
 

 

 

 

  «0911-0011تحصیلی  دومنیمسال در  بهداشت محیطمهندسی هفتگی اساتید گروه برنامه »

 دکتر سمیه دهقانینام استاد: 

 

  00-01 01-00 01 -01 8 -01 ایام هفته

 هیات تحریریه نشریه مشاوره آزمایشگاه هیدرولیک مشاوره شنبه

 پروژه یکشنبه
کمیته شورای پژوهشی 

 تحقیقات دانشجویی
 مشاوره -

 مشاوره - مدیریت کیفیت آب پروژه دوشنبه

 جلسه شورای گروه مشاوره کارآموزی سه شنبه
کمیته تحقیقات شورای مرکزی 

 دانشجویی

 / کارگاه اصول روش تحقیقکارآموزی - کارآموزی (3بهداشت محیط) چهارشنبه

شتی و ردمانی سیرجان  دادکشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا



 

 

 

 

  «1399-1400تحصیلی  دومنیمسال در  بهداشت محیطمهندسی هفتگی اساتید گروه برنامه »

 ساناز حمزه نام استاد: 

 

 10 -12 8 -10 ایام هفته
 

12-14 16-14  

 کار آموزی  پروژه شنبه
 

EDC 

 میکروب شناسی محیط یکشنبه
آزمایشگاه میکروب 

 شناسی محیط

 
 مشاوره 

 پروژه EDC دوشنبه
 

 کار آموزی 

 مشاوره  سه شنبه
میکروبیولوژی 

 محیط 

 

 آزمایشگاه میکروبیولوژی جلسه گروه 

 کارآموزی  EDC چهارشنبه
 

 مشاوره 

دانشکده علوم پزشکی و خدمات 

 بهداشتی و درمانی سیرجان

 



 برنامه هفتگی مهندس امیرناصر علی بیگی

 عضو هیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی سیرجان

0911-0011نیمسال دوم   

00-01  01-01  01-8  ایام هفته 
 شنبه  امور هیات علمی مشاوره امور هیات علمی

 یکشنبه امور هیات علمی بهداشت پرتوها و حفاظت مشاوره
علمی امور هیات  دوشنبه امور هیات علمی کارگاه تاسیسات شهری 

 سه شنبه امور هیات علمی مشاوره جلسه شورای گروه

علمی هیات امور علمی هیات امور   چهارشنبه کارآموزی 

 



 

 

 

 

  «0911-0011تحصیلی  دومنیمسال در  بهداشت محیطمهندسی هفتگی اساتید گروه برنامه »

 مهندس مجید امیری قرقانینام استاد: 

 

  00-01 01 -00 01 -01 8 -01 ایام هفته

 امور پژوهشی مشاوره پروژه بررسی امور شاهد و ایثارگران شنبه

 پروژه EDCفعالیت های  کلیات پسماند بررسی امور پژوهشی یکشنبه

 امور پژوهشی مشاوره جلسه شورای پژوهشی جلسه شورای آموزشی دوشنبه

 امور پژوهشی جلسه گروه  شیمی محیط بررسی امور شاهد و ایثارگران سه شنبه

 پروژه امور پژوهشی EDCفعالیت های  شیمی محیط چهارشنبه

شتی و ردمانی سیرجان  دادکشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا



 

 

 

 

  «0911-0011تحصیلی  دومنیمسال در  بهداشت محیطمهندسی هفتگی اساتید گروه برنامه »

 مهندس عباس دهداری رادنام استاد: 

 

 01 -01 8 -01 ایام هفته
 

01-00 01-00  

 پروژه اکولوژی محیط شنبه
 کمیته پایش و ارزشیابی اساتید

 EDCفعالیت 

 ن الملل دانشکدهاموربی امور بین الملل دانشکده یکشنبه
 EducationIranبارگذاری سایت 

 مشاوره دانشجویان

 دوشنبه
بسته های بین المللی سازی 

 طرح تحول سالمت
 1بهداشت محیط 

 پروژه
 امور پژوهشی

 مشاوره دانشجویان مشاوره دانشجویان سه شنبه
 جلسه گروه 

 پروژه

 زبان تخصصی امورمربوط به ارزشیابی اساتید چهارشنبه
 کمیته پایش و ارزشیابی اساتید

 بسته های بین المللی طرح تحول سالمت

دانشکده علوم پزشکی و خدمات 

 بهداشتی و درمانی سیرجان


