
 11/04/1401 برنامه امتحانات روز شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رشته نام استاد نام درس ساعت تاریخ روز ردیف

  2کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی ترم  دکتر متولیان  روش های اپیدمیولوژی  11-8 11/04/1401 شنبه  1

 دکتر دهداری آموزش بهداشت و ارتقا سالمت در مدارس 10-8 11/04/1401 شنبه  2

 خارقانیدکتر 

 2کارشناسی ارشد آموزش بهداشت ترم 

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای  دکتر اشتری نژاد سم شناسی شغلی   10-8 11/04/1401 شنبه  3

 2ترم 

 2کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ترم  دکتر فرزادکیا طراحی تصفیه خانه فاضالب 10-8 11/04/1401 شنبه  4

 2کارشناسی ارشد تغذیه بالینی ترم  دکتر شاطری  پاتوفیزیولوژی کلیه  10-8 11/04/1401 شنبه  5

 دکتر آریائیان  2تغذیه پیشرفته  10-8 11/04/1401 شنبه  6

 دکتر رهیده

 2کارشناسی ارشد علوم تغدیه ترم 

 دکتر قاسمی آنتروپومتری  10-8 11/04/1401 شنبه  7

 دکتر کاظمی 

 2ارگونومی ترم کارشناسی ارشد 

کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای  دکتر اشتری نژاد تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا 12-10 11/04/1401 شنبه  8

 6ترم 

 دکتر اشتری نژاد بیوشیمی و اصول تغذیه  12-10 11/04/1401 شنبه  9

 دکتر رهیده 

کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای 

 4ترم 

کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای  دکتر وثوقی 1ارگونومی شغلی  12-10 11/04/1401 شنبه  10

 2ترم 

کارشناسی ناپیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای  آقای سلیمی  اندیشه اسالمی  12-10 11/04/1401 شنبه  11

 1ترم 



 12/04/1401برنامه امتحانات روز یکشنبه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رشته نام استاد نام درس ساعت تاریخ روز ردیف

الگوها و نظریه های مطالعه رفتار در آموزش  10-8 12/04/1401 یکشنبه  1

 1بهداشت 

 2دکترای آموزش بهداشت ترم  دکتر صلحی

برنامه ریزی مداخالت در آموزش بهداشت و  10-8 12/04/1401 یکشنبه  2

 ارتقا سالمت

 دکتر صلحی 

 دکتر عبادی فرد 

 3بهداشت ترم دکترای آموزش 

روش های نوین تصفیه فاضالب ، فرآیند و  10-8 12/04/1401 یکشنبه  3

 طراحی

 دکتر غالمی 

 دکتر فرزادکیا

 2دکترای مهندسی بهداشت محیط ترم 

 گرایش عمومی  MPH دکتر آزادی روش های آماری در اپیدمیولوژی  12-10 12/04/1401 یکشنبه  4

 1ترم  MD- MPH دکتر صالحی  آمار زیستی  12-10 12/04/1401 یکشنبه  5

 گرایش بهداشت حرفه ای MPH دکتر علی محمدی  عوامل زیان آور فیزیکی  12-10 12/04/1401 یکشنبه  6



 13/04/1401برنامه امتحانات روز دوشنبه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رشته نام استاد نام درس ساعت تاریخ روز ردیف

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای  دکتر وثوقی    2ارگونومی شغلی  10-8 13/04/1401 دوشنبه  1

 2ترم 

 2کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ترم  دکتر غالمی برنامه ایمنی آب آشامیدنی  10-8 13/04/1401 دوشنبه  2

 1ترم  HSEکارشناسی ارشد  دکتر رسولی  آمار و روش تحقیق   10-8 13/04/1401 دوشنبه  3

 دکتر آریائیان  تغذیه تجربی  10-8 13/04/1401 دوشنبه  4

 دکتر نصیر نژاد

 2کارشناسی ارشد علوم تغدیه ترم 

 2کارشناسی ارشد ارگونومی ترم  دکتر گروسی  ماکرو ارگونومی   10-8 13/04/1401 دوشنبه  5

 2کارشناسی ارشد آمار زیستی ترم  ابوالقاسمیدکتر  تحلیل داده های بقا در تحقیقات پزشکی  10-8 13/04/1401 دوشنبه  6

کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای  دکتر علی محمدی  تنش های گرمایی و سرمایی در محیط کار  12-10 13/04/1401 دوشنبه  7

 6ترم 

پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای کارشناسی  دکتر ابراهیمی حوادث ناشی از کار در شرایط اضطرار  12-10 13/04/1401 دوشنبه  8

 4ترم 

کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای  دکتر علی محمدی  مکانیک جامدات  12-10 13/04/1401 دوشنبه  9

 2ترم 

کارشناسی ناپیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای  دکتر وثوقی روش های ارزیابی در ارگونومی شغلی   12-10 13/04/1401 دوشنبه  10

 1 ترم



 

 14/04/1401برنامه امتحانات روز سه شنبه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رشته نام استاد نام درس ساعت تاریخ روز ردیف

ارزشیابی برنامه های آموزش بهداشت و ارتقا  10-8 14/04/1401 سه شنبه  1

 سالمت 

 دکتر عبادی فرد

 دکتر منصوریان

 2دکترای آموزش بهداشت ترم 

 2دکترای مهندسی بهداشت محیط ترم  دکتر کرمانی  برنامه ریزی کنترل آلودگی هوای شهری  10-8 14/04/1401 سه شنبه  2

 2دکترای مهندسی بهداشت محیط ترم  دکتر غالمی  مدیریت و پایش کیفیت آب  10-8 14/04/1401 سه شنبه  3

 دکتر خارقانی  آموزش بهداشت و ارتقا سالمت  12-10 14/04/1401 سه شنبه  4

 مطلبیدکتر 

MPH  گرایش عمومی 

تشکیالت و سازمان های مرتبط با بهداشت  12-10 14/04/1401 سه شنبه  5

 حرفه ای  

 گرایش بهداشت حرفه ای MPH دکتر فرشاد 



 

 15/04/1401برنامه امتحانات روز چهارشنبه 

 
 رشته نام استاد نام درس ساعت تاریخ روز ردیف

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای  دکتر ابراهیمی ارزیابی و مدیریت ریسک کنترل حریق   10-8 15/04/1401 چهارشنبه   1

 2ترم 

 2کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی ترم  دکتر اسدی  اپیدمیولوژی اجتماعی   10-8 15/04/1401 چهارشنبه   2

 2کارشناسی ارشد آموزش بهداشت ترم  دکتر دهداری روانشناسی رفتار سالم    10-8 15/04/1401 چهارشنبه   3

 2کارشناسی ارشد تغذیه بالینی ترم  دکتر نمازی  پاتوفیزیولوژی گوارش    10-8 15/04/1401 چهارشنبه   4

 دکتر زراتی  تغذیه سلولی و مولکولی  10-8 15/04/1401 چهارشنبه   5

 دکتر رهیده 

 2کارشناسی ارشد علوم تغدیه ترم 

 دکتر قاسمی  بیومکانیک شغلی    10-8 15/04/1401 چهارشنبه   6

 دکتر کاظمی 

 2کارشناسی ارشد ارگونومی ترم 

کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای  دکتر ابراهیمی  ایمنی برق و ماشین آالت   12-10 15/04/1401 چهارشنبه   7

 6ترم 

کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای  دکتر وثوقی  بهداشت پرتوها 12-10 15/04/1401 چهارشنبه   8

 4ترم 

کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای  دکترخاصی ریاضیات عمومی  12-10 15/04/1401 چهارشنبه   9

 2ترم 

کارشناسی ناپیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای  دکتر خاصی  ریاضیات عمومی  12-10 15/04/1401 چهارشنبه   10

 1 ترم



 18/04/1401امتحانات روز شنبه برنامه 

 

 

 رشته نام استاد نام درس ساعت تاریخ روز ردیف

 دکتر فرشاد،دکتر وثوقی روش تحقیق در علوم بهداشتی    10-8 18/04/1401 شنبه   1

 دکتر یاراحمدی

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای 

 2ترم 

 1ترم  HSEکارشناسی ارشد  دکتر ابراهیمی  اصول و مبانی ایمنی در محیط کار    10-8 18/04/1401 شنبه   2

 2کارشناسی ارشد آموزش بهداشت ترم  دکتر صلحی آموزش بهداشت و ارتقا سالمت در محیط کار    10-8 18/04/1401 شنبه   3

