
 بسمه تعالی

 

 گروه بهداشت حرفه ای و ایمنی کار
 

 99-98سال تحصیلی:                                           دوم نیمسال :                               جهانگیریدکتر آقای برنامه هفتگی:        

 روزهای هفته
 ساعات تشکیل کالس

10-8 12-10 15-13 17-15 

 نامه دانشجویان دکتریپایان  شنبه
-مدیریت یکپارچه سالمت،ایمنی و محیط زیست

 )ادیومتری(HSEارشد 
 پروژه دانشجویان کارشناسی

- 

 - آزمایشگاه ایمنی  پایان نامه دانشجویان دکتری پایان نامه دانشجویان ارشد یکشنبه

 جلسه شورای آموزشی دانشکده طرح اساتید مشاور  دوشنبه
 HSEارشد  – HSEزبان تخصصی 

 )ادیومتری(

)عملی(  3ایمنی در محیط کار 

 96کارشناسی 

 ()آزمایشگاه ایمنی

 پایان نامه دانشجویان دکتری پایان نامه دانشجویان دکتری سه شنبه

ایمنی در عنلیات 

 (عمرانی)آزمایشگاه ایمنی

 جلسه شورای گروه /

- 

 - ارتباط با صنعت دفتر دفتر ارتباط با صنعت دفتر ارتباط با صنعت  چهارشنبه

 

 



 بسمه تعالی

 

 گروه بهداشت حرفه ای و ایمنی کار
 

 99-98سال تحصیلی:                                 دوم نیمسال :                                               جعفریدکتر آقای برنامه هفتگی:               

 

 روزهای هفته
 ساعات تشکیل کالس

10-8 12-10 15-13 17-15 

 - مشاوره  پروژه دانشجویان کارشناسی  مشاوره دانشجویان تحصیالت تکمیلی مشاوره دانشجویان تحصیالت تکمیلی شنبه

 گروه بهداشت عمومی-بهداشت حرفه ای انجام امور پژوهشی انجام امور پژوهشی یکشنبه
مبانی نمونه برداری از آالینده های 

 (6) کالس 97کارشناسی -هوا)نظری(

 دوشنبه
 98ارشد -)عملی(ارزشیابی آالینده های هوا 

 )آزمایشگاه عوامل شیمیایی(
 - انجام امور پژوهشی (11)کالس  97 -مکانیک سیاالت

 انجام امور پژوهشی سه شنبه
کارشناسی  –مبانی کنترل آلودگی هوا 

 (12)کالس 96
 - جلسه شورای گروه

 مشاوره  پروژه دانشجویان کارشناسی کارشناسی مشاوره  پروژه دانشجویان چهارشنبه
-مبانی نمونه برداری از آالینده های هوا)عملی(

 )آزمایشگاه(97کارشناسی 
- 

 - - - - پنج شنبه

 

 



سمه تعالیب  

 گروه بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 

 99-98سال تحصیلی:                                             دوم نیمسال :                          زمانیاندکتر خانمبرنامه هفتگی:           

 

 روزهای هفته
 ساعات تشکیل کالس

10-8 12-10 15-13 - 

 - انجام امور پژوهشی انجام امور پژوهشی انجام امور پژوهشی شنبه

 - مشاوره دانشجویان    (13)کالس  98دکتری –صدا و ارتعاش  مشاوره دانشجویان یکشنبه

 - انجام امور پژوهشی   دوشنبه

 مشاوره دانشجویان مشاوره دانشجویان سه شنبه
طراحی سیستم های کنترل گرما و انجام امور 

شورای آموزشی  /)ادیومتری(98ارشد  –سرما 

 گروه

- 

 - انجام امور پژوهشی انجام امور پژوهشی انجام امور پژوهشی چهارشنبه

 -    پنج شنبه

 

 

 

 



 بسمه تعالی

 گروه بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 

 99-98سال تحصیلی:                                   دوم نیمسال :                              سلیمانی دکتر آقایبرنامه هفتگی:                               

