
 بسمه تعالی

 

18-16 16-14 14-12 12-10 10-8 
ورودی بهداشت عمومی 

99 

 شنبه     

  

مصون سازی فعال 
 وغیرفعال

 صادقی(دکتر )
 (204ک)

 

 تکنولوژی آموزشی 
/ خانم )دکتر صادقی
 (ابوالقاسمی

 (204ک)

کمکهای  واقدامات بهداشتی 
 اولیه 

 )دکتر جعفری(
 (204ک)

 یکشنبه

 
 

 بهداشت مواد غذایی
 (خادمیخانم بازیار/دکتر )

 (204ک)

 دندان  بهداشت دهان و
 )دکتر خدادادی(

 (204ک)

 بهداشت مادران و کودکان 
 )خانم فیروزآبادی(

 (204ک)
 دوشنبه 

 نآقایا موضوعی قرآن تفسیر
 )آقای فصیحی(

 (210ک)

خانم  موضوعی قرآن تفسیر
 ها

 (خانم وثوق)
 (301ک)

  

 بهداشت سالمندان 
/ آتش بهار)دکتر 

 (ابوالقاسمی
 (206ک)

 پاتولوژی جغرافیایی ایران
 )خانم دکتر یوسفی(

 (204ک)
 سه شنبه

   
 اقتصاد بهداشت 

 ()دکتر حیدری
 (204ک)

حشره شناسی و مبارزه با 
 ناقلین

 )خانم دکتر یوسفی
 (204ک)

 چهارشنبه

 

 

 

 



 بسمه تعالی

18-16 16-14 12-10 10-8 
ورودی بهداشت عمومی 
1400 

  
 زبان تخصصی

 صادقی()دکتر 
 (101ک)

 (3بهداشت محیط )
 (دکتر یوسفی)خانم 

 (101ک)
 شنبه

 
 فارماکولوژی

 (نوریدکتر )
 (206ک)

 مراکز نظارت در مدیریت و
 بهداشت درمانی
 ()دکتر آتش بهار

 (205ک)

 انقالب اسالمی
 )مرادپور(

 (101ک)
 یکشنبه

 اخالق اسالمی )خانم ها(
 خانم فروهرزاده

 (204ک)
 

 تغذیه کاربردی
 (دکتر بازیار)

 (206ک)

کاربرد کامپیوتر در تجزیه و 
 تحلیل داده ها
 )دکتر مقدسی(

 (204ک)

 دوشنبه
 (انیاقا) خانواده دانش

 یاسالم یآقا
 (210ک)

 
 

 دانش خانواده  )خانم ها(
 خانم یغمور

 (303ک)

 بهداشت روانی واعتیاد
 )دکتر محسنی(

 (205ک)

 مبارزه با بیماری های واگیر
 )دکترصادقی(

 (101ک)
 سه شنبه

 
 

  
 اخالق اسالمی )آقایان(

 دکتر متقی فر
 (210ک)

 چهارشنبه

 

 

 

 

 



 بسمه تعالی

 

18-16 16-14 12-10 10-8 
ورودی بهداشت عمومی 
1401 

 (2اندیشه اسالمی )
 دکتر حیدر آبادی

 (213آقایان ک)
 (211خانم ها ک)

 شنبه   

 
 (1میکروب شناسی عملی )

 )خانم عزتخواه(
 (204ک)

 (1آمار حیاتی )
 )دکتر مقدسی(

 (210ک)

 ارتباطات آموزش بهداشت و
 صادقی(دکتر )

 (205ک)
 یکشنبه

 (2) یبدن تیترب
 (خانم ایرانمنش)

 

 اصول مدیریت در خدمات بهداشتی
 (دکتر حیدری)

 (206ک)

 زبان عمومی 
 ()خانم دکتر ستوده

 (205ک)

 (1بهداشت محیط آب )
 (دکتر یوسفیدکتر صادقی/ )

 (205ک)
 دوشنبه

 

 بهداشت کلیات پزشکی و
 (حیدری)دکتر 
 (102ک)

 

 اصول و کلیات اپیدمیولوژی
 )دکتر مقدسی(

 (102ک)

 (1میکروب شناسی تئوری )
 )آقای صدوقی(

 (206ک)
 سه شنبه

 
 (2تربیت بدنی )

 )آقای عرب(
 

 چهارشنبه  

 


