
 برنامه امتحانی پایان ترم دانشکده بهداشت

 98-99سال تحصیلی:    اول نیمسال:     98کارشناسی پیوسته مقطع :        و ایمنی کار بهداشت حر فه ای و ایمنی کارگروه : 

  کددرس ساعت عنوان درس تاریخ امتحان ایام هفته

  174907 10-12 ریاضی 23/10/98 دوشنبه

     24/10/98 سه شنبه

  174904 8-10 شیمی عمومی   25/10/98 چهارشنبه

     26/10/98 پنجشنبه

     27/10/98 جمعه

  174902 10-12 فیزیک 28/10/98 شنبه 

     29/10/98 یکشنبه

  174909 13-15 آناتومی 30/10/98 دوشنبه

  174916 13-15 آموزش بهداشت  1/11/98 سه شنبه

   11:30-10:30 خانوادهدانش  2/11/98 چهارشنبه

     3/11/98 پنجشنبه

     4/11/98 جمعه

  221207 10-12 زبان پیش دانشگاهی 5/11/98 شنبه 

     6/11/98 یکشنبه

  1-261207 10-9 1اندیشه اسالمی 7/11/98 دوشنبه

  174918 13-15 آشنایی با صنایع 8/11/98 سه شنبه

     9/11/98 چهارشنبه

  174909 8-10 فیزیولوژی 10/11/98 پنج شنبه

 



 برنامه امتحانی پایان ترم دانشکده بهداشت

 98-99سال تحصیلی:  اول نیمسال: 97مقطع :کارشناسی پیوسته           بهداشت حر فه ای و ایمنی کارگروه : 

  کددرس ساعت عنوان درس تاریخ امتحان ایام هفته

بیماری های شغلی و  23/10/98 دوشنبه

 اپیدمیولوژی

10-8 174940  

     24/10/98 سه شنبه

دینامیک گازها و آیروسل  25/10/98 چهارشنبه

 ها

10-8 174924  

     26/10/98 پنجشنبه

     27/10/98 جمعه

  174901 8-10 مکانیک جامدات 28/10/98 شنبه 

     29/10/98 یکشنبه

  2612111 10-12 تفسیر موضوعی قران 30/10/98 دوشنبه

     1/11/98 سه شنبه

  174920 10-12 صدا در محیط کار 2/11/98 چهارشنبه

     3/11/98 پنجشنبه

     4/11/98 جمعه

  221202 8-10 2زبان عمومی  5/11/98 شنبه 

     6/11/98 یکشنبه

  174912 13-15 برنامه نویسی کامپیوتر 7/11/98 دوشنبه

     8/11/98 سه شنبه

  174905 13-15 بیوشیمی و اصول تغذیه 9/11/98 چهارشنبه

  174913 8-10 نقشه کشی صنعتی 10/11/98 پنج شنبه

 



 برنامه امتحانی پایان ترم دانشکده بهداشت

 98-99سال تحصیلی:  نیمسال: اول  96مقطع :کارشناسی پیوسته          بهداشت حر فه ای و ایمنی کارگروه : 

  کددرس ساعت عنوان درس امتحانتاریخ  ایام هفته

تجزیه و ارزشیابی نمونه  23/10/98 دوشنبه

 های هوا

10-8 174680  

     24/10/98 سه شنبه

  174692 10-12 بهداشت پرتوها 25/10/98 چهارشنبه

     26/10/98 پنجشنبه

     27/10/98 جمعه

  174686 13-15 2ایمنی در محیط کار  28/10/98 شنبه 

     29/10/98 یکشنبه

  174656 13-15 مهندسی فاکتورهای انسانی  30/10/98 دوشنبه

     1/11/98 سه شنبه

  2612102 10-9 تاریخ صدر اسالم 2/11/98 چهارشنبه

     3/11/98 پنجشنبه

     4/11/98 جمعه

  174660 13-15 بیماری های شغلی 5/11/98 شنبه 

     6/11/98 یکشنبه

  174672 10-12 سم شناسی 7/11/98 دوشنبه

     8/11/98 سه شنبه

  174636 8-10 آمار حیاتی  9/11/98 چهارشنبه

     10/11/98 پنج شنبه

 