 دکتر وفا  2تغذیه بالینی و رژیم درمانی کاربردی  10-8 18/04/1401 شنبه   4

 دکتر آریائیان

 دکتر زراتی

 2بالینی ترم کارشناسی ارشد تغذیه 

 دکتر شیدفر،دکتر زراتی  تغذیه بالینی پیشرفته   10-8 18/04/1401 شنبه   5

 دکتر رهیده،دکتر جزایری 

 دکتر آریائیان 

 2کارشناسی ارشد علوم تغدیه ترم 

 2کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ترم  دکتر جنیدی سم شناسی محیط    10-8 18/04/1401 شنبه   6

 2کارشناسی ارشد آمار زیستی ترم  دکتر رسولی  2روش های آماری  10-8 18/04/1401 شنبه   7

کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای  دکتر یاراحمدی طراحی تهویه صنعتی   12-10 18/04/1401 شنبه   8

 6ترم 

کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای  دکتر ابراهیمی ایمنی در عملیات عمرانی 12-10 18/04/1401 شنبه   9

 4ترم 

کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای  استاد سلیمی 1اندیشه اسالمی  12-10 18/04/1401 شنبه   10

 2ترم 

کارشناسی ناپیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای  دکتر کشاورزی فیزیک اختصاصی  12-10 18/04/1401 شنبه   11

 1ترم 



 20/04/1401برنامه امتحانات روز دوشنبه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رشته نام استاد نام درس ساعت تاریخ روز ردیف

 2کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی ترم  دکتر بهارانچی روش های آماری در اپیدمیولوژی  11-8 20/04/1401 دوشنبه   1

 دکتر ریماز  اپیدمیولوژی محیط    10-8 20/04/1401 دوشنبه   2

 دکتر دهقانی 

 1ترم  HSEکارشناسی ارشد 

 دکتر قاسمی  ارگونومی محیطی    10-8 20/04/1401 دوشنبه   3

 دکتر کاظمی 

 دکتر گروسی

 2کارشناسی ارشد ارگونومی  

 2کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ترم  دکتر رضائی ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست     10-8 20/04/1401 دوشنبه   4

کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای  گروه طب کار  بیماری های شغلی و اپیدمیولوژی آنها 12-10 20/04/1401 دوشنبه   5

 6ترم 

حرفه ای کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت  دکتر فرشاد  سیستم های مدیریت ایمنی  12-10 20/04/1401 دوشنبه   6

 4ترم 

کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای  دکتر اسرافیلی شیمی تجزیه  12-10 20/04/1401 دوشنبه   7

 2ترم 

کارشناسی ناپیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای  دکتر فرشاد  سیستم های مدیریت ایمنی  12-10 20/04/1401 دوشنبه   8

 1ترم 



 

 21/04/1401 برنامه امتحانات روز سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رشته نام استاد نام درس ساعت تاریخ روز ردیف

فناوری کاربردی در آموزش بهداشت و ارتقا  10-8 21/04/1401 سه شنبه  1

 سالمت  

 2دکترای آموزش بهداشت ترم  دکتر منصوریان 

الگوها و نظریه های مطالعه رفتار در آموزش  10-8 21/04/1401 سه شنبه  2

 بهداشت   

 3دکترای آموزش بهداشت ترم  دکتر صلحی 

 2دکترای مهندسی بهداشت محیط ترم  دکتر فرزادکیا روش های فراورش و دفع لجن  10-8 21/04/1401 سه شنبه  3

 دکتر رضائی ارزیابی اثرات طرح توسعه بر سالمت ومحیط 10-8 21/04/1401 سه شنبه  4

 دکتر جنیدی

 2دکترای مهندسی بهداشت محیط ترم 

 3دکترای اپیدمیولوژی ترم  دکتر ابوالقاسمی تحلیل بقا /3مدل های آمار زیستی  10-8 21/04/1401 سه شنبه  5

 2دکترای اپیدمیولوژی ترم  دکتر برادران مطالعات ثانویه 6اپیدمیولوژی  10-8 21/04/1401 سه شنبه  6

 دکتر جزایری  برنامه ریزی و مدیریت برنامه های تغذیه ای  10-8 21/04/1401 سه شنبه  7

