
 بسمه تعالي

 یخوعلوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني  دانشکده

 
(1044-1041)تحصیلی سال  دومدر نیمسال       89رشته مهندسي بهداشت محیط        ورودی         6رنامه هفتگی دانشجویان ترم  ب   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-نماز 16-10

 هاران
14.04-13.04 9.04-14.04 

 ساعات
 

 ایام هفته

    

 شنبه

مبانی و مفاهیم   آلودگی هوا
مدلسازی در بهداشت 

 محیط

 

 یکشنبه

مدیریت بهداشت محیط 
 برای مبارزه با ناقلین

جمع آوری فاضالب و  

 آبهای سطحی

مدیریت بهداشت محیط در 
 دوشنبه شرایط اضطراری

کنترل بهداشتی   انقالب اسالمی ایران
 اماکن...

حقوق و قوانین بهداشت 
زیست محیط و محیط  

 سه شنبه

 
 تصفیه آب

زبان تخصصی بهداشت  تصفیه فاضالب 
 چهارشنبه محیط

تاریخ فرهنگ و تمدن   پروژه
 اسالمی در ایران

اصول و کلیات ارزیابی 
 زیست محیطی

 پنجشنبه

 جمع نام استاد
 تعداد واحد

 کد کامپیوتری نام درس
 تئوری عملی

 16638460 تصفیه فاضالب 0 - 0 دکتر شیخ محمدی

 16638144 زبان تخصصی بهداشت محیط 3 - 3 دکتر عسگری

کنترل بهداشتی اماکن تهیه، توزیع و نگهداری  1.6 4.6 3 دکتر هاشم زاده

 موادغذایی

16638140 
16638110 

 16638141 مدیریت بهداشت محیط  برای مبارزه با ناقلین 1.6 - 1.6 دکتر عسگری

 16638140 پروژه - 3 3 دکتر عسگری

 16638148 حقوق و قوانین بهداشت محیط و محیط زیست 1 - 1 دکترآقانژاد

 16638119 مبانی و مفاهیم مدلسازی در بهداشت محیط 1.6 4.6 3 دکتر یگانه
16638134 

 16638406 جمع آوری فاضالب و آبهای سطحی 1.6 4.6 3 دکتر هاشم زاده
16638106 

کلیات ارزیابی زیست محیطیاصول و  1 - 1 دکترآقانژاد  16638111 

 16638141 مدیریت بهداشت محیط در شرایط اضطراری 1.6 - 1.6 دکترآقانژاد

 16638816 انقالب اسالمی ایران 3 - 3 دکتر دادرسی

 16638830 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی در ایران 3 - 3 دکتر حسن زاده

  جمع واحد 19.6 0.6 33 
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 برنامه امتحانی :ساعت 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چهارشنبه

 

 شنبهدو چهارشنبه شنبه شنبهدو

 

 یکشنبه

 

 چهارشنبه شنبه

 

 دوشنبه

 

 یکشنبه

 

 شنبه

51/40/45  51/40/45  55/40/45  84/40/45  64/40/45  14/40/45  40/40/45  45/04/45  14/41/45  92/41/45  89/41/45  

مبانی و مفاهیم 
مدلسازی در بهداشت 

 محیط

بهداشتی اماکن کنترل 
..تهیه  

زبان تخصصی 
 بهداشت محیط

جمع آوری فاضالب 
 و آبهای سطحی

مدیریت بهداشت 
محیط  برای مبارزه 

 با ناقلین

مدیریت بهداشت  تصفیه فاضالب انقالب اسالمی ایران
محیط در شرایط 

 اضطراری

اصول و کلیات 
ارزیابی زیست 

 محیطی

تاریخ فرهنگ و 
تمدن اسالمی در 

 ایران

و قوانین حقوق 
بهداشت محیط و 

 محیط زیست


