
 

 

 دانشكده بهداشت

1411-1412اول سال تحصيلي در نيمسال  1ارشناسي پيوسته بهداشت عمومي ترم  رشته کفرم مربوط به ليست دروس  اساتيد مدرس  برنامه هفتگي و امتحانات دانشجويان دانشكده بهداشت   

ف
دي

 نام درس کد گروه  شماره درس ر
 تعداد واحد

 تاريخ امتحان
ساعت  و 

 روزامتحان
نام استاد و کد  

 روز و ساعت برگساري کالس

 شماره کالس  ساعت پايان ساعت شروع روز عملي نظري

 فیشیولوصی و تطزیح 1 1501111 1

5/1  5/1  62/01/110  

 دي شىبٍ 

8-01  

فریبا ًَشمىذدکتر   یکشىبٍ 
01 

 

06 

 

5 

 

 

  دکتر  فرواز خذیًی

 1 05 01 چُارشىبٍ

  0 اصول و هثاني جاهؼه ضناسي 1 1501111 0

60/01/110  

شىبٍ چُار  

05-01  

شىبٍیک دکتر مسعًد لطفی زادٌ  8 01 5 

  0 اصول و كلیات خذهات تهذاضتي 1 1501110 3

01/01/110  

 ديشىبٍ

05-01  

شىبٍدي دکتر لیلی ربیعی  8 01 4 

  0 ستاى پیص دانطگاهي 14 1141410 4

01/01/110  

شىبٍ سٍ   

01-8  

شىبٍسٍ  اللٍ شیًوذی  01 05 6 

  0 تیوضیوي 1 1501103 5

61/01/110  

 شىبٍ

01-8  

محسىیدکتر ريح اهلل  شىبٍسٍ    01 10 4 

  0 اخالق و تزتیت اسالهي ) خواهزاى ( 2 0010330 6

01/01/111  

  شىبٍ

06-01  

یحاج اقا وًرمحمذ  

شىبٍیک  

01 15 6 

  3 ادتیات فارسي 15 0141111 7

0/00/110  

 شىبٍ

01-06  

کتر يحیذ خلیلید شىبٍیک   05 01 6 



) خواهزاى ( 1تزتیت تذني 15 0050171 8 بروامٍ تىظیمی گريٌطبق  1 -  شىبٍ دي  شاکریان خاوم   علم الُذی 06 01 

  0 اصول و كلیات اپیذهیولوصی 1 1501114 9

68/01/110  

شىبٍ چُار  

05-01  

معصًمٍ مًسًیدکتر  شىبٍدي   01 05 1 

(1آهار حیاتي ) 1 1501115 11  1 1 01/01/110  شىبٍ  

06-01  

 دکتر ملًک َادی

شىبٍچُار  

 سٍ شىبٍ

10 

8 

02 

10 

1 

 سایت

 - 0 اخالق اسالهي ) تزادراى( 4 0010330 11

01/01/111  

 شىبٍ 

06-01  

 08 01 05 ديشىبٍ حاج اقا وًرمحمذی

)تزادراى(1تزتیت تذني  16  0050171 10 اسیًوذ آقای طبق بروامٍ تىظیمی گريٌ 1 -   علم الُذی 05 01 یک شىبٍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 دانشكده بهداشت

1411-1412در نيمسال اول سال تحصيلي  3دروس  اساتيد مدرس  برنامه هفتگي و امتحانات دانشجويان دانشكده بهداشت رشته کارشناسي پيوسته بهداشت عمومي ترم  فرم مربوط به ليست   

 ف

 رديف

 نام درس کد گروه  شماره درس

 تعداد واحد

 کد ونام استاد ساعت امتحان تاريخ امتحان

 روز و ساعت برگساري کالس

 شماره کالس  ساعت پايان ساعت شروع روز عملي نظري

1 
اكًلًصي اوساوي ي بهداشت بيه  1 1101211

 المللي

0  25/01/010 شنبهیک   
05-01  

 5 02 01 شنبه دکتر الهه توسلی

(0آمار ) 1 1101251 0  1 1 07/01/010  شنبه 
 01-8  

فاطمه دریسخانم   5 02 01 سه شنبه 

  1 مصًن ساسي فعال ي اوفعالي 1 1101251 3
تر نادر باقریکد طبق برنامه تنظیمی گروه شنبهیک   05 07 0 

26/01/010 1 1 تكىًلًصي آمًسشي 1 1101201 4 شنبه دو   

05-01  

شنبهیک دکتر لیلی ربیعی  8 01 1 

( 1بهداشت محيط ) 1 1101201 5  

 

1  
 طبق برنامه تنظیمی گروه

 1 02 01 یکشنبه دکتر عباس خذابخشی

  0 بهداشت حزفه اي  1 1101201 6
28/01/010  

شنبهچهار  

02-01  

شنبه دو دکتر حسن رجبی  01 10 05 

اپيدميًلًصي بيماريهاي شايع در  1 1101201 7

 ايزان

0  
20/01/010  

  شنبه

02-01  

شنبهسه  دکتر معصومه موسوی  01 11 5 

  0  مديزيت ي وظارت در مزاكش بهداشتي 1 1101252 8
20/01/010  

شنبهچهار  

02-01  

شنبهدو دکتر الهه توسلی  01 05 5 

1/1 تغذيه كاربزدي 1 1101201 9  1/2  
0/00/010  

 شنبه

05-01  

جعفری تینادکتر  1 01 8 شنبه 

02/01/011  0  ( خًاهزان1اوديشه اسالمي ) 4 11111012 11  دوشنبه  

01-8  

مُذی َاشمی  سیذ  11 01 8 سه شنبه 

09/01/010  0 رياوشىاسي ي بهداشت ريان 1 1101215 11 شنبه دو   

01-05  

الهه توسلیدکتر   

 دکتر لیلی ربیعی

شنبهیک  01 05 1 

 ا



 

 

 

 

 دانشكده بهداشت
1411-1412 سال تحصيلي نيمسال اولدر   5فرم مربوط به ليست دروس  اساتيد مدرس  برنامه هفتگي و امتحانات دانشجويان دانشكده بهداشت کارشناسي پيوسته بهداشت عمومي ترم    

 

 نام درس کد گروه  شماره درس رديف

 تعداد واحد

نام استاد کد و ساعت امتحان تاريخ امتحان  

 روز و ساعت برگساري کالس

 ساعت پايان ساعت شروع روز کارآموزي عملي نظري
 شماره کالس

  2  التصاد تهذاضت 1 1501154 1

 

 ديشىبٍ 1401/10/26

01-8  
عباسعلی عسگریدکتر   

 05 01 شىبٍ

6 

   1 فارهاكولوصی 1 1501141 0
زَرا لری گًئیىیردکت طبق بروامٍ تىظیمی گريٌ  

 6 05 01 سٍ شىبٍ

  1 0 روش تحمیك در ػلوم تهذاضتي 1 1501140 3
0/00/110  

 شىبٍ

06-01  

شىبٍ سٍ دکتر مسعًد لطفی زادٌ  8 01 6 

   0 تیوفیشیك  1 1501143 4
68/01/110  

 چُارشىبٍ

01-8  
 دکتر حسیه معصًمی

شىبٍ یک  01 05 6 

   0 تهذاضت هادراى و كودكاى 1 1501144 5
60/01/110  

شىبٍچُار  

01-8  
 دکتر لیلی ربیعی

شىبٍدي  01 10 0 

تا تیواریهای غیزواگیز تزناهه هلي هثارسه 1 1501145 6  0   
01/01/110  

 شىبٍ

05-01  
 دکتر لیلی ربیعی

شىبٍدي  01 15 0 

   0 تیواریهای ارثي و هطاوره صنتیك 1 1501146 7

61/01/110  
 شىبٍ

01-12 

تیمًری حسیهدکتر  

 دکتر ثریا قاسمی

فائسٌ محمذ َاشمدکتر  

 6 06 01 سٍ شىبٍ

)خواهزاى(انمالب اسالهي و ریطه های آى 3 9111011 8  0   
06/01/111  

 ديشىبٍ

05-01  
 0 01 05 یکشىبٍ محمذرضا قذیری

(3تهذاضت هحیط ) 1 1501147 9  1   
باس خذابخشیدکتر ع طبق بروامٍ تىظیمی گريٌ  

شىبٍدي  8 01 6 

   0 نظاههای سالهتي در ایزاى و جهاى  1 1501148 11
01/01/110  

شىبٍدي  

01-8  
 دکتر مسعًد لطفی زادٌ

 6 01 8 شىبٍ

   1 اخالق حزفه ای 1 1501161 11
 دکتر لیلی ربیعی طبق بروامٍ تىظیمی گريٌ

شىبٍیک  01 06 2 

 



