
 

 

 

 «1401-1402سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانی نیمسال »

 1399بهداشت عمومی ورودی : 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

18/10/1401 و آقای خراسانی خانم محمودآبادی تاریخ تمدن و فرهنگ اسالمی 1  8-10  

20/10/1401 خانم پور رمضانی های شایع در کودکانبیماری 2  8-10  

21/10/1401 خانم دکتر محسنی های زندگیمهارت 3  8-10  

های مبارزه با بیماری برنامه 4

 (الکترونیک)غیرواگیر

24/10/1401 دکتر صادقی  10-12  

26/10/1401 دکتر حیدری (الکترونیک)بخشی و رفاه اجتماعیتوان 5  10-12  

28/10/1401 مهندس زارع ایبهداشت حرفه 6  8-10  

1/11/1401 بهارخانم دکتر آتش (الکترونیک)ریزی بهداشتیاصول برنامه 7  10-12  

3/11/1401 آقای رفعتی های ارثی و ژنتیکبیماری 8  8-10  

روش تحقیق در علوم  9

 الکترونیک()بهداشتی

4/11/1401 دکتر صادقی  10-12  

6/11/1401 خانم دکتر یوسفی (الکترونیک)انسانیاکولوژی  10  8-10  

شتی و ردمانی سیرجان  دادکشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا



 

 

 

 «1401-1402سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانی نیمسال »

 1400بهداشت عمومی ورودی : 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 دکتر مقدسی (2آمار حیاتی ) 1  12-14  

های شایع در اپیدمیولوژی بیماری 2

 الکترونیک()ایران

19/10/1401 خانم دکتر یوسفی  12-14  

21/10/1401 خانم باسفهرجانی بیوفیزیک 3  12-14  

24/10/1401 خانم دکتر فتحی (2شناسی )میکروب 4  12-14  

26/10/1401 دکتر صادقی آموزانبهداشت مدارس و دانش 5  12-14  

27/10/1401 دکتر جعفری مدیریت بالیا 6  12-14  

29/10/1401 خانم خادمی تغذیه اصول 7  10-12  

1/11/1401 آقای شهدادی نظام سالمتی در ایران و جهان 8  12-14  

3/11/1401 خانم فیروزآبادی بهداشت باروری 9  12-14  

5/11/1401 دکتر آذری (2بهداشت محیط ) 10  12-14  

شتی و ردمانی سیرجان  دادکشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا



 

 

 

 «1401-1402سال تحصیلی  اولبرنامه امتحانی نیمسال »

 1401بهداشت عمومی ورودی : رشته

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

 

 ساعت تاریخ درساستاد  نام درس ردیف

17/10/1401 آقای حیدرآبادی (1اندیشه اسالمی ) 1  8-10  

18/10/1401 و آقای خراسانیخانم محمودآبادی  تاریخ تحلیلی 2  10-12  

19/10/1401 دکتر آزادبخت قانون مقررات آموزش 3  8-10  

20/10/1401 خانم کارآموز ادبیات فارسی 4  8-10  

22/10/1401 دکتر صادقی شناسیاصول و مبانی جامعه 5  8-10  

24/10/1401 دکتر محسنی شناسیبهداشت روان و روان 6  8-10  

خدمات اصول و کلیات  7

 (الکترونیک(بهداشتی

26/10/1401 دکتر حیدری  8-10  

28/10/1401 خانم سعیدی و دکتر کمانی تشریح 8  8-10  

1/11/1401 زادهدکتر حسین بیوشیمی عمومی 9  8-10  

3/11/1401 خانم فانی دانشگاهیزبان پیش 10  8-10  

5/11/1401 خانم دکتر صادقی فیزیولوژی 11  8-10  

شتی و ردمانی سیرجان  دادکشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا


