
 بسمه تعالي
 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی

 معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی
  0411-0410  تحصیلی سال اولنیمسال در       99  ورودی      عمومیبهداشت مهندسي  پیوسته کارشناسي رشته 3ترم دانشجویان برنامه هفتگی 

 نام درس کد کامپیوتری
 تعداد واحد

 نام استاد جمع
 عملی تئوری

 رشرفخانیدکت 2 - 2 اصول وکلیات اپیدمیولوژی 01003101

10001003 اکولوژی انسانی وبهداشت  

 بین الملل
 عسگریدکتر 2 - 2

12201003  
01003022 

 مویدنیادکتر 2 1 1 بهداشت دهان ودندان

13901003  شیخ محمدیدکتر 0 - 1 بهداشت محیط )اب( 

14301003 ول مدیریت در خدمات اص 

 بهداشتی
 متیندکتر 2 - 2

10101003  عسگریدکتر 2 - 2 بهداشت مواد غذایی 

13401003  
01003034 

حشره شناسی پزشکی و 

 ارزه با ناقلین ،سموم افتبم

 کش

 آقای پورحاجی 2 1 1

10101003  متیندکتر 0 - 1 مصون سازی فعال و انفعالی 

10001003  وسفییدکتر 0 - 1 فارماکولوژی 

91901003  حاج آقا زینالی 2 - 2 انسان در اسالم 

93001003  دکتر دادرسی 2 - 2 انقالب اسالمی ایران 

91001003 2تربیت بدنی    - 1 0 
خانم -آقای عبدالی

 عبداله زادگان

 آقای فتحعلی 2 - 2 ارزشهای دفاع مقدس 01003940

91 جمع واحد   3 22  

 ساعات
 

 ایام هفته
0100-500 0200-0100 

-نماز
 نهار

01-04 05-01 

    شنبه
ارزشهای دفاع 

 مقدس
 

 یکشنبه
اصول وکلیات 

 اپیدمیولوژی
  انقالب اسالمی ایران

اصول مدیریت در 

 خدمات بهداشتی
 

 دوشنبه
بهداشت دهان 

 ودندان

مصون سازی فعال و 

 انفعالی
 

بهداشت مواد 

 غذایی
 

  2دنی تربیت ب  انسان در اسالم فارماکولوژی سه شنبه

 چهارشنبه
حشره شناسی 

 ....پزشکی
  بهداشت محیط )اب(

اکولوژی انسانی 

وبهداشت بین 

 الملل

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 10: زمان آزمون ساعت  برنامه امتحانی
 

 شنبهچهار شنبهدو شنبه شنبهچهار شنبهدو شنبه شنبهچهار سه شنبه شنبهدو شنبه

05/01 21/01 20/01 22/01 20/01 29/01 29/01 12/00 14/00 11/00 

اصول وکلیات 

 اپیدمیولوژی

انسان در 

 اسالم

حشره شناسی 

 پزشکی

انقالب 

 اسالمی ایران

اکولوژی انسانی 

 وبهداشت بین الملل

بهداشت دهان 

 ودندان

ارزشهای دفاع 

 مقدس

اصول مدیریت در  بهداشت مواد غذایی

 خدمات بهداشتی

 فارماکولوژی

 
 
 
 
 
 
 

 خواهد شد.قبل از آزمونهای پایانی برگزار  2حیط )آب( و تربیت بدنی مصون سازی، بهداشت مدروس : 