 دکتر وفا

 2دکترای علوم تغدیه ترم 

  1ترم  MD-MPH دکتر دهقانی  کلیات بهداشت محیط   12-10 21/04/1401 سه شنبه  8

 دکتر خارقانی  آموزش بهداشت و ارتقا سالمت  13-12 21/04/1401 سه شنبه  9

 دکتر مطلبی 

MD-MPH  3ترم  

 گرایش بهداشت حرفه ای MPH دکتر ابراهیمی ایمنی در محیط کار  12-10 21/04/1401 سه شنبه  10



 22/04/1401برنامه امتحانات روز چهارشنبه 

 رشته نام استاد نام درس ساعت تاریخ روز ردیف 

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای  دکتر علی محمدی طراحی سیستم های کنترل گرما ، سرما ، رطوبت   10-8 22/04/1401 چهارشنبه   1

 2ترم 

 دکتر کرمانی اپیدمیولوژی محیط  10-8 22/04/1401 چهارشنبه   2

 دکتر دهقانی

 2کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ترم 

 2ترم کارشناسی ارشد آموزش بهداشت  دکتر عبادی فرد  بهداشت عمومی 10-8 22/04/1401 چهارشنبه   3

دکتر شیدفر ، دکتر  3تغذیه بالینی و رژیم درمانی  10-8 22/04/1401 چهارشنبه   4

 جزایری ، دکتر رهیده

 2کارشناسی ارشد تغذیه بالینی ترم 

 دکتر رهیده  کاربرد دستگاه های آزمایشگاهی پیشرفته  10-8 22/04/1401 چهارشنبه   5

 دکتر زراتی

 2کارشناسی ارشد علوم تغدیه ترم 

 2کارشناسی ارشد ارگونومی ترم  دکتر لبافی نژاد حوادث ناشی از کار  10-8 22/04/1401 چهارشنبه   6

کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای  دکتر اشتری نژاد اصول سم شناسی و پایش بیولوژیک 12-10 22/04/1401 چهارشنبه   7

 6ترم 

کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای  استاد هدایتی تمدن صدر اسالمتاریخ  12-10 22/04/1401 چهارشنبه   8

 4ترم 

کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای  استاد ساعدی ادبیات فارسی  12-10 22/04/1401 چهارشنبه   9

 2ترم 

ناپیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای کارشناسی  دکتر ابراهیمی ایمنی حریق و مواد شیمیایی 12-10 22/04/1401 چهارشنبه   10

 1ترم 



 25/04/1401برنامه امتحانات روز شنبه 

 

 

 

 

 

 

 

 رشته نام استاد نام درس ساعت تاریخ روز ردیف

 دکتر فرشاد زبان تخصصی 10-8 25/04/1401 شنبه   1

 

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای 

 2ترم 

 1ترم  HSEکارشناسی ارشد  دکتر فرشاد زبان تخصصی 10-8 25/04/1401 شنبه   2

 2کارشناسی ارشد آموزش بهداشت ترم  دکتر منصوریان فناوری کاربردی در آموزش بهداشت  10-8 25/04/1401 شنبه   3

 2کارشناسی ارشد ارگونومی ترم  دکر لبافی نژاد آشنایی با بیماری های اسکلتی عضالنی 10-8 25/04/1401 شنبه   4

 دکتر جزایری  اپیدمیولوژی تغذیه  10-8 25/04/1401 شنبه   5

 دکتر وفا

 2کارشناسی ارشد علوم تغدیه ترم 

کاربرد روش های پیشرفته دستگاهی در سنجش  10-8 25/04/1401 شنبه   6

 آالینده ها   

 2کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ترم  دکتر اسرافیلی

 2ارشد اپیدمیولوژی ترم کارشناسی  دکتر سلیمانی تحلیل داده های سالمت  10-8 25/04/1401 شنبه   7

کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای  استاد اسعدی فرهنگ و تمدن اسالمی   12-10 25/04/1401 شنبه   8

 6ترم 

کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای  دکتر یاراحمدی مبانی کنترل آلودگی هوا  12-10 25/04/1401 شنبه   9

 4ترم 

کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای  دکتر یاراحمدی دینامیک گازها و آیروسل ها 12-10 25/04/1401 شنبه   10

 2ترم 

کارشناسی ناپیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای  دکتر فرشاد زبان تخصصی 12-10 25/04/1401 شنبه   11

