
 

 

 1400-1401سال تحصيلي دوم     در نيمسال  1400ورودي   پیوستهكارشناسي  مقطعحرفه اي هداشت برشته مهندسي 2 برنامه هفتگي دانشجويان ترم

 

 نام درس و اساتيــــــد 15/3 – 15/5ساعت  15/1 -15/3ساعت  15/10-15/12ساعت  15/8-15/10ساعت  ايام هفته

 دواح تعداد

 توضيحات

 ع ت

 هبشن

 2 تربیت بدني  

ساعت        دختران

30/12-11 

 آقاي دكتر حکمي 2 تربیت بدني   

 خانم سرداري

- 1  

 اقاي دكتر عاشور بیو شیمي و اصول تغذ یه 

 خانم دكتر ندا موسوي

2 - 

 1 - خانم اصالحي صنایعآشنایي با 

 يكشنبه

 اصول تغذ یه

 301ک 

 45/9الي  8

بازد ید آشنایي با 

 صنایع

 15/12الي  45/9

 2اند یشه اسالمي

 303ک   

شیمي تجزیه 

 )تئوري(

 202ک 

 - 2 آقاي دكتر نادر محمد زاده 2اند یشه اسالمي

 1 2 آقاي دكتر تاران شیمي تجزیه 

 - 2 آقاي دكتر روحي 2اختصاصيفیزیک 

 دوشنبه

 2فیزیک اختصاصي

 402ک

 د  ینامیک گازها

  203ک

آشنا یي با فنون و 

 صنایع

 402ک

 انقالب اسالمي ایران

 - 2 آقاي دكتر حاجي بابایي ینامیک گازها و آئروسل هاد 302ک

 - 1 آقاي دكتر عظیمي آشنا یي با فنون و صنایع

 سه شنبه

 بیوشیمي

 401ک

گروه اول شیمي 

 تجزیه )عملي(

 آزمایشگاه

گروه د وم شیمي 

 تجزیه )عملي(

 آزمایشگاه

 2ریاضیات عمومي

 )یک هفته درمیان (

 301ک 

 - 2 خانم دكتر مریم رحماني انقالب اسالمي ایران

 - 3 آقاي دكتر نجفي 2ریاضیات عمومي
 چهارشنبه

 2ریاضیات عمومي

 304ک

 2ني تربیت بد 

 پسران

 سالن ورزشي

 30/12الي  11

  

 پنج شنبه
                                                                                                        كل واحد   جمع    

19 
16 3 



 

 

 

 

 1400-1401  سال تحصيليدوم   در نيمسال 1399 ورودي پيوسته كارشناسيمقطع  حرفه اي هداشت مهندسي ب رشته4 برنامه هفتگي دانشجويان ترم

 

 نام درس و اساتيــــــد 15/3 – 15/5ساعت  15/1 -15/3ساعت  15/10-15/12ساعت  15/8-15/10ساعت  ايام هفته
 دواح تعداد 

 توضيحات

 ع ت

 شنبه

تجزیه و ارزشیابي نمونه  

 هاي هوا

 آزمایشگاه -) عملي ( 

 گروه اول

تجزیه و ارزشیابي 

 نمونه هاي هوا

 آزمایشگاه –) عملي ( 

 گروه دوم

  1 2 خانم مهندسي احمدي آمار زیستي 

 1 2 آقاي دكتر بهروزي تجزیه و ارزشیابي نمونه هاي هوا

شناسي و پایش اصول سم 

 بیولوژیک

 آقاي دكترعظیمي

 خانم دكتر دیزجي

2 - 

 يكشنبه

 آمار زیستي  ) تئوري(

 402ک

 اصول سم پاشي و پایش

 303ک

روشنایي در محیط 

 كار

 303ک

 )تئوري و عملي (

دكتر حاجي زادهآقاي  روشنایي در محیط كار   1 1 

 - 1 آقاي دكتر وكیلي آموزش بهداشت

 دوشنبه

 تفسیرموضوعي قرآن

 30/9الي  8ازساعت 

 آموزش بهداشت

 5پردیس 

1ارگونومي شغلي     - 2 خانم دكتر ارقامي 

 ایمني حریق و مواد شیمیایي
 آقاي دكتر عظیمي

 خانم اصالحي
2 1 

 سه شنبه

 تجزیه و ارزشیابي

 304ک 

ایمني حریق و مواد 

 شیمیایي)تئوري(

 2ک پردیس

 1ارگونومي شغلي  

     304ک 

 چهارشنبه

 ایمني حریق و مواد شیمیایي

 12تا  8بازدید از ساعت 

 آمار زیستي ) عملي (

 سایت كامپیوتر

 

