
 بسمه تعالي

 بهداشت دانشكده -  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گلستان

 99-99اول       سال تحصيلي  :نيمسال      پيوسته كارشناسي : مقطع  بهداشت محيط  : شتة تحصيلير  5ترم     : برنامة كالسي دانشجويان 

 01-09 01-01 01 – 01 9 – 01 ساعت

 شنبه
 ولوژی در محیطکاربرد بیوتکن

 سیستم های انتقال و توزیع آب

 )نظری(

سیستم جمع آوری فاضالب و 

 آبهای سطحی)نظری(

سیستم جمع آوری فاضالب و آبهای 

 (عملیسطحی)

 تصفیه آب  يكشنبه
ایمنی کاربرد مواد شمیایی و 

 سموم
 کلیات ایمنی و بهداشت حرفه ای

 (هفته اول 8)قوانین و مقررات بهداشت محیط دوشنبه

مدیریت بهداشت محیط در شرایط 

 هفته دوم( 8)اضطراری
 

 تاریخ تحلیلی صدر اسالم

 )خواهران(

 )برادران(تاریخ تحلیلی صدر اسالم

 

 سه شنبه
 (نظریآلودگی هوا) (عملیآلودگی هوا)

سیستم های انتقال و توزیع 

 آب)عملی(

 روشهای مبارزه با ناقلین

 

  چهارشنبه
 

  

 

مشخصة 

 درس

تعداد  واحد درسينام  كد درس

 واحد

واحد 

 نظري

واحد 

 عملي

 مدرس يا مدرسين

 دکتر محمدهادی مهدی نژاد - 6 6 تصفیه آب 2205367 62

 دکتر یوسف دادبان 1 1 6 سیستم های انتقال و توزیع آب 2205303 62

 هادی رحیم زادهدکتر  1 6 0 آلودگی هوا 2205301 68

 - 6 6 مبارزه با ناقلینروشهای  2205306 67
 واحد(5/1)محمدرضا قنبریسید

 احد(5/3)دکتر علی ظفرزاده

 دکتر علی ظفرزاده - 1 1 کاربرد بیوتکنولوژی در محیط 2205300 03

 دکتر علی شهریاری - 6 6 کلیات ایمنی و بهداشت حرفه ای 2205307 01

 علی شهریاریدکتر   1 1 قوانین و مقررات محیط زیست و بهداشت محیط 2205373 06

 دکتر علی ظفرزاده 1 1 6 سیستم جمع آوری فاضالب و آبهای سطحی 2205302 00

 دکتر علی شهریاری - 1 1 مدیریت بهداشت محیط در شرایط اضطراری 2205318 07

 دکتر علی شهریاری - 1 1 ایمنی کاربرد مواد شمیایی و سموم 2205368 05
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77777356 
 

 تاریخ تحلیلی صدر اسالم

 (خواهرانعلی محمد حیدر سرلک)آقای  - 6 6

 آقای علی محمد حیدر سرلک)برادران( 127

  0 12 17 جمع  

 

 مهر و امضاء آموزش

 

 تاریخ تحلیلی مشترک با بهداشت عمومی 


