
 بسمه تعالي

 پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمانشاه دانشگاه علوم

 ای    برنامه مدون مقطع    كارداني    رشته      بهداشت حرفه
 

 (ترم اول)نام درس  كد درس
 تعداد واحد

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

 پيشنياز
 عملي نظری عملي نظری

 5 شیمي عمومي 5883
 

 5 زبان خارجي 50113 
 

 

 5888 0 2 شناسایي عوامل فیزیکي 5833 5883 0 0 شیمي تجزیه 5883

 همزمان 58103 0 2 (0)ایمني در محیط کار  58105   0 فیزیولوژی 5835

 58103   0 آناتومي 5835
آشنایي با صنایع و شناخت فنون 

 صنعتي
0 0  

   0 اصول تغذیه 5833   2 (0)ریاضیات عمومي  5883

   5 فارسي 50113  0 2 فیزیک عمومي 5888

  0 2 شناسایي عوامل شیمیایي 5832   2 پاتوبیولوژی 5802

   2 آئین زندگي  50103   0 اپیدمیولوژی بیماریهای شغلي 5883

        2 (0)اندیشه اسالمي  50105

        2 زبان پیش  52111

       0  (0)تربیت بدني  50118

  4 71 جمع كل واحدها   3 71 جمع كل واحدها 

 02  02  
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 پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمانشاه دانشگاه علوم

 ای    برنامه مدون مقطع    كارداني    رشته      بهداشت حرفه
 

 (سوم ترم)نام درس  كد درس
 تعداد واحد

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

 پيشنياز
 عملي نظری عملي نظری

 2 های کنترل آلودگي هواآشنایي با روش 5853
 

 0کارآموزی در عرصه  5833 
 

 کلیه واحدها 2

 کلیه واحدها 2  2کارآموزی در عرصه  5833  3/1 3/1 ایمني تجهیزات و تأسیسات صنعتي 5832

 کلیه واحدها 2  5کارآموزی در عرصه  5838  3/1 3/1 حوادث ناشي از کار 5833

 کلیه واحدها 2  3کارآموزی در عرصه  5833   2 (0)مهندسي فاکتورهای انساني  5833

   2 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران 50120   0 ایفانون کار و تشکیالت بهداشت حرفه 5833

       0 0 (0)آمار حیاتي  5831

       3/1 3/1 وسایل حفاظت فردی 5833

        2 کلیات محیط زیست 5833

       0 0 کمکهای اولیه 58101

        3/0 (0)بیماریهای شغلي  5833

        2 جمعیت شناسي و تنظیم خانواده 50101

       0 0 آشنایي با کامپیوتر 58100

      5883-5883  3/0 (0)شناسي شغلي سم 58102

        2 آموزش بهداشت 

  8 0 جمع كل واحدها   5/4 5/7 جمع كل واحدها  

 03  72  

 

 مدیر گروه آموزشيتأیيد و امضاء 
 


