
 بسمه تعالي

تحصیلي 
 49-49ربانهم هفتگي نیمسال اول سال 

شت محیطئ عضو هی  -علي شهریاری  دکتر   ت علمي گروه مهندسي بهدا

 01-01 01-01 01 – 01 8 – 01 ساعت

شت شنبه شت حرهف ای کتابخاهن دادکشنه بهدا  امور ژپوهشي راهنمایي دانشجویان کلیات بهدا

 امور ژپوهشي راهنمایي دانشجویان یولوژی محیطمیکروب  میکروبیولوژی محیط يكشنبه

شت کتابخاهن دادکشنه دوشنبه  امور ژپوهشي راهنمایي دانشجویان امور فرهنگي بهدا

شت محیط میکروبیولوژی محیطآزمااگشیه  میکروبیولوژی محیطآزمااگشیه  سه شنبه  امور ژپوهشي جلسات گروه و مرکز تحقیقات بهدا

 کارآموزی رد رعهص کارآموزی رد رعهص کارآموزی رد رعهص هصکارآموزی رد رع چهارشنبه

 امور ژپوهشي امور ژپوهشي امور ژپوهشي امور ژپوهشي پنج شنبه
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 بسمه تعالي

تحصیلي  دومربانهم هفتگي نیمسال 
 49-49سال 

شت محیطئ عضو هی  -علي شهریاری  دکتر   ت علمي گروه مهندسي بهدا

 01-01 01-01 01 – 01 8 – 01 ساعت

شت حرهف ای ایمني کارربد مواد شیمیایي و سموم شنبه  امور ژپوهشي راهنمایي دانشجویان کلیات بهدا

 امور ژپوهشي راهنمایي دانشجویان میکروبیولوژی محیطآزمااگشیه   میکروبیولوژی محیط يكشنبه

شت کتابخاهن دادکشنه دوشنبه  امور ژپوهشي کمیته تحقیقات دانشجویي امور فرهنگي بهدا

نپزشکي( سه شنبه شت حرهف ای )دندا شت محیط جلسات گروه و مرکز تحقیقات  بهدا  امور ژپوهشي بهدا

 امور ژپوهشي راهنمایي دانشجویان   چهارشنبه

 امور ژپوهشي امور ژپوهشي امور ژپوهشي امور ژپوهشي پنج شنبه
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 طرح پژوهشی در حال اجرا

 1131اع آب های بطری شده در مراکز فروش شهر گرگان در سال ارزیابی کیفیت میکروبی انو -1

 

 ناظر طرح پژوهشی:

 )مجری آقای دکتر علی ظفرزاده( 1131بررسی رفتارهای بهداشتی در قالیبافان شهرستان آق قال و بندرترکمن بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در سال 

 )مجری آقای دکتر صادقی( 1131در سال  ه شهر گرگان نسبت به بیماری های عفونی، کنترل عفونت و گندزداییبررسی آگاهی، نگرش و عملکرد متصدیان آرایشگا ههای زنان
 

 مسئولیت های موجود در سطح دانشگاه

 مسئول کتابخانه دانشکده بهداشت  -1

 ابی درون گروهی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت یدبیر کمیته ارز -1

 دانشكده با ارائه نام درسEDO  رائه شده بهتعداد طرح درس های ا

 کلیات بهداشت حرفه ای -

 میکروبیولوژی محیط -

 


