
 ایام هفته

 تاریخ

مهندسی بهداشت  88علوم تغذیه 89علوم تغذیه  ساعت

 89حرفه ای 

مهندسی بهداشت حرفه 

 89ای 

مهندسی بهداشت حرفه 

 88ای 

مهندسی بهداشت  88بهداشت عمومی 89بهداشت عمومی 89بهداشت عمومی

 89محیط

مهندسی بهداشت 

 88محیط

 شنبه
89/3/1041 

 2تغذیه اساسی   9044

  
ارزشیابی  تجزیه و

 نمونه های هوا

مبانی و مفاهیم    

مدلسازی در بهداشت 

 محیط

استاتیک و مقاومت 

 مصالح

 3 رژیم درمانی 14044

 

 
 

 یکنترل آلودگ یمبان

 هواا
 

بیماری های ارثی و  

 مشاوره ژنتیک

   بهداشت سالمندان

 یکشنبه
88/3/1041 

9044   

   کارآموزی در عرصه

دهان و بهداشت  کارآموزی در عرصه

 دندان

کارگاه تاسیسات   

شهری )موتور تلمبه 

ها و لوله کشی آب و 

 فاضالب(

14044   
 هیاول یکمک ها یصنعت یروانشناس 

اپیدمیولوژی بیماریهای   

 شایع در ایران

  

 دوشنبه
34/3/1041 

  4رژیم درمانی 9044
 

 نیبرق و ماش یمنیا

 آالت
 

بهداشت دانش آموزان و   

 مدارس

 پسماندکلیات  

 پاتوفیزیولوژی  14044
   

اقدامات بهداشتی و  

 کمک های اولیه

  تصفیه آب 

 سه شنبه
31/3/1041 

9044   
  

و  یشغل یها یماریب

 آنها یولوژیدمیاپ

بهداشت حرفه ای و  توان بخشی و رفاه اجتماعی اقتصاد بهداشت 

 ایمنی

 

تغذیه گروه های  14044

 ویژه 

 

 

 
از کار و  یحوادث ناش

 یاضطرار طیشرا
 

کنترل بهداشتی اماکن     

تهیه، توزیع و نگه 

 داری مواد غذایی

 چهارشنبه
1/0/1041 

فرهنگ و تمدن  9044

 اسالمی

 
  تفسیر موضوعی قران 

بهداشت مادران و  

 کودکان

فرهنگ و تمدن  

 اسالمی

 

ارزیابی وضع   14044

 تغذیه
 آئین زندگی  

 زندگیآئین   آئین زندگی  

   پنج شنبه
 

         

  جمعه
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مهندسی بهداشت  88علوم تغذیه 89علوم تغذیه  ساعت

 89حرفه ای 

مهندسی بهداشت حرفه ای 
89 

مهندسی بهداشت حرفه ای 
88 

بهداشت 

 89عمومی

بهداشت مهندسی  89مهندسی بهداشت محیط 88بهداشت عمومی 89بهداشت عمومی

 88محیط

 شنبه
0/0/1041 

 فیزیولوژی تغذیه  9044
  یشغل یسم شناس 

زبان تخصصی   زبان تخصصی  

 بهداشت محیط

اصول برنامه ریزی  14044

 در تغذیه جامعه

 
 یستیآمار ز  

  تصفیه فاضالب  حشره شناسی پزشکی 

 یکشنبه
5/0/1041 

9044   
   

مدیریت و نظارت در  

 درمانی مراکز بهداشتی

مدیریت کیفیت آب  

 )علل، اثرات و کنترل(

اصول ترمودینامیک و 

 انتقال حرارت

   بهداشت حرفه ای    االتیس کیمکان    14044

 دوشنبه
6/0/1041 

خدمات تغذیه ای  9044

 در نظام مراقبت

 

 

  
و مواد  قیحر یمنیا

 ییایمیش

مدیریت بهداشت محیط    

 در شرایط اضطراری

 

 داروشناسی  14044
  برنامه نویسی کامپیوتر 

آموزش بهداشت و   

 ارتباطات

بیوتکنولوژی در  

 بهداشت محیط

 سه شنبه
7/0/1041 

مدیریت خدمات    9044

 غذایی
  زبان تخصصی 

پاتولوژی جغرافیایی   

 ایران

 2اندیشه اسالمی 

اصول آموزش و  14044

 مشاوره  تغذیه

 
 روشنایی در محیط کار  

برنامه ریزی اصول  

 بهداشتی

   

 چهارشنبه
9/0/1041 

دانش خانواده و  9044

 جمعیت

 
 دانش خانواده و جمعیت  

دانش خانواده و   

 جمعیت

دانش خانواده و  

 جمعیت

انقالب اسالمی   14044

 ایران
 

و  ییگرما یتنش ها

 کار طیدر مح ییسرما
 

مدیریت بهداشت محیط   بهداشت مواد غذایی 

 با ناقلینبرای مبارزه 

 

   پنج شنبه
 

         

   جمعه
 

         

 