 برنامه امتحانی پایان ترم دانشکده بهداشت 

 

 98-99تحصیلی: سال  اول نیمسال: 97کارشناسی ارشد مقطع :                  بهداشت حر فه ای و ایمنی کارگروه : 

  کددرس ساعت عنوان درس تاریخ امتحان ایام هفته

  174437 10-12 مهندسی فاکتورهای انسانی  23/10/98 دوشنبه

     24/10/98 سه شنبه

  174405 8-10 روش تحقیق 25/10/98 چهارشنبه

     26/10/98 پنجشنبه

     27/10/98 جمعه

     28/10/98 شنبه 

طراحی سیستم های کنترل  29/10/98 یکشنبه

 آالینده ها 

10-8 174443  

     30/10/98 دوشنبه

     1/11/98 سه شنبه

  174435 10-12 حفاظت در برابر پرتوها 2/11/98 چهارشنبه

     3/11/98 پنجشنبه

     4/11/98 جمعه

  174439 13-15 بیماری های ناشی از کار 5/11/98 شنبه 

     6/11/98 یکشنبه

     7/11/98 دوشنبه

     8/11/98 سه شنبه

     9/11/98 چهارشنبه

     10/11/98 پنج شنبه



 برنامه امتحانی پایان ترم دانشکده بهداشت 

 98-99سال تحصیلی:  نیمسال: اول 98مقطع :کارشناسی ارشد                   بهداشت حر فه ای و ایمنی کارگروه : 

  کددرس ساعت عنوان درس تاریخ امتحان ایام هفته

  174423 8-10 آمار  23/10/98 دوشنبه

     24/10/98 سه شنبه

  260207 10-12 سیستم های اطالع رسانی 25/10/98 چهارشنبه

     26/10/98 پنجشنبه

     27/10/98 جمعه

طراحی سیستم های کنترل  28/10/98 شنبه 

  صدا و ارتعاش

10-8 1744341  

     29/10/98 یکشنبه

     30/10/98 دوشنبه

  174406 10-12 زبان تخصصی  1/11/98 سه شنبه

     2/11/98 چهارشنبه

     3/11/98 پنجشنبه

     4/11/98 جمعه

  174430 10-12 سم شناسی  5/11/98 شنبه 

     6/11/98 یکشنبه

  174432 8-10 ایمنی در محیط کار 7/11/98 دوشنبه

     8/11/98 سه شنبه

  174438 10-12 مدلسازی در بهداشت حرفه ای 9/11/98 چهارشنبه

     10/11/98 پنج شنبه

 



 برنامه امتحانی پایان ترم دانشکده بهداشت 

 98-99سال تحصیلی:  نیمسال: اول 97مقطع :کارشناسی ارشد                   HSEگروه : 

  کددرس ساعت عنوان درس تاریخ امتحان ایام هفته

     23/10/98 دوشنبه

  193211 10-12 مدیریت بحران  24/10/98 سه شنبه

     25/10/98 چهارشنبه

     26/10/98 پنجشنبه

     27/10/98 جمعه

ارزش گذاری اقتصادی در  28/10/98 شنبه 
HSE 

12-10 193218  

     29/10/98 یکشنبه

     30/10/98 دوشنبه

  193219 13-15 مدیریت حریق 1/11/98 سه شنبه

     2/11/98 چهارشنبه

     3/11/98 پنجشنبه

     4/11/98 جمعه

  193215 8-10 مدیریت ایمنی و ریسک 5/11/98 شنبه 

     6/11/98 یکشنبه

     7/11/98 دوشنبه

     8/11/98 سه شنبه

     9/11/98 چهارشنبه

     10/11/98 پنج شنبه

 



 دانشکده بهداشت برنامه امتحانی پایان ترم 

 98-99سال تحصیلی:  نیمسال: اول 98مقطع : ارشد                   HSEگروه : 

