
 برنامه هفتگی کالسها در روز )شنبه(

 

 

 

 01-01ساعت  8-01ساعت 

شماره 

 کالس

 نام درس
 استاد مربوطه

 رشته و ورودی
 شماره کالس

 رشته و ورودی استاد مربوطه نام درس

  تغذیه شیمی مواد غذایی 0 و محیط 88حشره  خانم نصیری 0زبان عمومی 0

 تصفیه آب 1    1
مهندس 

 شیردره
 89 ناپیوسته محیط

3 
خدمات تغذیه در نظام 

 مراقبت
 89حرفه ای  دکتر کاظمی مهندسی فاکتورهای انسانی 3  تغذیه

 88عمومی  دکتر رخشانی تکنولوژی آموزشی 4    4

5 
کیات حشره شناسی 

 پزشکی
 89حشره  کالنتریدکتر  کلیات لیشمانیوز 5 89حشره  دکتر علیپور

 88حرفه ای  دکتر کاشفیان (0) زبان عمومی 9  تغذیه (0تغذیه درمانی) 9

9    9    

  تغذیه 0تغذیه اساسی  8    8

 89پیوسته محیط  دکتر دهقانی تصفیه فاضالب 8    8

 88حشره   ادبیات 01 حشره و عمومی کاشفیاندکتر  (0زبان عمومی ) 01

 88حشره  دکتر سیف روش های آماری  00    00

01 
مدیریت بهداشت محیط 

 اضطراریدر شرایط 

مهندس 

 شیردره
  تغذیه 3تغذیه درمانی  01 89پیوسته محیط

 روش تحقیق 03    03
دکتر 

کریمی/دکتر 

 اسدالهی

 ارشد سالمت سالمندی

04    04    
سایت 

طبقه 

 همکف

کاربرد روشهای آماری 

 محیط
    نقشه کشی  89ناپیوسته محیط  سیفدکتر 

 09-08ساعت  04-09ساعت 

 رشته و ورودی استاد مربوطه نام درس شماره کالس    شماره کالس

    0 89حرفه ای  دکتر کمالی نیا 3ایمنی در محیط کار  0

طرح تاسیسات انتقال و  1

 توزیع آب

 دکتر عباسی

 
 1 89ناپیوسته 

 
  

    3 دکترا حرفه ای دکتر یوسفی نژاد آنالیز دستگاهی 3

4 
 88حرفه ای  دکتر نجفی کمکهای اولیه 4 88پیوسته محیط  دکتر مومن باهلل میکروب شناسی عمومی

5 
 5 89حشره  دکتر سلطانی آفتکش ها و کاربرد آنها

بهداشت محیط در مبارزه با 

 بندپایان
 89حشره شناسی  دکتر کالنتری

9    9    

9    9    

8    8    

8    8    

    01 حرفه ای  ادبیات فارسی 01

      تغذیه سمینار 00

01        

سالن کنفرانس 

 مرکز تحقیقات
   

سالن اینترنت 

 کارشناسی
   

        نقشه کشی 

کامپیوتر 

 طبقه پایین
       



 شنبه(یکرنامه هفتگی کالسها در روز)ب

 01-01ساعت  8-01ساعت 

 و ورودی رشته استاد مربوطه نام درس شماره کالس رشته و ورودی استاد مربوطه نام درس کالسشماره 

 88عمومی  دکتر حمزوی میکروب شناسی و قارچ شناسی 0 89عمومی  دکتر سلطانی حشره شناسی پزشکی 1

 89حرفه ای   زبان تخصصی 1 88عمومی  خوشدلدکتر  بیوشیمی 2

 89پیوسته محیط  دکتر هاشمی تصفیه آب 3
3 
 

سیستم های جمع آوری فاضالب آبهای  سطحی و 

     (0توزیع آب )سیستم های انتقال 
 

 89پیوسته محیط  دکتر بقاپور

 89پیوسته محیط  مهندسی شیردره بهداشت محیط بیمارستان و کنترل عفونت 4 88پیوسته محیط  دکتر هاشمی ریاضی عمومی 4

5 
 ژنتیک پایه

 
 89حشره  دیانت پوردکتر 

5 
 حشره  دکتر سلطانی اصول برنامه ریزی عملیاتی مبارزه با بیماریها

  تغذیه میکروب شناسی  9 89حرفه ای  مهندس شیردره کلیات محیط زیست 6

 89ناپیوسته محیط  دکتر حسینی آلودگی هوا 9 دکترا حرفه ای سلیمانیدکتر  سم شناسی شغلی 7

