشه اسالمی )  

03/03ساعت :    

9/00/96  دوشنبه 

 

 

 

 

 

 

 



69-79سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانات نیمسال   

1کارشناسی ارشد آموزش بهداشت ترم 3کارشناسی ارشد آموزش بهداشت ترم  روز تاریخ 

 ارتقا سالمت وسبک زندگی سالم

8:03ساعت:   

 آمارحیاتی

8:03ساعت:   

30/03/69  شنبه 

  32/03/69  یکشنبه 

(0آموزش بهداشت وارتقا سالمت)   

8:03ساعت:   

32/03/69  دوشنبه 

روهپویایی گ  

8:03ساعت:   

 36/03/69  سه شنبه 

 

 جامعه شناسی سالمت 

8:03ساعت:   

73/03/69  چهارشنبه 

 روانشناسی رفتار سالم

8:03ساعت:   

 روش تحقیق درآموزش بهداشت وارتقا سالمت

8:03ساعت:   

03/03/69  شنبه 

 

 
 0/00/69  یکشنبه 

 آموزش بهداشت مدارس وارتقا سالمت

8:03ساعت:    

اشتیتر در تجزیه وتحلیل داده ها بهدکاربرد کامپیو  

8:03ساعت:   

3/00/69  دوشنبه 

  0/00/69  سه شنبه 

انسانی روابط انسانی در مدیریت  

8:03ساعت:   

یراصول پیشگیری از بیماریهای واگیر وغیر واگ  

8:03ساعت:   

2/00/69  چهارشنبه 

 
 

 7/00/69  شنبه  

 اصول بهداشت محیط

8:03ساعت:   

 اصول بهداشت محیط

8:03ساعت:   

8/00/69  یکشنبه 

  9/00/69 شنبهدو   

 

 

 

 

 

 

 

 



69-79سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانات نیمسال   

Ph.D 3آموزش بهداشت ترم 

 

Ph.D 1آموزش بهداشت ترم 

 

 روز تاریخ

تبرنامه ریزی مداخالت آموزش بهداشت وارتقا سالم  

8:03ساعت:   

وارتقاسالمت شتپژوهش درآموزش بهدا  

30/8ساعت :    

30/03/69  شنبه 

  
 

32/03/69  یکشنبه 

(0ظریه ها والگو های آموزش بهداشت وارتقا سالمت)ن  

8:03ساعت:   

 ارتقا سالمت جوانان ونوجوانان

03/8ساعت :   

32/03/69  دوشنبه 

 روانشناسی رفتار سالم

00ساعت :   

  
 

36/03/69  سه شنبه 

 

آموزش بهداشت وارتقا سالمتارزشیابی مداخالت   

8:03ساعت:   

 محیط کار ارتقا دهنده سالمت

03/8ساعت :   

 

73/03/69  چهارشنبه 

 
 
 

 03/03/69  شنبه 

 
 
 

 0/00/69  یکشنبه 

 ارتقا سالمت وسبک زندگی سالم

8:03ساعت:   

 3/00/69  دوشنبه 

  0/00/69  سه شنبه 

 ارتقا سالمت اجتماع محور

8:03ساعت:   

 ارتقا سالمت اجتماع محور

8:03ساعت:   

2/00/69  چهارشنبه 

  7/00/69  شنبه  

  8/00/69  یکشنبه 

 

 

 

 

 

 



 

 

69-79سال تحصیلی اولبرنامه امتحانات نیمسال   

Ph.D 3اپیدمیولوژی ترم 

 

Ph.D 1ترم اپیدمیولوژی 

 

ژی کارشناسی ارشد اپیدمیولو  روز تاریخ 

 انتقال دانش اپیدمیولوژی

03/8ساعت :   

/مطالعات 2اپیدمیولوژی

.اکولوژیک و...  