 

 

 دانشكده بهداشت

1411-1412اول سال تحصيلي در نيمسال  2کارشناسي ناپيوسته عمومي ترم  رشته فرم مربوط به ليست دروس  اساتيد مدرس  برنامه هفتگي  و امتحانات دانشجويان دانشكده بهداشت   

ف
دي

 نام درس کد گروه  شماره درس ر
 تعداد واحد

 کد ونام استاد ساعت امتحان تاريخ امتحان
 روز و ساعت برگساري کالس

 شماره کالس  ساعت پايان ساعت شروع روز عملي نظري

هثارسه تا تیواریهای واگیز  هلي تزناهه 1 1511119 1  0  
06/11/411  

ضنثهدو  

15-13 

طنثهیک دكتز هسؼود لطفي ساده  13 15 1 

طنثهیک دكتز الهه توسلي طبق بروامٍ تىظیمی گريٌ  1 تهذاضت تاروری 1 1511101 0  11 10 1 

  0 تزناهه هثارسه تا تیواریهای غیز واگیز 1 1511101 3
17/11/411  

 ضنثه

15-13 

 1 11 8 سه ضنثه دكتز لیلي رتیؼي

  0 آهوسش تهذاضت و ارتثاطات 1 1511100 4
01/11/411  

 چهارضنثه

15-13  
طنثهیک دكتز الهه توسلي  8 11 1 

5/1 تغذیه كارتزدی 1 1511103 5  5/1  
1/11/411  

 ضنثه

              15-13  
جؼفزیتینا دكتز  ضنثه سه   11 10 1 

  0 اصول هذیزیت و خذهات تهذاضتي 1 1511104 6
19/11/411  

ضنثه دو  

15-13  
توسلي الهه دكتز ضنثهدو   8 11 1 

1تهذاضت هحیط  1 1511105 7 طنثهیک دكتز ػثاس خذاتخطي طبق بروامٍ تىظیمی گريٌ  1   11 10 1 

  0 تیواریهای ضایغ كودكاى 1 1511106 8
04/11/411  

 ضنثه

15-13  

اللهيفزیثا فتح دكتز ضنثه سه   13 15 1 

( خواهزاى0انذیطه اسالهي ) 3 9111101 9  0  

10/11/411  

  دوضنثه

10-11  
 1 10 11 دوضنثه سیذ یحیي كاظوي

( تزادراى0انذیطه اسالهي ) 2 9111101 11  0  

10/11/411  

 دوضنثه 

10-11  
ضنثه یك سیذ ههذی هاضوي  پیزاپشضکي  17 15  5 

5/1 روش تحمیك 1 1511109 11  5/1  
08/11/411  

 دكتز ػثذاهلل هحوذیاى چهارضنثه
ضنثه دو  13 15 1 



15-13  

10 
  0 تاریخ اسالم خواهزاى 3 0111111

11/11/411  
 ضنثه

15-13  
ضنثهدو سینة سالوي فزد  15 17 1 

13 
  0 تاریخ اسالم تزادراى 2 0111111

11/11/411  
 ضنثه

15-13  

دكتز هحوذرضا نور 

 هحوذی
ضنثهدو پشضکي 01 10 11   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 دانشكده بهداشت

1411-1412در نيمسال اول سال تحصيلي  4ترم فرم مربوط به ليست دروس اساتيد مدرس برنامه هفتگي و امتحانات دانشجويان دانشكده بهداشت رشته کارشناسي ناپيوسته بهداشت عمومي  

امتحانتاريخ  کارآموزي نام درس کد گروه  شماره درس رديف  کد ونام استاد ساعت امتحان 

 روز و ساعت برگساري کالس

 ساعت شروع روز

 ساعت پايان

 

 طثك تزناهه تنظیوي گزوه 10 کارآمًزی در عرصٍ 1 0510112 1
 دكتز لیلي رتیؼي

 طثك تزناهه تنظیوي گزوه

 

 