  تغذیه شیمی مواد غذایی 8  تغذیه تأثیر فرآیند بر ارزش غذا 8

 حرفه ای، تغذیه  آیین زندگی )خواهران( 8 88حرفه ای  یوسفی نژاددکتر  شیمی تجزیه 9

 89عمومی  بیاتیدکتر  اقتصاد بهداشت مدیریت 01 محیط و عمومی خانم پرهیزگار آیین زندگی ) خواهران( 11

 88حشره  دکتر عزیزی مورفولوژی و فیزیولوژی حشرات 00 89ناپیوسته محیط  دکتر دهقانی تصفیه فاضالب شهری 11

 89حشره  مومن باهلل فرددکتر  پاتوبیولوژی جغرافیایی 01 89ره حش دکتر ملک مکان  روش تحقیق  12

 HSEدکترای  دکتر زمانیان صدا و ارتعاش 03    13

 HSEارشد  دکتر حسینی ارزیابی اثرات بهداشت محیط 14    14

 89عمومی  دکتر رخشانی نظام های سالمت در ایران و جهان نقشه کشیسالن     

    کشینقشه 
سالن 

 اولکامپیوتر
   

     14کالس     

    15کالس     

 یکشنبه هایروز بعدازظهر برنامه هفتگی کالسها در

 09-08ساعت  04-09ساعت 

 رشته و ورودی استاد مربوطه نام درس شماره کالس رشته و ورودی استاد مربوطه نام درس شماره کالس

0    0    

    1 88عمومی  زرشناس/ رحمانیان دکتر بهداشت باروری 1

    3 89حشره شناسی  دکتر مومن باهلل فرد کنه شناسی 3

    4 89کارشناسی پیوسته محیط  دکتر بریزی بهداشت مواد غذایی 4

 89حشره  دکتر سلطانی حشرات مفید 5 89حشره  دکتر کالنتری اصول بهداشت محیط 5

 9 89عمومی  دکتر کشفی بیماریهای ارثی و ژنتیک  9
مبانی نمونه برداری از آالینده 

 های هوا

 89حرفه ای  دکتر جعفری

9    9    

    8  تغذیه اصول برنامه ریزی و مدیریت 8

 88حشره  دکتر کریمی آموزش بهداشت و ارتباطات 8    8

    01 محیط و حرفه ای ، تغذیه آقای زارع آئین زندگی )برادران( 11

    00 89عمومی  جعفریدکتر  بهداشت حرفه ای  11

    آمفی تئاتر  تغذیه آمار حیاتی 01

    نقشه کشی    نقشه کشی

    03کالس    03کالس

    04کالس     04کالس 

     HSEارشد   آمار و روش تحقیق  سایت طبقه اول

 

  

 

 

 



 شنبه(دوبرنامه هفتگی کالسها در روز )

 01-01ساعت  8-01ساعت 

شماره 

 کالس

 رشته و ورودی استاد مربوطه نام درس کالسشماره  رشته و ورودی استاد مربوطه نام درس

  تغذیه بیوشیمی متابولیسم 1 و محیط 88حشره  دکتر نصیری (0زبان عمومی ) 1

 88پیوسته محیط  مفتخر اصول اپیدمیولوژی 2 89عمومی  دکتر شهسوار زبان تخصصی  2

 88حشره   ادبیات 3 89عمومی  دکتر رحمدل موادغذاییبهداشت  3

 88عمومی  دکتر آذربخش اصول و کلیات اپیدمیولوژی 4 88حرفه ای  دکتر هاشمی 1ریاضی عمومی  4

 89حرفه ای  دکتر احمدی نژاد روشنایی در محیط کار 5 89حشره  مهندس شیردره  قوانین و مقررات محیط زیست  5

 88حرفه ای  دکتر کاشفیان (0زبان عمومی ) 6 89حرفه ای  دکتر کمالی نیا حوادث ناشی از کار 6

 88ارشد حرفه ای  دکتر زمانیان طراحی سیستم کنترل گرما 7 89ناپیوسته محیط  دکتر بقاپور مکانیک خاک 7

  تغذیه فیزیولوژی تغذیه 8    8

 89پیوسته محیط   زبان تخصصی  9 89پیوسته محیط  دکتر دهقانی فرآیند و عملیات در بهداشت محیط 9

