
 

 

 

 «1401-1402سال تحصیلی اول برنامه امتحانی نیمسال »

 99مهندسی بهداشت محیط          کارشناسی ناپیوسته مرتبط : رشته

 کتاب، جزوه و وسایل ارتباط جمعی خودداری نمایید.لسه الزامی می باشد. از همراه داشتن کارت ورو د به ج

 

 ساعت تاریخ استاد درس نام درس ردیف

17/10/1401 خانم وثوق-اقای فصیحی تفسیر موضوعی قران 1  12-14  

10/1401//19 دکتر آذری اصول روش تحقیق 2  8-10  

مدیریت بهداشت محیط مبارزه با  3

 ناقلین
21/10/1401 مهندس حمزه   8-10  

24/10/1401 دکتر طاهر گورابی تصفیه آب  4  10-12  

مبانی مدل سازی در بهداشت  5

 محیط
26/10/1401 دکتر آذری  8-10  

28/10/1401 دکتر طاهرگورابی  انتقال و توزیع  6  10-12  

اصول ترمودینامیک و انتقال  7

 حرارت 
01/11/1401 مهندس خالقی  10-12  

03/11/1401 دکتر دهداری آلودگی هوا  8  12-14  

05/11/1401 دکتر جهانشاهی استاتیک و مقاومت مصالح  9  12-14  

شتی و ردمانی سیرجان  دادکشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا



 

 

 

 «1401-1402سال تحصیلی اول برنامه امتحانی نیمسال »

 1400مهندسی بهداشت محیط          کارشناسی ناپیوسته مرتبط : رشته

 جلسه الزامی می باشد. از همراه داشتن کتاب، جزوه و وسایل ارتباط جمعی خودداری نمایید.تذکر:حضور به موقع در محل برگزاری امتحان و همراه داشتن کارت ورود به 

 

 

 

 

 

 

 

 ساعت تاریخ درساستاد  نام درس ردیف

17/10/1401 خانم وثوق-آقای فصیحی  تفسیر موضوعی قران  1  12-14  

19/10/1401 دکتر آذری مدیریت کیفیت آب 2  10-12  

22/10/1401 دکتر مقدسی  2آمار زیستی  3  12-14  

24/10/1401 خانم بازماندگان  معادالت دیفرانسیل  4  12-14  

26/10/1401 دکتر دهداری راد زبان تخصصی  5  10-12  

28/10/1401 دکتر طاهر گورابی انتقال و توزیع  6  10-12  

01/11/1401 دکتر طاهر گورابی 2کلیات پسماند  7  10-12  

03/11/1401 دکتر آذری جمع آوری فاضالب و آب های سطحی 8  8-10  

05/11/1401 مهندس حمزه بیوتکنولوژی در بهداشت محیط 9  10-12  

شتی و ردمانی سیرجان  دادکشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا



 

 

 

 «1401-1402سال تحصیلی اول برنامه امتحانی نیمسال »

 99مرتبط نامهندسی بهداشت محیط          کارشناسی ناپیوسته : رشته

 باط جمعی خودداری نمایید.تذکر:حضور به موقع در محل برگزاری امتحان و همراه داشتن کارت ورود به جلسه الزامی می باشد. از همراه داشتن کتاب، جزوه و وسایل ارت

 

 

 

 ساعت تاریخ درساستاد  نام درس ردیف

17/10/1401 خانم وثوق-آقای فصیحی  تفسیر موضوعی قران 1  12-14  

19/10/1401 دکتر آذری اصول روش تحقیق 2  8-10  

21/10/1401 خانم بازماندگان مدیریت بهداشت محیط مبارزه با ناقلین  3  8-10  

24/10/1401 خانم باز ماندگان  معادالت دیفرانسیل  4  10-12  

26/10/1401 دکتر آذری مبانی مدل سازی در بهداشت محیط 5  8-10  

27/10/1401 دکتر دهداری کارگاه تاسیسات شهری  6  8-10  

28/11/1401 دکتر آذری آزمایشگاه هیدرولیک 7  10-12  

01/11/1401 مهندس خالقی  اصول ترمودینامیک و انتقال حرارت 8  10-12  

بهداشت محیط بیمارستان و کنترل  9

 عفونت
03/11/1401 مهندس حمزه   8-10  

30/11/1401 آذریدکتر  مکانیک سیاالت 10  10-12  

05/11/1401 دکتر جهانشاهی  استاتیک و مقاومت مصالح 11  12-14  

شتی و ردمانی سیرجان  دادکشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا



 

 

 

 «1401-1402سال تحصیلی اول برنامه امتحانی نیمسال »

 1400مرتبط نامهندسی بهداشت محیط          کارشناسی ناپیوسته : رشته

 باط جمعی خودداری نمایید.تذکر:حضور به موقع در محل برگزاری امتحان و همراه داشتن کارت ورود به جلسه الزامی می باشد. از همراه داشتن کتاب، جزوه و وسایل ارت

 

 ساعت تاریخ درساستاد  نام درس ردیف

17/10/1401 خانم وثوق -آقای فصیحی  تفسیر موضوعی  1  12-14  

19/10/1401 خانم یغمور-آقای اسالمی )گروه خانم ها الکترونیک(دانش خانواده  2  8-10  

21/10/1401 دکتر مقدسی  2آمار زیستی  3  10-12  

24/10/1401 دکتر دهداری راد فرایندها و عملیات در بهداشت محیط 4  10-12  

26/10/1401 دکتر آذری  دفع فاضالب اجتماعات کوچک 5  10-12  

28/10/1401 دکتر کاشانی  (الکترونیک)کامپیوتر و کاربرد آن  6  10-12  

1401//01/11 خانم بازماندگان  2ریاضی عمومی  7  10-12  

03/11/1401 دکتر آذری مکانیک سیاالت  8  10-12  

05/11/1401 مهندس کاظمی نیا-دکتر خلیفه  نقشه کشی و نقشه برداری 9  8-12  

شتی و ردمانی سیرجان  دادکشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا


