
 

 

 

 «1401-1402سال تحصیلی اول برنامه امتحانی نیمسال »

 98 پیوستهمهندسی بهداشت محیط          کارشناسی : 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

حقوق و قوانین بهداشت محیط زیست  1

 )ملی و بین المللی(

 دکتر طاهرگورابیخانم 
17/10/1401  10-12  

19/10/1401 مهندس حمزه بهداشت مسکن و اماکن عمومی  2  8-10  

21/10/1401 مهندس حمزه  مدیریت بهداشت محیط مبارزه با ناقلین    10-12  

24/10/1401 دکتر حیدری  اقتصاد مهندسی  3  8-10  

اصول ومبانی مدیریت خطر حوادث و  4

 بالیا
26/10/1401 دکتر جعفری   12-14  

مدیریت بهداشت محیط در شرایط  5

 اضطراری
28/10/1401 دکتر دهداری راد  10-12  

کنترل بهداشتی اماکن تهیه ،توزیع و  6

 نگهداری مواد غذایی
01/11/1401 دکتر طاهر گورابی   12-14  

03/11/1401 دکتر طاهر گورابی بهداشت مدارس در آموزشگاه ها 7  8-10  

05/11/1401 مهندس حمزه  بیوتکنولوژی در بهداشت محیط 8  10-12  

06/11/1401 مشترک پروژه 9  8-10  

شتی و ردمانی سیرجان  دادکشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا



 

 

 

 «1401-1402سال تحصیلی اول برنامه امتحانی نیمسال »

 99 پیوستهمهندسی بهداشت محیط          کارشناسی : رشته

 وسایل ارتباط 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 

 

 

 

 

 

 

 

 ساعت تاریخ درساستاد  نام درس ردیف

19/10/1401 دکتر متقی-خانم فروهر زاده  اخالق اسالمی  1  10-12  

20/10/1401 دکتر مرادپور انقالب اسالمی  2  10-12  

24/10/1401 دکتر مقدسی آمار زیستی  3  10-12  

26/10/1401 مهندس حمزه  کاربرد گندزداها و پاک کننده ها  4  10-12  

28/10/1401 دکتر طاهر گورابی انتقال و توزیع آب 5  10-12  

01/11/1401 مهندس خالقی اصول ترمودینامیک و انتقال حرارت 6  10-12  

جمع آوری فاضالب و آب های  7

 سطحی
03/11/1401 دکتر آذری  8-10  

05/11/1401 دکتر جهانشاهی استاتیک و مقاومت مصاالح 8  12-14  

شتی و ردمانی سیرجان  دادکشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا



 

 

 

 «1401-1402سال تحصیلی اول برنامه امتحانی نیمسال »

 1400 پیوستهمهندسی بهداشت محیط          کارشناسی : رشته

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

 

 ساعت تاریخ درساستاد  نام درس ردیف

17/10/1401 خانم علوی  (الکترونیک)2اندیشه اسالمی  1  10-12  

)گروه خانم ها دانش خانواده وجمعیت  2

 الکترونیک(
19/10/1401 خانم یغمور-آقای اسالمی   8-10  

21/10/1401 دکتر کریمی  2زیان انگلیسی عمومی  3  10-12  

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

26/10/1401 دکتر مقدسی  اصول اپید میولوژی 5  12-14  

28/10/1401 مهندس کرمی  بهداشت حرفه ای و ایمنی  6  12-14  

01/10/1401 خانم باز ماندگان  2ریاضی عمومی  7  10-12  

03/10/1401 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