 88ناپیوسته محیط  دکتر دهقانی  تصفیه فاضالب صنعتی 11 88حشره و عمومی  دکتر کاشفیان (0زبان عمومی ) 01

 89حرفه ای  دکتر جعفری (011-03مکانیک سیاالت ) 11 89پیوسته محیط  دکتر هاشمی هیدرولیک 00

 89عمومی  دکتر صلح پور و دندان بهداشت دهان 12 89حشره   شیمی تجزیه 01

03 
 دکتر سلیمانی  ارزشیابی آالینده های هوا

 حرفه ای88ارشد

 
    آمفی  تئاتر

04 
 پژوهشی پیشرفته در بهداشت

دکتر کریمی، دکتر 

 نظری

دکترای آموزش 

 بهداشت
 88حشره  دکتر مومن باهلل جانور شناسی بی مهرگان نقشه کشی

آمفی 

 تئاتر
 نرم افزار تحلیل داده ها اولسایت  طبقه    

دکتر کریمی، دکتر 

 اسدالهی
 88ارشد آموزش بهداشت 

نقشه 

 کشی
    کشینقشه  89حرفه ای  دکتر احمدی نژاد تنش های حرارتی در محیط کار

 0سایت 
   

سالن اینترنت 

88ارشد سالمت سالمندی  خانم دکتر سیف آمار همکف  

 دوشنبه هایروز بعدازظهربرنامه هفتگی کالسها در

 09-08ساعت  04-09ساعت 

شماره 

 کالس

 رشته و ورودی استاد مربوطه نام درس شماره کالس رشته و ورودی استاد مربوطه نام درس

    0  تغذیه 1فیزیولوژی  0

    1 89عمومی  دکتر کشفی بهداشت سالمندان 1

    3 89ناپیوسته محیط  دکتر اژدر پور کاربرد بیوتکنولوژی بهداشت محیط 3

 88حرفه ای  دکتر احمدی نژاد ارتعاش در محیط کار 4 88پیوسته محیط  دکتر هاشمی ریاضی عمومی  4

5 
 89عمومی  مهندس شیردره (3و1بهداشت محیط )

نوپدیدی و باز پدیدی  5

 بیماریها 
 89حشره  دکتر علیپور 

آشنایی با مدلسازی در سیستم  9

 بهداشت محیط 
 89محیط پیوسته  دکتر سمایی

آشنایی با مدلسازی در سیستم  9

 بهداشت محیط 
 89پیوسته محیط  دکتر سمایی

9    9    

8    8    

    8 89حرفه ای  احمدی نژاددکتر (1روشنایی در محیط کار ) 8

 HSEارشد دکتر سلیمانی مدیریت بهداشت حرفه ای 01 88حرفه ای   ادبیات فارسی 01

    00 89پیوسته محیط  هاشمیدکتر  کلیات پسماند 00

12    12    

        پراتیک

        نقشه کشی

سالن 

 اینترنت

 کارشناسی

   

 

   

 

 



 

 شنبه(سه  رنامه هفتگی کالسها در روز )ب 

 01-01ساعت  8-01ساعت 

 رشته و ورودی استاد مربوطه نام درس شماره کالس رشته و ورودی استاد مربوطه نام درس شماره کالس

 دکتر شمسایی انقالب اسالمی)خواهران( 0
و تغذیه  89حشره 

 حرفه ای
 محیط و عمومی دکتر شمسایی انقالب اسالمی )خواهران( 0

1    1 
 میکروب شناسی محیط 

 (13-11) 
 89محیط ژدرپوردکتر ا

 89حشره   اقای واحدی ایمنی و کاربرد مواد شیمیایی 3 89عمومی  دکتر اخالقی تغذیه کاربردی 3

 89عمومی  دکتر رخشانی آموزش بهداشت و ارتباطات 4 89پیوسته محیط  دکتر احمدی اصول ترمودینامیک 4

 89حرفه ای  دکتر غریبی ایمنی در عملیات عمرانی 5 88حشره  دکتر یوسفی نژاد شیمی آلی 5

    9 88حرفه ای  دکتر استواری 1فیزیک اختصاصی  9

9    9    

8    8    

8    8    

 دکتر محمودی )خواهران( 1اندیشه  01
محیط، حشره، 

 عمومی
 حرفه ای و تغذیه دکتر محمودی )خواهران( 1اندیشه  01

 88عمومی  اکبری انمخ آمار حیاتی 00 89پیوسته محیط  مهندس شیردره قوانین و مقرارت محیط زیست 00

