
بهداشت عمومییک ترم   

20=18  18-16  16-14  14-12  12-10  10-8  ساعتها 

 روز هفته

یجامعه شناس یاصول و مبان  

 دکتر حشمتی

7کالس  

1یاتیآمار ح  

 دکتر عبدالهی

12کالس   

 تربیت بدنی

آقایان*آقای پور 

 قائمی

 سالن مروج

14-30/15شنبه   

یژلوویزیو ف حیتشر   
دکتر -دکتر اکبری

اژدریدکتر  -بهشتی  

8کالس   

 شنبه 

 اتیصول کلا 

یخدمات بهداشت  

 دکتر علیزاده

5کالس  

 تربیت بدنی

خانم ها*خانم 

 سلیمانی

 سالن مروج

14-30/15شنبه یک  

 )قارچیشناس کروبیم 

 و انگل(

 دکتر محقق

10کالس  

 بیوشیمی

 دکتر ایل بیگی

10کالس   

 یکشنبه

 آیین زندگی

9آقایان*آقای صافدل*کالس  

8جهانشیری*کالسخانم ها*آقای   
 

 دوشنبه     

  یسیزبان انگل  

 دکتر خطیبی
6کالس  

یعموم یسیزبان انگل   

 دکتر خطیبی
1کالس  

 سه شنبه 

 چهارشنبه      

 

  



 

بهداشت عمومی سومترم   

20=18  18-16  16-14  14-12  12-10  10-8  ساعتها 

 روز هفته

 روتیکاربرد کامپ  

و  هیدر تجز

 یداده ها لیتحل

یبهداشت  

 دکتر عبدالهی

9کالس   

1بهداشت محیط    

 دکتر بذر افشان

11کالس   

 هفته در میان

 

 شنبه

 فرهنگ و تمدن 

 12آقایان* حجتی کالس

 8خانم ها*داوری کالس

 توانبخشی و 

 رفاه اجتماعی
 دکتر دلشاد

3کالس   

 بیماری های ارثی و 

 مشاوره ژنتیک
 دکتر خلقی

4کالس   

آموزش بهداشت 

 و ارتباطات
علیزادهدکتر   

4کالس   

 یکشنبه

 دوشنبه      

 روش تحقیق
ر دکت-دکتر حشمتی

 دلشاد

1کالس  

نظامهای  

سالمت در 

 ایران وجهان

 دکتر دلشاد

9کالس  

 1اندیشه   

)آقایان( : آقای  

 9کالس اسدا... زاده

)خانم ها( : آقای  

8کالس حسن زاده  

 سه شنبه

 چهارشنبه      

 

 

  



بهداشت عمومیپنجم ترم   

20=18  18-16  16-14  14-12  12-10  10-8  ساعتها 

 روز هفته

ان در کودک عیشا یهایماریب

از آن یریشگیو طرق پ  

 دکتر خطیبی

9کالس   

بهداشت حرفه 

یا  
خانم -دکتر طاهری

 صابر

9کالس   

 یحشره شناس   

ا مبارزه ب ،یپزشک

ت سموم آف نیناقل

اکش و کاربرد آنه  

ر دکت-دکتر محقق

 رضایی منش

8کالس   

 شنبه

 زبان تخصصی 
 دکتر پورحاجی

5کالس   

بهداشت مواد    

 غذایی

 دکتر پهلوان

3کالس   

 یکشنبه

 دوشنبه      

 تاریخ امامت

 اقای خانی

9کالس  

 سه شنبه     

 ادبیات فارسی

 خانم شکیبایی

4کالس  

 ادبیات فارسی

 خانم شکیبایی

4کالس  
 

2تربیت بدنی   

 خانم ها*خانم ایزدی

 سالن مروج

14-15/15چهارشنبه   

ز و نظارت در مراک تیریمد 

یو درمان یبهداشت  

 دکتر حشمتی
 2کالس 

بهداشت 

 سالمندان
 دکتر حشمتی

2کالس   

 چهارشنبه

 

 

 

 


