
 بسمه تعالي

 بهداشت دانشكده -  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گلستان

 87-89: دوم      سال تحصيلي نيمسال  پيوسته     نا : كارشناسي مقطع بهداشت محيط:   شتة تحصيلير 3:     ترمبرنامة كلاسي دانشجويان 
 01-08 01-01 01 – 01 8 – 01 ساعت

  )برادران(سلام وایرانفرهنگ و تمدن ا شنبه
  

 تصفیه آب شبکه جمع آوری فاضلاب و آبهای سطحی يكشنبه
 )خواهران(تفسیر موضوعی قرآن

 )برادران(تفسیر موضوعی قرآن

کاربرد بیوتکنولوژی در بهداشت 

 محیط

 روش های مهندسی مبارزه با ناقلین  طرح تأسیسات  انتقال و توزیع آب دوشنبه
فرهنگ و تمدن اسلام 

 )خواهران(یرانوا

  سه شنبه
آزمایشگاه 

 هیدرولیک

 )خواهران(دانش خانواده و جمعیت

 )برادران(دانش خانواده و جمعیت
 

 )تئوری(بهداشت پرتوها و حفاظت چهارشنبه
بهداشت پرتوها و 

 )عملی( حفاظت
 

 

مشخصة 

 درس
 نام واحد درسی کد درس

تعداد 

 واحد

واحد 

 نظری
 مدرس یا مدرسین واحد عملی

 دکتر یوسف دادبان 0 - 0 آزمایشگاه هیدرولیک 7711108 1

 دکتر محمد هادی مهدی نژاد - 1 1 تصفیه آب 7711107 01

 دکتر یوسف دادبان 0 0 1 طرح تأسیسات  انتقال و توزیع آب 7711107 01

 دکتر علی ظفرزاده 0 0 1 شبکه جمع آوری فاضلاب و آبهای سطحی 7711111 01

 1/1 1/0 1 رتوها و حفاظتبهداشت پ 7711111 08
آقای -1/0دکتر خوشبین

 1/1گلدسته

 - 1 1 روش های مهندسی مبارزه با ناقلین 7711107 10
 دکتر علی ظفرزاده

 مهندس قنبری

 گروه بهداشت محیط 1 - 1 پروژه 7711111 17

 دکتر علی ظفرزاده - 1 1 کاربرد بیوتکنولوژی در بهداشت محیط 7711117 17

 خواهران- 76
 - 1 1 دانش خانواده و جمعیت 11777117

 خانم سیده زهرا حسینی جبلی

 آقای سید رسول حسینی کوهستانی برادران- 251

 خواهران-71
 - 1 1 تفسیر موضوعی قرآن 11777111

 خانم حاجی قاضی

 آقای موسی آیتی فر برادران-011

 خواهران -11
 - 1 1 فرهنگ و تمدن اسلام وایران 11777117

 آقای یداللهی سپهری

 آقای محمود شهسواری برادران -111

  1/1 1/01 10 جمع  

 دانشجویان ناپیوسته بهداشت محیط: پروژه 

  :مهر و امضاء آموزش                                   واحد  1ماریه ارجنی )  –یحیی صفری  -مینا توغدریدکتر ظفرزاده 

   :قربانیافشین  –ترک جواد دکتر مهدی نژاد  

 :مجری بهداشت-* تفسیر موضوعی قران )برادران(مشترک با پیرا                   منیژه نادرخانی –نگین موغانلو  –مارال کوچکی  دکتر دادبان 

  :ریمشترک با پرستا-*فرهنگ و تمدن برادران                   نگین موغانلو-فرشته شهریاری –طیبه حصاری دکتر صادقی- 

 :حیدر آبادی-ناصر عباسی –دردی باخاری  دکتر شهریاری 

 مجری بهداشت-مشترک با پیرا پزشکی-دانش خانواده برادران 
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