 89حرفه ای  جعفریدکتر  مبانی کنترل آلودگی هوا 01    01

13    13    

 دکترای آموزش بهداشت دکتر کاوه روان سنجی آموزش بهداشت  14    14

 دکتر کریمی دانش خانواده )خواهران( آمفی تئاتر
عمومی، 

 تغذیه،محیط
 عمومی،محیط،تغذیه دکتر کریمی دانش خانواده) برادران( آمفی تئاتر

 98محیط پیوسته  مهندس شیردره نقشه برداری  نقشه کشی    نقشه کشی

        تاق پراتیکا

سایت کامپیوتری 

 کارشناسی
       

 برنامه هفتگی کالسها در بعداز ظهر روزهای سه شنبه 

16-14 18-16 

 رشته وورودی استاد مربوطه نام درس شماره کالس رشته و ورودی استاد مربوطه نام درس شماره کالس

1    1    

 کمکهای اولیه 2
مهندس  /دکتر رخشانی

 شیردره
    2 89عمومی 

    3 89عمومی  دکتر دوستی توانبخشی و رفاه اجتماعی 3

    4 89پیوسته محیط  دکتر شاهسونی هیدرولوؤی آبهای سطحی 4

    5  تغذیه بهداشت عمومی  5

    6  تغذیه اصول آموزش و مشاوره 6

7    7    

8    8    

    9 کلیه رشته ها صفرپوردکتر  انقالب اسالمی )برادران( 9

    11 کلیه رشته ها دکتر محمودی )برادران( 1اندیشه  11

11    11    

12    12    

سایت طبقه 

 اول
    مرکز تحقیقات 88 ارشد حرفه ای  آمار حیاتی

 

 



 

 شنبه(چهاربرنامه هفتگی کالسها در روز ) 

 01-01ساعت  8-01ساعت 

شماره 

 کالس
 رشته و ورودی استاد مربوطه نام درس شماره کالس رشته و ورودی مربوطهاستاد  نام درس

  تغذیه زندگی های رهدو تغذیه در 0  تغذیه روش تحقیق در علوم بهداشتی  0

  تغذیه اصول روشهای نگهداری  1  تغذیه تغذیه درمانی 1

  تغذیه بیوشیمی متابولیسم 3    3

 89حرفه ای  دکتر احمدی نژاد 1بهداشت پرتوها  4 89ای  حرفه دکتر سلیمانی 1سم شناسی شغلی 4

 89عمومی  دکتر رخشانی اصول برنامه ریزی بهداشتی 5    5

 اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری 9
دکتر رخشانی 

 ،مهندس شیردره
 89حرفه ای  دالوریدکتر  مدیریت صنعتی  9 89عمومی 

9    9    

    8 88حرفه ای  کشتکاردکتر  روانشناسی صنعتی 8

 88محیط پیوسته  دکتر اژدرپور (11-13)شیمی محیط 8 89پیوسته محیط  دکتر دهقانی فاضالب صنعتی 8

 89پیوسته محیط  دکتر سمایی مدیریت پسماند 01    01

 00 89عمومی  دکتر قائم داده ها یلکاربرد کامپیوتر  و تجزیه تحل 00
کاربرد کامپیوتر و تجزیه 

 تحلیل داده ها
 89عمومی  دکتر قائم 

01    01    

03        

    نقشه کشی 98پیوسته محیط  مهندس شیردره نقشه کشی نقشه کشی

 

 (چهارشنبه)برنامه هفتگی کالسها در بعداز ظهر روز 
 

 09-08ساعت  04-09ساعت 

شماره 

 کالس
    شماره کالس   

0    0    

    1 89عمومی  دکتر فرامرزی پاتوبیولوژی جغرافیایی  1

 مکانیک سیاالت 3
خانم دکتر 

 عباسی
محیط پیوسته 

89  
3    

4 
اصول و نگهداری جمع آوری 

 حشرات 
    4 88حشره  خانم دکتر امین

    5 89عمومی  دکتر خانی  اکولوژی انسانی و بهداشت بین الملل 5

9    9    

9    9    

8    8    

    8 89حشره  خانم اکبری اطالعات جغرافیاییکاربرد سیستم  8

01    01 
شناسایی و مبارزه با جانوران 

 سمی 
 89حشره  دکتر شهابی 

11    11    

        

        نقشه کشی

 


