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     شنبه

 ح تأسیسات  انتقال و توزیع آبطر يكشنبه

 

روش های مهندسی مبارزه 

 با ناقلین

تفسیر موضوعی 

 )خواهران(قرآن

 )برادران(تفسیر موضوعی قرآن

 دانش خانواده و جمعیت

 )خواهران(

کاربرد بیوتکنولوژی در بهداشت  دوشنبه

 محیط

  آزمایشگاه هیدرولیک 

شبکه جمع آوری فاضالب و آبهای  سه شنبه

 سطحی

هنگ و تمدن اسالم فر 

 )خواهران(وایران

 بهداشت پرتوها و حفاظت

 عملی)گلدسته(

فرهنگ و تمدن اسالم  بهداشت پرتوها و حفاظت تصفیه آب چهارشنبه

 وایران

 مجری پرستاریبرادران()

 دانش خانواده و جمعیت

 )برادران(

و آبهای شبکه جمع آوری فاضالب  طرح تأسیسات  انتقال و توزیع آب)عملی( پنج شنبه

 سطحی)عملی(

  پروژه

مشخصة 

 درس

تعداد  نام واحد درسي كد درس

 واحد

واحد 

 نظري

واحد 

 عملي

 مدرس يا مدرسين

 دکتر محمد هادی مهدی نژاد - 0 0 تصفیه آب 7703277 63

 دادبان فدکتر یوس 7 - 7 آزمایشگاه هیدرولیک 7703277 67

 دکتر یوسف دادبان 7 7 0 طرح تأسیسات  انتقال و توزیع آب 7703277 67

 دکتر علی ظفرزاده 7 7 0 شبکه جمع آوری فاضالب و آبهای سطحی 7703202 67

مهندس -دکتر علی ظفرزاده - 0 0 روش های مهندسی مبارزه با ناقلین 7703276 02

 قنبری

 دکتر علی ظفرزاده - 0 0 کاربرد بیوتکنولوژی در بهداشت محیط 7703207 07

 آقای گلدسته-دکتر خوش بین 5/2 5/7 0 پرتوها و حفاظتبهداشت  7703200 00

 گروه بهداشت محیط 0 - 0 پروژه 7703205 06

3 

75 

 خانم مکائیان)خواهران( - 0 0 دانش خانواده و جمعیت 00777257

 آقای ابراهیم مهدوی)برادران(

76 

7 

 )خواهران(آقای حامد واحدی 0 - 0 تفسیر موضوعی قرآن  00777250

 )برادران(د واحدیآقای حام

3 

77 

 )خواهران(آقای مصیب عباسی - 0 0 فرهنگ و تمدن اسالم وایران 00777257

 )برادران(آقای یداهلل سپهری
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