
 بسمه تعالي
 پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمانشاهدانشگاه علوم

 برنامه مدون مقطع     كارشناسي ناپيوسته     رشته   بهداشت عمومي
 

 نام درس )ترم اول( كد درس
 تعداد واحد

 نام درس )ترم دوم( كد درس پيشنياز یا همزمان
 تعداد واحد

 پيشنياز
 عملي نظري عملي نظري

 آمار حیاتي ـ اصول اپیدمیولوژی 5/0 5/1 روش تحقیق در علوم بهداشتي 3725   2 تفسیر موضوعي قرآن 31018

   2 اصول مدیریت در خدمات بهداشتي 3726   2 بیوفیزیک 3701

 3729   2 بیوشیمي 3702
بیماریهای شایع کودکان و طرق پیشگیری 

 از آن
2   

   2 برنامه ملي مبارزه با بیماریهای واگیر 3730  1 1 یاتيآمار ح 3703

   2 بهداشت مواد غذایي 3731   2 اصول اپیدمیولوژی 3704

   2 توانبخشي 3732   1 ( آب1محیط ) بهداشت 3705

   2 دانش خانواده و جمعیت 31010  5/0 5/0 با کامپیوتر آشنایي 3706

   2 بهداشت مادران و کودکان 3733  5/0 5/1 تغذیه کاربردی 3707

  1  (2تربیت بدني ) 31009   2 خصصيزبان ت 3709

   1 اکولوژی انساني 3710   1 ( )فاضالب و زباله(2بهداشت محیط ) 3727

   2 (2اندیشه اسالمي ) 31014   2 فرهنگ و تمدن اسالم تاریخ 31021

          

 واحد20تعداد كل:  5/1 5/18 جمع  واحد 19تعداد كل:  2 17 جمع 
 

 باشد. در غیر اینصورت نیازی به اخذ واحد ندارد. ميواحد این درس در دوره کارشناسي ناپیوسته  1* درصورتیکه دانشجو در دوره کارداني درس آشنایي با کامپیوتر را نگذرانده باشد ملزم به اخذ 

 

 در دوره کارشناسي ناپیوسته ندارد. دانش خانواده و جمعیت واحد درس  2* درصورتیکه دانشجو در دوره کارداني درس جمعیت و تنظیم خانواده را گذرانده باشد نیازی به اخذ 

 تأیید و امضاء مدیر گروه



 بسمه تعالي

 

 پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمانشاهعلومدانشگاه 

 برنامه مدون مقطع      كارشناسي ناپيوسته  رشته    بهداشت عمومي
 

 نام درس )ترم سوم( كد درس
 تعداد واحد

 نام درس )ترم چهارم( كد درس پيشنياز یا همزمان
 تعداد واحد

 پيشنياز
 كارآموزي نظري عملي نظري

 3721   1 ( )مواد غذایي، مسکن، هوا و پرتوها(3بهداشت محیط ) 3712
یت 1کارآموزی درعرصــــه ) مدیر ( )

 خدمات بهداشتي درماني(
 3  

3713 
های ملي مبارزه با بیماریهای غیرواگیر و برنامه

 اپیدمیولوژی آنها
2   3722 

صه ) ( )اپیدمیولوژی و 2کارآموزی درعر

 کنترل بیماریهای واگیر و غیرواگیر(
 3  

 3723   1 بهداشت باروری 3714
ــــه ) ( ) آموزش 3کارآموزی در عرص

بهداشت ـــ بهداشت باروری ـــ تنظیم 

 خانواده ( 

 3  

 3724   2 تاریخ امامت 31016
ـــه ) ـــت 4کارآموزی در عرص ( )بهداش

ـــنایي با طرو ادغام و  محیط ــــــ آش

 های ملي مبارزه با بیماریها(برنامه
 3  

        2 بهداشت رواني و اعتیاد 3715

        2 ایبهداشت حرفه 3716

        1 بیماریهای ارثي و مشاوره ژنتیکي 3717

        1 پاتولوژی جغرافیایي ایران )معرفي بیماریهای شایع( 3718

        2 آموزش بهداشت و ارتباطات 3719

3720 
های اولیه در شرایط اقدامات بهداشتي و کمک

 اضطراری
1        

ریزی بهداشتياصول برنامه 3708  2  
اصول مدیریت در خدمات 

 بهداشتي
     

        2 انقالب اسالمي ایران 31017

 واحد  12جمع كل:  12    واحد 19جمع كل:   19  جمع

 
 يد و امضاء مدیر گروهتأی