 

روزهای ج

 هفته

 ساعات تشکیل کالس

10-8 12-10 15-13 17-15 

     شنبه

    (7)کالس 98دکتری -)نظری(نوین شغلیسم شناسی  یکشنبه

 دوشنبه
 98ارشد  -ارزشیابی آالینده های هوا)نظری( 

 (13)کالس 
رشد ا -سم شناسی شغلی کاربردی

 )آزمایشگاه( )عملی(98
 

-مدیریت بهداشت حرفه ای

 HSE 98ارشد 

    97کارشناسی  -اصول سم شناسی و پایش بیولوژیک سه شنبه

 چهارشنبه
 98دکتری -(عملیسم شناسی نوین شغلی) (4)کالس  96کارشناسی  -2سم شناسی شغلی 

 ) آزمایشگاه(

  

  -  - پنج شنبه

 

 

 



 

 بسمه تعالی

 گروه بهداشت حرفه ای و ایمنی کار
 

 99-98سال تحصیلی:                                 دوم نیمسال :                                     دکتر احمدی نژادخانم برنامه هفتگی:                

روزهای ج

 هفته

 ساعات تشکیل کالس

10-8 12-10 12-15 17-15 

  و پژوهشی یآموزش مشاوره پروژه دامشجویان و پژوهشی یآموزش شنبه

 یکشنبه
تنش های حرارتی 

 )عملی()آزمایشگاه(96

 98ارشد -طراحی روشنایی در محیط کار

 )کالس ادیومتری(
 پروژه پژوهشی و ارتباط با صنعت 

 

 دوشنبه
 –تنش های حرارتی )نظری( 

 )اتاق نقشه کشی(96کارشناسی 
 -)نظری و عملی(1روشنایی در محیط کار 

 (5)کالس  96کارشناسی 

)نظری و عملی(  2کار روشنایی در محیط 

 و آزمایشگاه( 9) کالس 96کارشناسی 

 جلسه هم اندیشی  /

 97کارشناسی -ارتعاش در محیط کار

  جلسه شورای گروه پروژه پژوهشی و ارتباط با صنعت کارشناسیمشاوره دانشجویان  سه شنبه

 مشاوره پژوهشی دانشجویان چهارشنبه
) 96کارشناسی -(نظری و عملیبهداشت پرتوها )

 (4کالس 
 مشاوره کارآموزی

 

 

 و گرامی : خواهشمند است در صورت نیاز به مراجعه در خارج از ساعت مشخص شده در برنامه فوق هماهنگی قبلی صورت پذیرد. قابل توجه دانشجویان عزیز٭

 

 



 

 بسمه تعالی

 گروه بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 99-98سال تحصیلی:                                        دوم نیمسال :                                                کمالی نیاآقای دکتر برنامه هفتگی:    

روزهای ج

 هفته

 ساعات تشکیل کالس

10-8 12-10 15-13 17-15 

 -    شنبه

 فعالیت پژوهشی   یکشنبه
 96کارشناسی -3ایمنی در محیط کار 

 (2)کالس 

ارشد  -بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث

HSE)ادیومتری( 

  جلسه شورای گروه جلسات تحصیالت تکمیلی  97کارشناسی -کارحوادث ناشی از  دوشنبه

 -    سه شنبه

 - دانشگاه  یکمیته تحقیقات دانشجوی فعالیت پژوهشی چهارشنبه
 

 

 

 بسمه تعالی



 گروه بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 98-99سال تحصیلی:                                               دوم نیمسال :                                        آقای دکتر یوسفی نژادبرنامه هفتگی:    

