
  

  به نام خدا 

  دانشكده بهداشت 

  ايراندانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 

  ٢  ترم: مهندسي بهداشت محيط:رشته  دكتري تخصصي:دورهدانشجوي       ١٤٠١- ١٤٠٢برنامه هفتگي نيمسال دوم  سال تحصيلي   
  ساعت  نام درس   ساعت  نام درس   ساعت  نام درس   ساعت  نام درس   ساعت  نام درس   ايام هفته

روش هاي فراورش و        شنبه
  دفع لجن

  دكتر فرزادكيا

١٢-١٠  
  ٧كالس 

            

روش هاي نوين تصفيه       يكشنبه 
فاضالب:فرآيند و  

 طراحي 

  دكتر غالمي 

١٢-١٠ 

  ٦كالس 
            

برنامه ريزي كنترل      دوشنبه
  آلودگي هواي شهري 

  دكتر كرماني 

١٢-١٠ 

 ٧كالس 

  

            

شناخت و كنترل   سه شنبه 
  آلودگي هاي خاك 

  دكتر رضائي كالنتري

١٠-٨  
  ٥كالس 

روش هاي نوين تصفيه  
فاضالب:فرآيند و  

 طراحي 

  دكتر فرزادكيا

١٢-١٠  
  ٥كالس 

           

 ١٠-٨ ژورنال كالب   چهارشنبه

سالن شهيد  
  رحيمي 

مديريت و پايش  
  كيفيت آب 
  دكتر غالمي 

١٢-١٠ 

  ٥كالس 
توسعه طرح هاي ارزيابي اثرات 

 محيطبر سالمت و  

دكتر -دكتر جنيدي جعفري
  رضائي كالنتري

١٥-١٣ 

كالس  
١٠  

        

  



  

 به نام خدا 

  دانشكده بهداشت 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

  ٢رشته:  علوم تغذيه         ترم:   :دكتري تخصصيدورهدانشجوي       ١٤٠١- ١٤٠٢برنامه هفتگي نيمسال دوم  سال تحصيلي   
  ساعت  نام درس   ساعت  نام درس   ساعت  نام درس   ساعت  نام درس   ساعت  نام درس   ايام هفته

برنامه ريزي  و مديريت        شنبه
 برنامه هاي تغذيه اي 

دكتر  -دكتر وفا 
ساير اساتيد -جزايري

  مدعو 

١٢-١٠ 

  ٣كالس 
            

  سمينار     يكشنبه 
  اساتيد راهنما

١٢-١٠ 

  
  ١٣-١١:٤٥ ژورنال كالب 

سالن  
 كنفرانس

        

                     دوشنبه

تغذيه سلولي و            سه شنبه 
 مولكولي پيشرفته

دكتر  -دكتر آريائيان
  رهيده 

١٥-١٣ 

  ٣كالس 
        

                      چهارشنبه

  



  

 ه نام خدا ب

  دانشكده بهداشت 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

  ٢:دكتري تخصصي رشته:  اپيدميولوژي         ترم:   دورهدانشجوي       ١٤٠١- ١٤٠٢برنامه هفتگي نيمسال دوم  سال تحصيلي   
  ساعت  نام درس   ساعت  نام درس   ساعت  نام درس   ساعت  نام درس   ساعت  نام درس   ايام هفته

                      شنبه

                    يكشنبه 

  /٢مدل هاي آمار زيستي       دوشنبه
و تحليل  آماردراپيدميولوژي

 داده هاي گسسته 

  ابوالقاسميدكتر 
  

١٢-١٠  
  سايت

مدل هاي پيش     
بيني در  

  اپيدميولوژي 
  دكتر خليلي

١٧-١٥  
  ٢كالس 

    

  / ٤اپيدميولوژي  سه شنبه 
  

  دكتر متوليان

١٠-٨  
  ٢كالس 

/مطالعات ٦اپيدميولوژي
  ثانويه

    دكتر برادران

١٢-١٠  
  ٢كالس 

  ژورنال كالب 
 شهيد رحيميسالن 

١٥-١٣ 

  
        

  كارگاه پركتيكال   چهارشنبه
  

١٠-٨  
  ١كالس 

                

  

   



 به نام خدا 

 دانشكده بهداشت 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

  ٢ترم:        آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت    دكتري تخصصي رشته:    دورهدانشجوي       ١٤٠١- ١٤٠٢برنامه هفتگي نيمسال دوم  سال تحصيلي   
  ساعت  نام درس   ساعت  نام درس   ساعت  نام درس   ساعت  نام درس   ساعت  نام درس   ايام هفته

                      شنبه

آموزش  ارزشيابي برنامه هاي   يكشنبه 
  بهداشت و ارتقاء سالمت 

دكتر  - دكتر عبادي فردآذر
   منصوريان

١٠-٨  
  ٥كالس 

روانسنجي ابزارهاي    
آموزش بهداشت و ارتقاء  

 سالمت 

  دكتر دهداري

١٥-١٣ 

  ٥كالس 
       

الگوها و نظريه هاي    دوشنبه
آموزش مطالعه رفتار در 

بهداشت و ارتقاء  
  )١سالمت(

 دكتر صلحي

١٠-٨ 

  ٥كالس 
فناوري كاربردي در آموزش  

  )١بهداشت و ارتقاء سالمت(
 دكتر منصوريان

١٢-١٠ 

  ٥كالس 
ارتقاء سالمت اجتماع 

  محور
 دكتر منصوريان 

١٥-١٣ 

  ٥كالس 
       

                      سه شنبه 

                      چهارشنبه

  



  

 به نام خدا 

 بهداشت دانشكده 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

  ٢كار       ترم:   بهداشت حرفه اي  و ايمنيدانشجوي دوره دكتري تخصصي  رشته:  مهندسي       ١٤٠١- ١٤٠٢برنامه هفتگي نيمسال دوم  سال تحصيلي   
  ساعت  درس  نام  ساعت  نام درس   ساعت  نام درس   ساعت  نام درس   ساعت  نام درس   ايام هفته

                      شنبه

  تحقيقات حادثه     يكشنبه 
  دكتر ابراهيمي

١٢-١٠ 

كالس  
١٠ 

مطالعه پرتوها و  
ميدان ها در محيط  

  كار
  محمدي  دكتر علي 

١٥-١٣  
  ١٠كالس 

       

  مهندسي قابليت اطمينان  دوشنبه
  دكتر ابراهيمي

١٠-٨  
كالس  

١٠ 

  گرمايش، سرمايش و رطوبت
 محمدي  دكتر علي 

١٢-١٠ 

كالس  
١٠  

سيستم هاي اطالع  
 رساني پزشكي 

  دكتر اشتري نژاد 

١٥-١٣  
 ١كالس 

       

                    سه شنبه 

                     چهارشنبه

  

 


