
 98-99 اولنیمسال  بهداشت عمومی اول  ترم

 ساعت 10-8 12-10 16-14 18-16 20-18

 ایام هفته

 زبان عمومی  

 انصاریآقای 

 11کالس

 زبان عمومی 

 آقای انصاری

 11کالس

 واحد( 2بیوشیمی )  

 دکتر مالنیا

 9کالس

 شنبه

 تشریح و فیزیولوژی  

 عملی5/0تئوری*5/1

 دکتر احمدی

 12کالس

 شناسیمیکروب  

 عملی 1تئوری*2

 دکتر محقق

 10کالس

 یکشنبه

 آقایان -تربیت بدنی 

 آقای پورقائمی

 سالن نهم دی

 خانم ها -تربیت بدنی 

 خانم فالح

 سالن جلیلی

 دوشنبه  

 میکروب آزمایشگاه -آز 

 دکتر محقق 

 آزمایشگاه

 میکروب آزمایشگاه -آز

 دکتر محقق 

 آزمایشگاه

 واحد( 2آمار حیاتی )

 عبداللهیدکتر 

 10کالس

اصلو کلیات خدمات بهداشتی 

 واحد2

 دکتر علیزاده

 5کالس

 سه شنبه

 آیین زندگی * آقایان

 آقای دستوری

 6کالس 

 آیین زندگی * خانم ها

 آقای دستوری

 12کالس
 

اصول و مبانی جامعه شناسی   

 واحد2

 دکتر حشمتی

 12کالس

 چهارشنبه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 بهداشت عمومی 3ترم 

 ساعت 10-8 12-10 16-14 18-16 20-18

 ایام هفته

 روش تحقیق 

 عملی1تئوری*2

 دکتر قربانی

 سایت

 آقایان*انقالب اسالمی 

 آقای محبی

  12کالس

  2بهداشت محیط 

 واحد1

 دکتر بذرافشان

 10کالس

  )واحد 2 (بیوفیزیک

 کتر صادقید

 10کالس

 شنبه

  2یاسالم شهیاند 

 10کالس  :حسن زاده-آقایان

 4:کالسمحمد پور-خانم ها
 

 دفاع مقدس

 آقای یزدانپور

 11کالس

 روش تحقیق

 عملی1تئوری*2

 دکتر قربانی

 سایت

کاربرد کامپیوتر در 

 تجزیه و تحلیل آماری

دکتر ( واحد 2)

 عبدالهی

 13کالس

 یکشنبه

نظام های سالمت در ایران و  

 واحد2جهان 

 خانم کثیری

 11کالس

 2)توانبخشی ورفاه اجتماعی 

 (واحد

 آقای جهانشیری

 12کالس

اصول مدیریت در 

خدمات بهداشتی 

  (واحد 2)درمانی 

 خانم زاده احمد

 9کالس

 دوشنبه 

 خانم هاانقالب اسالمی *  

 دکتر بشارت

 12کالس

 

 

 سه شنبه 

 چهارشنبه     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  بهداشت عمومی پنجم ترم 

 ساعت 10-8 12-10 16-14 18-16 20-18

 هفتهایام 

 بهداشت سالمندان 

 واحد2

 خانم فرهادی

 4کالس 

 تاریخ امامت 

 )آقایان(آقای مرادی

 3کالس

  امامت خیتار

 )خانم ها(آقای داوری

 1کالس

 آموزش بهداشت

  واحد2

 خانم زاده احمد

 12کالس

 شنبه 

 یفارس اتیادب

 آقای جاللی

 2کالس 

بیماری های شایع در   

کودکان و طرق پیشگیری 

 (واحد2)از آن 

 دکتر خطیبی

 11کالس

 بهداشت حرفه ای

 واحد2

 خانم عارفی

 12کالس

 یکشنبه

 اقتصاد بهداشت  

 واحد2

 آقای معلم

 6کالس

 آزمایشگاه حشره شناسی

 آقای نجفی

 آزمایشگاه

 بهداشت مواد غذایی

 واحد2

 ر گاراجیانتدک

 8کالس

 دوشنبه 

 یفارس اتیادب

 آقای جاللی

 6کالس 

 هفته زوج

 حشره شناسی پزشکی   

 واحد 2

 نجفی آقای

 5کالس

 سه شنبه 

 )خانم ها(  2 یبدن تیترب  

 45/13-15ساعت  

 خانم احمدی

 سالن جلیلی

 چهارشنبه  
 

 

 

 