روزهای ج

 هفته

 ساعات تشکیل کالس

10-8 12-10 15-13 17-15 

 امور اجرایی آزمایشگاه ها شنبه
 ارشد -آلودگی محیطی مواد غذایی

 مشاوره دانشجویان کارشناسی /98

کارآموزی  تحقیق و توسعه آزمایشگاه + مشاوره 

 95 داشجویان کارشناسی
- 

 (9کالس ) 98کارشناسی   -شیمی تجزیه یکشنبه
 98کارشناسی  -شیمی تجزیه)عملی(

 )آزمایشگاه عوامل شیمیایی(

 98کارشناسی  -شیمی تجزیه)عملی(

 )آزمایشگاه عوامل شیمیایی(

 98کارشناسی  -شیمی تجزیه)عملی(

 )آزمایشگاه عوامل شیمیایی(

 دوشنبه
  کارشناسی بیولوژی ناقلین -شیمی تجزیه مبانی

 (12)کالس 
 )ادیومتری( 98دکتری -آنالیز دستگاهی

کارشناسی بیولوژی ناقلین   -مبانی شیمی تجزیه

 )عملی() آزمایشگاه عوامل شیمیایی(

کارشناسی بیولوژی  -مبانی شیمی تجزیه

 ناقلین  )عملی() آزمایشگاه عوامل شیمیایی(

 سه شنبه
 کارشناسی بیولوژی ناقلین -)نظری(شیمی آلی 

  (5کالس)

کارشناسی بیولوژی  -شیمی آلی )عملی(

 ناقلین

 کارشناسی بیولوژی ناقلین  -شیمی آلی )عملی(
- 

  تحقیق و توسعه آزمایشگاه PhDپایان نامه دانشجویان  پایان نامه دانشجویان ارشد چهارشنبه
 

 دانشجویان محترم

 دانشکده ، دفتر گروه حتما مطلع است.*در صورت عدم حضور در 

ات می توانید به جهت مشاوره پژوهشی در آزمایشگاه ها) آنالیز دستگاهی یا شیمی محیط( حضور داشته باشم. لذا در صورت عدم حضور در دفتر کاری در این ساع ساعات مشاوره*ممکن است در 

 آزمایشگاه مراجعه فرمایید.

 یوسفی نژاد –با احترام 

 



 تعالی بسمه

 گروه بهداشت حرفه ای و ایمنی کار
 

 98-99سال تحصیلی:                                       دوم نیمسال :   و فیزیکی  آزمایشگاه عوامل شیمیاییبرنامه هفتگی: 

 

 روزهای هفتهج
 ساعات تشکیل کالس

10-8 12-10 15-13 17-15 

 شنبه
 / آز فیزیکی صدا و ارتعاش دکتری)دکتر زمانیان( - -

 )دکتر سلیمانی(98ارشد -سم شناسی شغلی کاربردی -

-  

 یکشنبه
 شیمی تجزیه )دکتر یوسفی نژاد( آز شیمیایی - -

)دکتر احمدی نژاد( آز  98ارشد طراحی روشنایی در محیط کار  -

 فیزیکی

 شیمی تجزیه )دکتر یوسفی نژاد( آز شیمیایی  

احمدی )دکتر 96کارشناسی –تنش های حرارتی  -

   نژاد(

 

 دوشنبه
ارشد  -ارزشیابی آالینده های هوا

 )دکتر جعفری(98

 98دکتری -آنالیز دستگاهی

 طراحی سیستم های کنترل گرما  -

 

احمدی )دکتر 96کارشناسی  -روشنایی در محیط کار -

 نژاد(

 کارشناسی بیولوژی ناقلین   -مبانی شیمی تجزیه -

 -مبانی شیمی تجزیه

کارشناسی بیولوژی ناقلین 
  )دکتر یوسفی نژاد(

     سه شنبه

 چهارشنبه
 )دکتر احمدی نژاد(96کارشناسی  -بهداشت پرتوها - -

 )دکتر سلیمانی(98دکتری  –سم شناسی نوین شغلی  -

 97کارشناسی-ی از  آالینده هوامبانی نمونه بردار -

 ) دکتر جعفری(

 

 

  -  - پنج شنبه

 