03/8ساعت :   

راپیدمیولوژی بیماریهای واگی  

8:03ساعت:   

30/03/69  شنبه 

 

 

  32/03/69  یکشنبه 

 روش تحقیق  

8:03ساعت:   

32/03/69  دوشنبه 

 
 
 

 آمار ریاضی مقدماتی

03/8ساعت :   

 36/03/69  سه شنبه 

 

/مطالعات ثانویه6اپیدمیولوژی  

03/8ساعت :   

 

 اصول اپیدمیولوژی 

8:03ساعت:   

73/03/69  چهارشنبه 

تاپیدمیولوژی اجتماعی درسالم    

8:03ساعت:   

 
 

03/03/69  شنبه 

 مدل های پیش بینی در

 اپیدمیولوژی

  03/8ساعت : 

/کارآزمایی بالینی0اپیدمیولوژی   

03/8ساعت :   

 0/00/69  یکشنبه 

  

 

 3/00/69  دوشنبه 

 مطالعه کیفی 

03/8ساعت :   

0روش های آمار زیستی  

8:03ساعت:    

0/00/69  سه شنبه 

کاپیدمیولوژی مولکوالروژنتی  

03/8ساعت:   

سیستم های اطالع رسانی  

 پزشکی

0303:ساعت:   

2/00/69  چهارشنبه 

 اپیدمیولوژی اجتماعی

03/8ساعت :   

/استناج علمی در 3اپیدمیولوژی

 اپیدمیولوژی

03/8ساعت :   

 
 

7/00/69  شنبه  

 

 

 



 

 

 

69-79لیسال تحصی اولبرنامه امتحانات نیمسال   

3کارشناسی ارشد آمارزیستی ترم  

 

1کارشناسی ارشد آمارزیستی ترم  

 

 روز تاریخ

  

 

30/03/69  شنبه 

    0زیستیروشهای آمار

8:03ساعت:   

 اصول وروشهای آپیدمیولوژی

8:03ساعت:   

32/03/69  یکشنبه 

  

 
32/03/69  دوشنبه 

  36/03/69  سه شنبه 

 

0 زیستیروشهای آمار   

8:03ساعت:   

73/03/69  چهارشنبه 

 طرح وتحلیل کارآزمایی بالینی

8:03ساعت:   

 استنباط آمار زیستی

8:03ساعت:   

03/03/69  شنبه 

  

 
0/00/69  یکشنبه 

 زبان تخصصی 

8:03ساعت:   

3/00/69  دوشنبه 

 سیستم های اطالع رسانی پزشکی

8:03ساعت:   

 

 
0/00/69  سه شنبه 

 روشهای آماری در آپیدمیولوژی

8:03ساعت:   

 کلیات پزشکی

8:03ساعت:   

2/00/69  چهارشنبه 

  
 

7/00/69  شنبه  

 

 

 

 



 

 

 

69-79سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانات نیمسال   

3مکارشناسی ارشد علوم بهداشتی تغذیه تر  روز تاریخ  1ه ترمکارشناسی ارشد علوم  بهداشتی تغذی 

 

 
 تغذیه پیشرفته

8:03ساعت:    

30/03/69  شنبه 

  

 

32/03/69 شنبهیک   

  
 

32/03/69  دوشنبه 

  36/03/69  سه شنبه 

 

 ایمنی غذا

8:03ساعت:    

 ایمنی غذا

8:03ساعت:   

73/03/69  چهارشنبه 

0روش های آمار زیستی   

03ساعت: :   

03/03/69  شنبه 

 

 
 0/00/69  یکشنبه 

 زبان تخصصی پیشرفته

8:03ساعت:   

پیشرفته تخصصیزبان   

8:03ساعت:   

3/00/69  دوشنبه 

 

 
 0/00/69  سه شنبه 

 سیستم های اطالع رسانی پزشکی 

0303:ساعت:   

2/00/69  چهارشنبه 

 روش تحقیق در علوم بهداشتی 

8:03ساعت:   

7/00/69  شنبه  

  8/00/69  یکشنبه 

تغذیه  اپیدمیولوژی   

8:03ساعت:    

9/00/69 شنبهدو   

 

 

 

 

 

 



 