  کددرس ساعت عنوان درس تاریخ امتحان ایام هفته

  193205 13-15 اصول و مبانی مدیریت 23/10/98 دوشنبه

     24/10/98 سه شنبه

  193201 8-10 آمار  25/10/98 چهارشنبه

     26/10/98 پنجشنبه

     27/10/98 جمعه

  193213 8-10 مدیریت بهداشت محیط 28/10/98 شنبه 

     29/10/98 یکشنبه

     30/10/98 دوشنبه

اصول و مبانی ایمنی در  1/11/98 سه شنبه

 محیط کار

15-13 193207  

     2/11/98 چهارشنبه

     3/11/98 پنجشنبه

     4/11/98 جمعه

قوانین و مقررات و  5/11/98 شنبه 

 HSEهای استاندارد

12-10 193212  

     6/11/98 یکشنبه

     7/11/98 دوشنبه

     8/11/98 سه شنبه

  HSE 12-10 193226مدلسازی در  9/11/98 چهارشنبه

     10/11/98 پنج شنبه

 



 برنامه امتحانی پایان ترم دانشکده بهداشت 

 98-99سال تحصیلی:  نیمسال: اول       97دکتری مقطع :            ایمنی کاربهداشت حر فه ای و گروه : 

  کددرس ساعت عنوان درس تاریخ امتحان ایام هفته

     23/10/98 دوشنبه

  174302 10-12 نظریه های پاالیش هوا 24/10/98 سه شنبه

     25/10/98 چهارشنبه

     26/10/98 پنجشنبه

     27/10/98 جمعه

 7 174308 10-12 پرتوها 28/10/98 شنبه 

     29/10/98 یکشنبه

     30/10/98 دوشنبه

دانشکده   8-10 اصول مقاله نویسی  1/11/98 سه شنبه

 پیراپزشکی

     2/11/98 چهارشنبه

     3/11/98 پنجشنبه

     4/11/98 جمعه

     5/11/98 شنبه 

     6/11/98 یکشنبه

     7/11/98 دوشنبه

     8/11/98 سه شنبه

     9/11/98 چهارشنبه

     10/11/98 پنج شنبه

 



 برنامه امتحانی پایان ترم دانشکده بهداشت 

 98-99سال تحصیلی:       نیمسال: اول      98دکتری مقطع :                 بهداشت حر فه ای و ایمنی کارگروه :   

  کددرس ساعت عنوان درس تاریخ امتحان ایام هفته

     23/10/98 دوشنبه

اپیدمیولوژی بیماری های  24/10/98 سه شنبه

 شغلی

10-8 174315  

     25/10/98 چهارشنبه

     26/10/98 پنجشنبه

     27/10/98 جمعه

  174303 10-12 مهندسی فاکتورهای انسانی  28/10/98 شنبه 

     29/10/98 یکشنبه

     30/10/98 دوشنبه

  174307 10-12 روشنایی 1/11/98 سه شنبه

     2/11/98 چهارشنبه

     3/11/98 پنجشنبه

     4/11/98 جمعه

  174306 8-10 ایمنی در محیط کار 5/11/98 شنبه 

     6/11/98 یکشنبه

     7/11/98 دوشنبه

  174318 10-12 فناوری نانو 8/11/98 سه شنبه

     9/11/98 چهارشنبه

     10/11/98 پنج شنبه

 



 برنامه امتحانی پایان ترم دانشکده بهداشت 

 98-99سال تحصیلی:  نیمسال: اول       95کارشناسی مقطع :              بهداشت حر فه ای و ایمنی کارگروه : 

  کددرس ساعت عنوان درس تاریخ امتحان ایام هفته

     23/10/98 دوشنبه

  174655 10-12 مدیریت ریسکارزیابی و  24/10/98 سه شنبه

     25/10/98 چهارشنبه

     26/10/98 پنجشنبه

     27/10/98 جمعه

     28/10/98 شنبه 

سیستم های مدیریت  29/10/98 یکشنبه

 یکپارچه

15-13 174661  

     30/10/98 دوشنبه

     1/11/98 سه شنبه

  174682 8-10 طراحی تهویه صنعتی 2/11/98 چهارشنبه

     3/11/98 پنجشنبه

     4/11/98 جمعه

     5/11/98 شنبه 

     6/11/98 یکشنبه

     7/11/98 دوشنبه

                                        8/11/98 سه شنبه

     9/11/98 چهارشنبه

     10/11/98 پنج شنبه

 