 دانشكده بهداشت

1411-1412در نيمسال اول سال تحصيلي  7ترم  بهداشت عموميپيوسته  فرم مربوط به ليست دروس اساتيد مدرس برنامه هفتگي و امتحانات دانشجويان دانشكده بهداشت رشته کارشناسي  

 

 کد ونام استاد ساعت امتحان تاريخ امتحان کارآموزي نام درس کد گروه  شماره درس رديف

 روز و ساعت برگساري کالس

 ساعت شروع روز

 ساعت پايان

 

 طثك تزناهه تنظیوي گزوه 8 کارآمًزی در عرصٍ 1 0560151 1
 دكتز لیلي رتیؼي

 طثك تزناهه تنظیوي گزوه

 

 

 

 

 

 



 

 

 دانشكده بهداشت

1411-1412تحصيلي اول سال در نيمسال   1ارشد اپيدميولوشي ترم ارشناسي رشته کفرم مربوط به ليست دروس  اساتيد مدرس  برنامه هفتگي و امتحانات دانشجويان دانشكده بهداشت   

ف
دي

 نام درس کد گروه  شماره درس ر
 تعداد واحد

 تاريخ امتحان
ساعت  و 

 روزامتحان
 کد ونام استاد

 روز و ساعت برگساري کالس

 شماره کالس  ساعت پايان ساعت شروع روز عملي نظري

پشضکي  سیستوهای اطالع رساني 1 1061111 1  

5/1  5/1  68/01/110  

شىبٍچُار  

00-1  

شىبٍدي دکتر َادی رئیسی  01 05 2 

 1 0 اصول اپیذهیولوصی و روش تحمیك 1 1061108 0

01/01/110  

 شىبٍ

00-1  

شىبٍ یک دکتر علی احمذی  01 01 3 

سیستي هفاهین و روضهای آهار 1 1061109 3  0 1 

62/01/110  

شىبٍ دي  

00-1  

 0 06 8 یکشىبٍ دکتر سلیمان خیری

اپیذهیولوصی تیواریهای واگیز و هثاني  اصول 1 1061116 4  0 - 

60/01/110  

شىبٍچُار  

       00-1  

شىبٍدي دکتر معصًمٍ مًسًی  01 06 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 دانشكده بهداشت

1411-1412اول سال تحصيلي در نيمسال   3ارشد اپيدميولوشي ترمارشناسي رشته کفرم مربوط به ليست دروس  اساتيد مدرس  برنامه هفتگي و امتحانات دانشجويان دانشكده بهداشت   

ف
دي

 نام درس کد گروه  شماره درس ر
 تعداد واحد

 تاريخ امتحان
ساعت  و 

 روزامتحان
 کد ونام استاد

برگساري کالس روز و ساعت  

 شماره کالس  ساعت پايان ساعت شروع روز عملي نظري

 تحلیل داده های سالهت 1 1061131 1

1 1 01/01/110  

 شىبٍ

00-1  

شىبٍ چُار دکتر علی احمذی   8 01 5 

 - 0 سوینار 1 1061100 0

 طبق بروامٍ تىظیمی گريٌ

 دکتر علی احمذی

 دکتر عبذاهلل محمذیان

 دکتر معصًمٍ مًسًی

 طبق بروامٍ تىظیمی گريٌ 

 - 0 اپیذهیولوصی اجتواػي در سالهت 1 1061114 3

62/01/110  

شىبٍدي  

00-1  

شىبٍ سٍ دکتر عبذاهلل محمذیان  01 06 5 

 2 - التزاتور ههارت های اپیذهیولوصی 1 1061136 4

60/01/110  

 چُارشىبٍ

00-1  

 دکتر علی احمذی

 دکتر َادی رئیسی

 دکتر معصًمٍ مًسًی

شىبٍچُار  01 06 5 

 طبق بروامٍ تىظیمی گريٌ - طبق بروامٍ تىظیمی گريٌ 6  پایاى ناهه  1 1061105 5

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 دانشكده بهداشت

1411-1412اول سال تحصيلي در نيمسال   5ارشد اپيدميولوشي ترمارشناسي رشته کفرم مربوط به ليست دروس  اساتيد مدرس  برنامه هفتگي و امتحانات دانشجويان دانشكده بهداشت   

ف
دي

 نام درس کد گروه  شماره درس ر
 تعداد واحد

 تاريخ امتحان
ساعت  و 

 روزامتحان
 کد ونام استاد

 روز و ساعت برگساري کالس

 شماره کالس  ساعت پايان ساعت شروع روز عملي نظري

 طبق بروامٍ تىظیمی گريٌ طبق بروامٍ تىظیمی گريٌ طبق بروامٍ تىظیمی گريٌ 6 - پایاى ناهه 1 1061105 1

 

 

 دانشكده بهداشت

1411-1412اول سال تحصيلي در نيمسال   7ترمارشد اپيدميولوشي ارشناسي رشته کفرم مربوط به ليست دروس  اساتيد مدرس  برنامه هفتگي و امتحانات دانشجويان دانشكده بهداشت   

ف
دي

 نام درس کد گروه  شماره درس ر
 تعداد واحد

 تاريخ امتحان
ساعت  و 

 روزامتحان
 کد ونام استاد

 روز و ساعت برگساري کالس

 شماره کالس  ساعت پايان ساعت شروع روز عملي نظري

 طبق بروامٍ تىظیمی گريٌ طبق بروامٍ تىظیمی گريٌ طبق بروامٍ تىظیمی گريٌ 6 - پایاى ناهه 1 1061105 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 دانشكده بهداشت 

 

1411-1412اول سال تحصيلي در نيمسال   1ترمارشد آمار زيستي  ارشناسي رشته کفرم مربوط به ليست دروس  اساتيد مدرس  برنامه هفتگي و امتحانات دانشجويان دانشكده بهداشت   

ف
دي

 ر

ساعت  و  تاريخ امتحان تعداد واحد نام درس کد گروه  شماره درس

 روزامتحان

 روز و ساعت برگساري کالس کد ونام استاد

 شماره کالس  ساعت پايان ساعت شروع روز عملي نظري

61/01/110  3  0روضهای آهار سیستي 1 1031114 1  شىبٍ 

00-1  

مرتضی سذَیدکتر   6 01 8  شىبٍ یک 

61/01/110  3  اصول و روضهای اپیذهیولوصی 1 1031111 0 شىبٍ سٍ    

00-1  

معصًمٍ مًسًیدکتر   1 05 01 شىبٍ   

5/1 سیستن های اطالع رساني پشضکي 1 1031110 3  5/1  68/01/110  چُارشىبٍ 

00-1  

 1 05 01 شىبٍ  دکتر َادی رئیسی

01/01/110  3 استنثاط آهارسیستي 1 1031113 4  شىبٍ 

00-1  

 23 01 01 یکشىبٍ دکتر قُرمان ريغىی

 ديشىبٍ 401/10/26  2 كلیات پشضکي 1 1231010 

00-1  

 1 10 8 شىبٍ دکتر  معصًمٍ معسی

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

 دانشكده بهداشت 

1411-1412اول سال تحصيلي در نيمسال   3ترم آمار زيستي ارشد ارشناسي رشته کفرم مربوط به ليست دروس  اساتيد مدرس  برنامه هفتگي و امتحانات دانشجويان دانشكده بهداشت   

ف
دي

 ر

ساعت  و  تاريخ امتحان تعداد واحد نام درس کد گروه  شماره درس

 روزامتحان

برگساري کالس روز و ساعت کد ونام استاد  

 شماره کالس  ساعت پايان ساعت شروع روز عملي نظري

0/01/110 - 3  تحلیل چنذ هتغیز كارتزدی 1 1031119 1  یکشىبٍ  8

00-1  

ملًک َادیدکتر  شىبٍ دي  اسایت 06 8   

تحلیل داده های گزوه تنذی طثمه تنذی  1 1031116 0

  ضذه

3 - 65/01/110  یکشىبٍ 

00-1  

رئیسی َادیدکتر   5 06 8 سٍ شىبٍ 

 - 0 سوینار  1 1031101 3

 طبق بروامٍ تىظیمی گريٌ

 دکتر سلیمان خیری

 دکتر َادی رئیسی

 دکتر مرتضی سذَی

 طثك تزناهه تنظیوي گزوه

 طثك تزناهه تنظیوي گزوه - طبق بروامٍ تىظیمی گريٌ 6 - پایاى ناهه  1 1031100 4

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 دانشكده بهداشت

1411-1412اول سال تحصيلي در نيمسال   5ترم آمار زيستيارشد ارشناسي رشته کفرم مربوط به ليست دروس  اساتيد مدرس  برنامه هفتگي و امتحانات دانشجويان دانشكده بهداشت   