69-79سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانات نیمسال   

Ph.D 1ذیه ترمعلوم تغ 

 

یه کارشناسی ارشد علوم تغذ

3ترم  

 کارشناسی ارشد علوم تغذیه

  1ترم

 روز تاریخ

 

 

یمولکول-بیولوژی سلولی     

8:03ساعت:   

 30/03/69  شنبه 

 تنظیم متا بولیسم

8:03ساعت:   

0رژیم درمانی   

8:03ساعت:   

32/03/69  یکشنبه 

 پاتوفیزیولوژی 

8:03ساعت:    

 32/03/69  دوشنبه 

   36/03/69  سه شنبه 

 

 روش های آماری پیشرفته

8:03ساعت:   
 

 روش های آمار زیستی 

03:03ساعت:   

73/03/69  چهارشنبه 

تهفیزیولوژی تغذیه پیشرف   

8:03ساعت:   

 فیزیولوژی تغذیه پیشرفته

8:03ساعت:   

03/03/69  شنبه 

   0/00/69  یکشنبه 

  3تغذیه اساسی  

8:03ساعت:   

3/00/69  دوشنبه 

تخصصی پیشرفته زبان  

8:03ساعت:   

 تغذیه بالینی   

8:03ساعت:   

 0/00/69  سه شنبه 

وبیماری تغذیه  

8:03ساعت:    

 

سیستم های اطالع رسانی  

 پزشکی

0303:ساعت:   

2/00/69  چهارشنبه 

 روش تحقیق در علوم بهداشتی  

8:03ساعت:   

7/00/69  شنبه  

روشهای پیشرفته پژوهش در 

 تغذیه

8:03ساعت:   

  8/00/69  یکشنبه 

 مباحث جاری تغذیه 

8:03ساعت:   

 اصول تنظیم برنامه های غذایی

8:03ساعت:   

9/00/69 شنبهدو   

 

 

 

 



 

 

69-79سال تحصیلی  اولانات نیمسال برنامه امتح         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MPH-MD روز تاریخ 

 کلیات بهداشت محیط

02ساعت:  

30/03/69  شنبه 

 32/03/69  یکشنبه 

 32/03/69  دوشنبه 

 بهداشت سالمندان

02ساعت:  

36/03/69  سه شنبه 

 

 73/03/69 هارشنبهچ   

 03/03/69  شنبه 

 روشهای آماری

02ساعت :   

0/00/69  یکشنبه 

 3/00/69  دوشنبه 

 اصول مدیریت وبرنامه ریزی بهداشت

02ساعت :  

0/00/69  سه شنبه 

 2/00/69  چهارشنبه 

 7/00/69  شنبه  

 8/00/69  یکشنبه 

نی وحوادث ناشی ازکارماصول ای  

02ساعت:  

9/00/69 شنبهدو   

 



 

 

69-79سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانات نیمسال   

 MPH پودمانی گرایش اصالحات نظام

 سالمت

MPH پودمانی گرایش بهداشت

 سالمندان

 روز تاریخ

 

 

 30/03/69  شنبه 

  32/03/69  یکشنبه 

  32/03/69  دوشنبه 

  36/03/69  سه شنبه 

 

  73/03/69  چهارشنبه 

  03/03/69 بهشن   

  0/00/69  یکشنبه 

خدمات اولیه سالمت و پزشک خانواده 

9ساعت:   

 اپیدمیولوژی سالمندی

00ساعت:   

 

3/00/69  دوشنبه 

 ارزشیابی اقتصادی خدمات وارزیابی فن

 آوری سالمت

00ساعت:   

 تئوریها ومدلهای تغییررفتار 

00ساعت:   

0/00/69  سه شنبه 

تحلیل سیاست گذاری سالمت واجرای 

ست گذاریسیا  

03ساعت  

 بهداشت سالمندان

00ساعت:  

2/00/69  چهارشنبه 

  7/00/69  شنبه  

  8/00/69  یکشنبه 

  9/00/69 شنبهدو   

 