   

     پنج شنبه
  4 14 20                                                        واحد   كل جمع 



 

 

 

 

 1400-1401 سال تحصيليدوم   در نيمسال 98ورودي  كارشناسيمقطع  حرفه ايبهداشت مهندسي رشته  6 برنامه هفتگي دانشجويان ترم

 نام درس و اساتيــــــد                   15/3 – 15/5ساعت  15/1 -15/3ساعت  15/10-15/12ساعت  15/8-15/10ساعت  ايام هفته

 دتعداد  واح

 پيش نياز/همزمان

 ع ت

 شنبه
 

 آیین زندگي

 101ک 

 صدا در محیط كار

 203ک

  2ارگونومي شغلي

 (2گروه  عملي)

 4الي  2ساعت 

  - 2 دكتر نعمت اله جعفريآقاي  آیین زندگي 

./5 5/1 آقاي دكتر حاجي زاده صدا در محیط كار  

 يكشنبه

 

مباني كنترل 

 آلودگي هوا

 401ک 

تنش هاي گرمایي و 

 سرمایي

 آزمایشگاه_ )عملي(

ایمني برق و ماشین 

 آالت

 401ک 

 و  دكتر ارقامي خانم 2ارگونومي شغلي 

 اصالحيخانم 

5/1   5/. 

 - 2 آقاي دكتر حاجي بابایي آلودگي هواكنترل  مباني

 دوشنبه

 مدیریت صنعتي

 101ک 

 تنش هاي گرمایي

 402ک 

 حوادث ناشي از كار

 201ک 

 ./5 5/1 آقاي دكتر عظیمي و سرمایيگرمايهايتنش 

 ./5 5/1 خانم دكتر ارقامي حوادث ناشي از كار

 سه شنبه

ارتعاش در محیط 

 كار

 102ک 

 سم شناسي شغلي

 401ک

 2ارگونومي شغلي

 401ک

 ./25 ./75 آقاي دكتر حاجي زاده ارتعاش درمحیط كار 

 ./5 5/1 خانم دكتر دیزجي سم شناسي شغلي

 چهارشنبه

 ایمني برق و ماشین آالت

 )عملي(

 12الي  8از ساعت 

  2ارگونومي شغلي 

 (1گروه عملي)

 4تا  2ساعت 

 
 آقاي دكترعظیمي ایمني برق و ماشین آالت

5/1 5/. 

 25/3 75/15 19                                                                واحدع كل جم   

 پنج شنبه

سم شناسي شغلي  

 عملي()
 

  

 



 

 

 

 

 1400-1401سال تحصيلي  دوم در نيمسال  97ورودي  كارشناسي مقطع حرفه ايبهداشت مهندسي رشته  8 برنامه هفتگي دانشجويان ترم

 

 نام درس و اساتيــــــد 15/3 – 15/5ساعت  15/1 -15/3ساعت  15/10-15/12ساعت  15/8-15/10ساعت  ايام هفته  

 دواح  تعداد

 پيش نياز/همزمان

 ع ت

 شنبه

 

 8 - آقای دکتر عظيمی  کار آموزی در عرصه  
 

  - آقاي دكتر بهروزي 

 يكشنبه

 
  - ارقاميدكترخانم 

  - زادهدكترحاجي آقاي 

 دوشنبه

 
   دكترحاجي بابایيآقاي 

    

 سه شنبه

 
    

    

 چهارشنبه

 

    

 8  8                                                        واحد جمع كل   

 پنج شنبه
 

 
 