ف
دي

 نام درس کد گروه  شماره درس ر
 تعداد واحد

 تاريخ امتحان
ساعت  و 

 روزامتحان
 کد ونام استاد

برگساري کالسروز و ساعت   

 شماره کالس  ساعت پايان ساعت شروع روز عملي نظري

 طبق بروامٍ تىظیمی گريٌ طبق بروامٍ تىظیمی گريٌ طبق بروامٍ تىظیمی گريٌ 6 - پایاى ناهه 1 1031100 1

 

 

 

 دانشكده بهداشت 

1411-1412اول سال تحصيلي در نيمسال   7ارشدآمار زيستي  ترمارشناسي رشته کفرم مربوط به ليست دروس  اساتيد مدرس  برنامه هفتگي و امتحانات دانشجويان دانشكده بهداشت   

ف 
دي

 نام درس کد گروه  شماره درس ر
 تعداد واحد

 تاريخ امتحان
ساعت  و 

 روزامتحان
 کد ونام استاد

 روز و ساعت برگساري کالس

 شماره کالس  ساعت پايان ساعت شروع روز عملي نظري

 طبق بروامٍ تىظیمی گريٌ طبق بروامٍ تىظیمی گريٌ طبق بروامٍ تىظیمی گريٌ 6 - پایاى ناهه 1 1031100 1

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 دانشكده بهداشت

1411-1412اول سال تحصيلي در نيمسال  1ترم   مدارسارشناسي پيوسته بهداشت رشته کفرم مربوط به ليست دروس  اساتيد مدرس  برنامه هفتگي و امتحانات دانشجويان دانشكده بهداشت   

 نام درس کد گروه شواره درس رديف

 تعداد واحد

 تاريخ اهتحاى
ساعت 

 اهتحاى
 کد ونام استاد

 روز و ساعت برگساري کالس

 شواره کالس ساعت پاياى ساعت شروع روز عولي نظري

 17/11/1411 5/1 5/1 بیوشیوي 1 1153111 1

 شنبه

 6 17 15 سه شنبه دکتر جواد صفاري 11-8

 شنبه 5/1 5/1 آنا توهي 1 1153111 2

24/11/1411 
 دکتر فرناز خديوي 11-8

 چهارشنبه

 

8 11 6 

 چهار شنبه 5/1 5/1  فیسيولوشي 1 1153112 3

21/11/1411 

12-11 

 شهره شبانيدکتر 
 6 15 13 چهارشنبه

 دکتر ههرداد شهراني

 يكشنبه  2   اصول اپیدهیولوشي 1 1153113 4

28/11/1411 

 6 12 11 چهارشنبه عبداهلل هحودياىدکتر  12-11

 دو شنبه  2 جاهعه شناسي سالهت 1 1153114 5

19/11/1411 
 2 11 8 شنبهدو دکتر هسعود لطفي زاده 15-13

 شنبه - 3 ادبیات فارسي 17 2141111 6

13/10/1411 

 6 18 16 چهارشنبه شريفآرزو بني دکتر  12-11

 26/11/1411  2 کلیات سالهت عووهي 1 1153115 7

 دوشنبه

 پرستاري123 12 11 سه شنبه دکتر لیلي ربیعي 15-13

 علن الهدي 15 13 يكشنبه آقاي اسیوند طبق برناهه تنظیوي گروه 1 - برادراى 1تربیت بدني 61 2252171 8

 علن الهدي 15 13 دوشنبه خانن ندا رئیسي طبق برناهه تنظیوي گروه 1  خواهراى1تربیت بدني  61 2252171 9

آهوزش بهداشت و ارتقا  1 1153116 11

 سالهت

2 - 1/11/1411 

 يكشنبه

 3 11 8 سه شنبه دکتر الهه توسلي 15-13



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 24/11/1411  2 آهار زيستي 1 1153126 11

 چهارشنبه
 4 15 13 سه شنبه خانن فاطوه دريس 11-12


