
            )12/4/99لغایت  7/4/99( 98بهداشت محیط کارشناسی پیوسته ورودي مهر  برنامه درسی  

  براي ناهار و نماز تعطیل میباشد. 12-14کلیه کالس ها در ساعت

 

 

16-18  14-61  10-12  10 – 8  ساعت 

ز                      رو  

 شیمی محیط
 (آقاي دکتر درویشی)

 آزمایشگاه شیمی
 (خانم مهندس مشایخی)

 آزمایشگاه میکروب
 (آقاي دکتر کولیوند)

 شنبه

 اکولوژي محیط
 (آقاي دکتر کریمی)

 آزمایشگاه شیمی
 (خانم مهندس مشایخی)

(آقاي آزمایشگاه میکروب
 دکتر کولیوند)

 یکشنبه
 هیدرولوژي آبهاي سطحی و زیرزمینی

 (آقاي دکتر میرحسینی)
 آزمایشگاه شیمی

 (خانم مهندس مشایخی)
 آزمایشگاه میکروب
 (آقاي دکتر کولیوند)

 دوشنبه
(آقاي دکتر کولیوند)میکروبیولوژي محیط  آزمایشگاه شیمی 

 (خانم مهندس مشایخی)
(آقاي آزمایشگاه میکروب

کولیوند)دکتر   
 سه شنبه

(خانم دکتر زمانیان)اصول اپیدمیولوژي  
 

(خانم دکتر زمانیان)اصول اپیدمیولوژي  چهارشنبه 
 ریاضیات

 (خانم مهندس مصطفوي)

 ریاضیات
)(خانم مهندس مصطفوي  

 پنج شنبه

)19/4/99لغایت  14/4/99( 97برنامه درسی  بهداشت محیط کارشناسی پیوسته ورودي مهر   

براي ناهار و نماز تعطیل میباشد. 21-14کلیه کالس ها در ساعت  

 

 

16-18  14-61  10-12  10 – 8  ساعت 

ز                      رو  

 اصول ترمودینامیک
)رفاهی(آقاي دکتر  

 اصول ترمودینامیک
)رفاهیآقاي دکتر (  

 شنبه

 مکانیک سیاالت
 (آقاي دکتر کولیوند)

مدیریت کیفیت آب   
 (آقاي دکتر کریمی

کریمی)(آقاي دکتر مدیریت کیفیت آب  یکشنبه 
 مکانیک سیاالت

)کولیوند(آقاي دکتر  
 مدیریت بهداشت محیط

)کریمی(آقاي دکتر   
 دوشنبه

(آقاي دکتر رستم پور)زبان تخصصی  
 

 فرایندها و عملیات
)دکتر درویشیآقاي (  

 سه شنبه

 بهداشت مسکن
 (آقاي دکتر قنادزاده)

 بهداشت مسکن
 (آقاي دکتر قنادزاده)

 فرایندها و عملیات
 

 چهارشنبه

 استاتیک و مقاومت مصالح 
)رحمتی(خانم مهندس   

 پنج شنبه

)11/4/99لغایت  7/4/99( 96کارشناسی پیوسته ورودي مهربرنامه درسی  بهداشت محیط   

براي ناهار و نماز تعطیل میباشد. 12-14کلیه کالس ها در ساعت  

 

 

16-18  14-16  10-12  10 – 8  ساعت 

 روز                      

 کاربرد موتور تلمبه
 (آقاي دکتر میرحسینی)

 کاربرد موتور تلمبه
 (آقاي دکتر میرحسینی)

 آزمایشگاه بهداشت مواد غذایی
 (آزمایشگاه غذا و دارو)

 شنبه

صنعتیفاضالب    
 (آقاي دکتر قنادزاده)

 فاضالب صنعتی
 (آقاي دکتر قنادزاده)

 یکشنبه
 مدلسازي در سیستم 

 
 (آقاي دکتر کریمی)

 دوشنبه

 سیستم هاي جمع آوري فاضالب و آبهاي سطحی

 (آقاي دکتر کریمی)

سیستم هاي جمع آوري فاضالب و آبهاي سطحی   

 (آقاي دکتر کریمی)
 سه شنبه

 انتقال و توزیع آب
 (آقاي دکتر میرحسینی)

 

 انتقال و توزیع آب
 (آقاي دکتر میرحسینی)

 چهارشنبه

)19/4/99لغایت  14/4/99( 98 برنامه درسی  بهداشت محیط کارشناسی ناپیوسته ورودي بهمن  

براي ناهار و نماز تعطیل میباشد. 21-14کلیه کالس ها در ساعت  

 

 

16-18  14-16  10-12  10 – 8  ساعت 

 روز                      

ئد جامدزاجمع آوري و دفع مواد   
 (آقاي دکتر قنادزاده)

 آزمایشگاه بهداشت مواد غذایی
 (آزمایشگاه غذا و دارو)

 شنبه

 کاربرد کامپیوتر
 (آقاي دکتر طباطبایی)

 بهداشت مواد غذایی
 (آقاي دکتر جعفري)

 آزمایشگاه شیمی
 (خانم مهندس مشایخی)

 یکشنبه
محیط (آقاي دکتر درویشی)شیمی  (خانم مهندس مشایخی)آزمایشگاه شیمی   دوشنبه 

 اصول هیدرولوژي
 (آقاي دکتر میرحسینی)

 آزمایشگاه میکروب شناسی
 (آقاي دکتر کریمی)

 سه شنبه
  (آقاي دکترکریمی)میکروبیولوژي محیط  

 
 

(آقاي دکترکریمی)آزمایشگاه میکروب شناسی  چهارشنبه 

دکتر رستم پور)زبان تخصصی(آقاي   پنج شنبه زبان تخصصی(آقاي دکتر رستم پور) 

)18/4/99لغایت  14/4/99( 97برنامه درسی  بهداشت محیط کارشناسی ناپیوسته ورودي بهمن  

براي ناهار و نماز تعطیل میباشد. 21-14کلیه کالس ها در ساعت  

 

16-18  14-16  10-12  10 – 8  ساعت 

 روز                      

 شبکه جمع آوري فاضالب و آبهاي سطحی

16-8(آقاي دکتر کریمی)    
 شنبه

(آزمایشگاه دانشگاه علم و صنعت) آزمایشگاه هیدرولیک  

18-8(آقاي مهندس زند)   
 یکشنبه

 تصفیه فاضالب شهري
16-8(آقاي دکترقنادزاده)    

 دوشنبه
 تصفیه آب

 (آقاي دکتر درویشی)

 طرح تاسیسات و انتقال توزیع آب

 (آقاي دکتر میرحسینی)
 سه شنبه

16-8آلودگی هوا (آقاي دکتر میرحسینی)  چهارشنبه 

8-16ژي کاربرد بیوتکنولو  پنج شنبه 


