
 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 حیاتی ـ اصول اپیدمیولوژی 3/0 3/1 روش تحقیق در علوم بهداشتی 4223   2 (2اندیشه اسالمی ) 41013

   2 ریزی بهداشتیاصول برنامه 4203   2 بیوفیزیک 4201

 4223   2 بیوشیمی 4202
بیماریهای شایع کودکان و طرق پیشگیری 

 از آن
2   

   2 برنامه ملی مبارزه با بیماریهای واگیر 4240  1 1 حیاتیآمار  4204

   2 بهداشت مواد غذایی 4241   2 اصول اپیدمیولوژی 4203

   2 توانبخشی 4242   1 ( آب1بهداشت محیط ) 4203

   2 تفسیر موضوعی قرآن 41013  3/0 3/0 با کامپیوتر آشنایی 4203

   2 بهداشت مادران و کودکان 4244  3/0 3/1 تغذیه کاربردی 4202

  1  (2تربیت بدنی ) 41003   2 خصصیزبان ت 4203

   2 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم 41021   1 اکولوژی انسانی 4210

        1 ( )فاضالب و زباله(2محیط ) بهداشت 4222

        2 دانش خانواده و جمعیت 41010

 واحد 81تعداد كل:  5/8 5/81 جمع  واحد 22تعداد كل:  2 81 جمع 

 

 باشد. در غیر اینصورت نیازی به اخذ واحد ندارد. واحد این درس در دوره کارشناسی ناپیوسته می 1* درصورتیکه دانشجو در دوره کاردانی درس آشنایی با کامپیوتر را نگذرانده باشد ملزم به اخذ 

 

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

 تأیید و امضاء مدیر گروه



 بسمه تعالي

 پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمانشاهدانشگاه علوم

 مقطع      كارشناسي ناپيوسته  رشته    بهداشت عموميبرنامه مدون 
 

 نام درس )ترم سوم( كد درس
 تعداد واحد

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

 پيشنياز
 كارآموزي نظري عملي نظري

 4221   1 ( )مواد غذایی، مسکن، هوا و پرتوها(4بهداشت محیط ) 4212
ــه ) ــارآموزی درعرصـ ــدیریت 1کـ ( )مـ

 خدمات بهداشتی درمانی(
 4  

4214 
های ملی مبارزه با بیماریهای غیرواگیر و برنامه

 اپیدمیولوژی آنها
2   4222 

( )اپیدمیولوژی و 2کارآموزی درعرصه )

 واگیر و غیرواگیر(کنترل بیماریهای 
 4  

 4224   1 بهداشت باروری 4213
( ) آمـــوزش 4کـــارآموزی در عرصـــه )

بهداشت ـ بهداشـت بـاروری ـ تنظـیم       

 خانواده (  

 4  

 4223   2 تاریخ امامت 41013
( )بهداشـــت 3کـــارآموزی در عرصـــه )

-محیط ـ آشنایی با طرح ادغام و برنامه 

 های ملی مبارزه با بیماریها(
 4  

        2 بهداشت روانی و اعتیاد 4213

        2 ایبهداشت حرفه 4213

        1 بیماریهای ارثی و مشاوره ژنتیکی 4212

        1 پاتولوژی جغرافیایی ایران )معرفی بیماریهای شایع( 4213

        2 آموزش بهداشت و ارتباطات 4213

4220 
های اولیه در شرایط اقدامات بهداشتی و کمک

 اضطراری
1        

        2 اصول مدیریت در خدمات بهداشتی 4223

        2 انقالب اسالمی ایران 41012

 واحد  82جمع كل:  82    واحد 81جمع كل:   81  جمع

 
 تأیيد و امضاء مدیر گروه

 