 1ترم 

 3ترم  MD-MPH دکتر دهداری بهداشت سالمندان 13-12 25/04/1401 شنبه 12



 26/04/1401برنامه امتحانات روز یکشنبه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رشته نام استاد نام درس ساعت تاریخ روز ردیف

 2دکترای آموزش بهداشت ترم  دکتر منصوریان  ارتقا سالمت اجتماع محور 10-8 26/04/1401 یکشنبه  1

 2دکترای مهندسی بهداشت محیط ترم  دکتر رضائی شناخت و کنترل آلودگی خاک 10-8 26/04/1401 یکشنبه  2

 2دکترای اپیدمیولوژی ترم  دکتر ابوالقاسمی 2مدل های آمار زیستی  10-8 26/04/1401 یکشنبه  3

  1ترم  MD-MPH دکتر علی پور اقتصاد بهداشت    12-10 26/04/1401 یکشنبه  4

 گرایش بهداشت حرفه ای MPH دکتر یاراحمدی مبانی کنترل آلودگی هوا  12-10 26/04/1401 یکشنبه  5



 

 28/04/1401برنامه امتحانات روز سه شنبه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رشته نام استاد نام درس ساعت تاریخ روز ردیف

فناوری کاربردی در آموزش بهداشت و ارتقا  10-8 28/04/1401 سه شنبه  1

 سالمت    

 3آموزش بهداشت ترم دکترای  دکترمنصوریان 

 دکتر رهیده  تغذیه سلولی و مولکولی پیشرفته  10-8 28/04/1401 سه شنبه  2

 دکتر آریائیان

 2دکترای علوم تغذیه ترم 

 3دکترای اپیدمیولوژی ترم  دکتر متولیان  کوهورت  5اپیدمیولوژی 10-8 28/04/1401 سه شنبه  3

 2دکترای اپیدمیولوژی ترم  دکتر متولیان  کوهورت   5اپیدمیولوژی 10-8 28/04/1401 سه شنبه  4

 3دکترای اپیدمیولوژی ترم  دکتر متولیان  مطالعات اکولوژیک  7اپیدمیولوژی 10-8 28/04/1401 سه شنبه  5

 2دکترای اپیدمیولوژی ترم  دکتر متولیان  مطالعات اکولوژیک   7اپیدمیولوژی 10-8 28/04/1401 سه شنبه  6

  3ترم  MD-MPH دکتر مطلبی  بهداشت بین الملل  13-12 28/04/1401 سه شنبه  7

 گرایش بهداشت حرفه ای MPH دکتر دولتی مدیریت بحران  12-10 28/04/1401 سه شنبه  8

کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای  استاد هدایتی  انقالب اسالمی  12-10 28/04/1401 سه شنبه  9

 4ترم 



 29/04/1401برنامه امتحانات روز چهارشنبه 

 

 

 

 رشته نام استاد نام درس ساعت تاریخ روز ردیف

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای  دکتر یاراحمدی طراحی سیستم های کنترل آالینده های هوا   10-8 29/04/1401 چهارشنبه   1

 2ترم 

 2کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی ترم  دکتر بهارانچی  روش های تحلیل داده های چند متغیره   11-8 29/04/1401 چهارشنبه   2

اصول پیشگیری از بیماری های واگیر و غیر  10-8 29/04/1401 چهارشنبه   3

 واگیر

 2کارشناسی ارشد آموزش بهداشت ترم  دکتر خارقانی

دکتر فرشاد ، دکتر  اصول و مبانی مدیریت  10-8 29/04/1401 چهارشنبه   4

 جنیدی، دکتر یاراحمدی

 1ترم  HSEکارشناسی ارشد 

 2کارشناسی ارشد علوم تغدیه ترم  اعضای گروه  مباحث جاری در تغذیه   10-8 29/04/1401 چهارشنبه   5

کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای  دکتر خارقانی آموزش بهداشت  12-10 29/04/1401 چهارشنبه   6

 6ترم 

کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای  دکتر علی محمدی روشنایی در محیط کار  12-10 29/04/1401 چهارشنبه   7

 4ترم 

کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای  دکتر کشاورزی فیزیک اختصاصی  12-10 29/04/1401 چهارشنبه   8

 2ترم 

 دکتر اشتری نژاد  مبانی نمونه برداری از آالینده های هوا  12-10 29/04/1401 چهارشنبه   9

 دکتر فرشاد

کارشناسی ناپیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای 

 1ترم 


