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 بهداشت محیط1044ورودی 1044-1041برنامه هفتگی در نیمسال اول 

 

 

  

 ساعت             

 روز

8- 01 01- 01 1-4 4-6 6- 8 

 زبان پیش دانشگاهی شنبه

 

 زبان پیش دانشگاهی

 

   0بدنی تربیت

 شیمی عمومی یکشنبه

 

عمومی شناسی میکروب   

 

  

 کامپیوتر و کاربرد آن  دوشنبه

 

 فیزیک عمومی

 

 0اسالمی اندیشه 

 

 0ریاضی عمومی سه شنبه

 

 0ریاضی عمومی

 

 عمومی شناسی میکروب

 

 عمومی شناسی میکروب

 

 شناسی میکروب

 عمومی

 

عمومی شیمی چهارشنبه  

 

    

      پنج شنبه

      جمعه
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 بهداشت محیط99ورودی0411-0410برنامه هفتگی در نیمسال اول 

 

  

 ساعت             

 روز

8- 01 01- 01 1-4 4-6 6- 8 

 مکانیک سیاالت  شنبه

 

   

 در ها کننده پاک و گندزداها کاربرد یکشنبه

محیط بهداشت  

 معادالت دیفرانسیل

 

 معادالت دیفرانسیل

 

اسالمی انقالب  

 

 

 آمار زیستی دوشنبه

 

 محیط بهداشت در عملیات و فرآیندها

 

   

 

 سه شنبه

 روش تحقیقاصول  هیدرولوژی آب های سطحی و زیر زمینی

 

   

 نرم جامع کارگاه) 0 عرصه در کارآموزی چهارشنبه

 نویسی گزارش اصول کارگاه: شامل افزار

 افزارهای نرم پیشرفته، excel و word و

 ،GIS کارگاه ،SPSS نویسی، رفرنس

 یک از برداری نقشه ،AutoCAD کارگاه

  (آن نقشه تهیه و منطقه

 

 افزار نرم جامع کارگاه)0 عرصه در کارآموزی

 و word و نویسی گزارش اصول کارگاه: شامل

excel ،رفرنس افزارهای نرم پیشرفته 

 کارگاه ،GIS کارگاه ،SPSS نویسی،

AutoCAD، و منطقه یک از برداری نقشه 

 (آن نقشه تهیه

 

   

      پنج شنبه

      جمعه
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 بهداشت محیط98ورودی0411-0410برنامه هفتگی در نیمسال اول 

 

 ساعت             

 روز

8- 01 01- 01 1-4 4-6 6- 8 

 بهداشتی خدمات مدیریت اصول  شنبه

 

: شامل افزار نرم جامع کارگاه)0 عرصه در کارآموزی

 excel و word و نویسی گزارش اصول کارگاه

 کارگاه ،SPSS نویسی، رفرنس افزارهای نرم پیشرفته،

GIS، کارگاه AutoCAD، یک از برداری نقشه 

 (آن نقشه تهیه و منطقه

 

  

  آب توزیع و انتقال یکشنبه

 

 هیدرولیک آزمایشگاه

 

 (کنترل و پایش اثرات، علل،) هوا آلودگی

 

  

 مهندسی اقتصاد دوشنبه

 

  جمع آوری فاضالب و آبهای سطحی

 

: شامل افزار نرم جامع کارگاه)1 عرصه در کارآموزی

 excel و word و نویسی گزارش اصول کارگاه

 کارگاه ،SPSS نویسی، رفرنس افزارهای نرم پیشرفته،

GIS، کارگاه AutoCAD، یک از برداری نقشه 

 (آن نقشه تهیه و منطقه

 

قرآن موضوعی تفسیر  

 

 

 (بیمارستان محیط بهداشت) کارآموزی سه شنبه

 

 و پایش اثرات، علل،) هوا آلودگی

 (کنترل

 

 عفونت کنترل و بیمارستان محیط بهداشت

 

  

      چهارشنبه

      پنج شنبه

      جمعه


