
 آرایش واحدی دانشجویان کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی

 ترم اول

 تعداد واحد نام درس شماره درس

 نوع واحد

 جمع عملی نظری
گروه ارائه 

 دهنده

 بهداشت عمومی 13 - 13 0 اصول مدیریت در خدمات بهداشتی 121303

 علوم پایه 13 13 33 0 آمار حیاتی 121333

 بهداشت عمومی 13 - 13 0 و کودکانبهداشت مادران  121312

 علوم پایه 13 - 13 0 بیوفیزیک 121333

 بهداشت عمومی 13 - 13 0 آموزش بهداشت و ارتباطات 121311

 بهداشت عمومی 13 - 13 0 اصول اپیدمیولوژی 121333

 معارف 13 - 13 0 0اندیشه اسالمی 121323

 بهداشت عمومی 13 - 13 0 توانبخشی 121333

 بهداشت عمومی 13 - 13 0 زبان تخصصی 121313

 معارف 13 - 13 0 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران 121333

     20 جمع 

 

 

 ترم دوم



 تعداد واحد نام درس شماره درس

 نوع واحد

 پیش نیاز جمع عملی نظری

121300 
برنامه های ملی مبارزه با بیماری های غیرواگیر و 

 اپیدمیولوژی آنها
0 13 - 13  

  33 - 33 3 اکولوژی انسانی 121333

  33 - 33 3 بهداشت باروری 121313

  13 - 13 0 برنامه های ملی مبارزه با بیماری های واگیر 121302

  13 - 13 0 بیوشیمی 121331

  13 - 13 0 اصول برنامه ریزی بهداشتی 121310

  13 33 03 0 روش تحقیق در علوم بهداشتی 121313

  13 33 03 0 تغذیه کاربردی 121303

  33 - 33 3 )آب(3بهداشت محیط  121301

311121   13 - 13 0 جمعیتو دانش خانواده  

321213   13 - 13 0 تفسیر موضوعی قرآن 

     91 جمع 

 

 

 

 

 

 



 ترم سوم

 تعداد واحد نام درس شماره درس

  نوع واحد

 گروه ارائه دهنده جمع عملی نظری

121303 
)فاضالب و 0بهداشت محیط 

 زباله(
 بهداشت محیط 33 - 33 3

121303 
بیماری های شایع کودکان و طرق 

 پیشگیری از آن
 بهداشت عمومی 13 - 13 0

 بهداشت حرفه ای 13 - 13 0 بهداشت حرفه ای 121303

 علوم پایه 13 - 13 0 بهداشت مواد غذایی 121313

 معارف 13 - 13 0 اسالم تحلیلی صدر تاریخ 121323

 معارف 13 - 13 0 انقالب اسالمی ایران 121323

121301 
) مواد غذایی، 1بهداشت محیط 

 مسکن، هوا و پرتوها(
 بهداشت محیط 33 - 33 3

121313 
بیماری های ارثی و مشاوره 

 ژنتیکی
 علوم پایه 33 - 33 3

121313 
اقدامات بهداشتی و کمکهای 

 اولیه در شرایط اضطراری
3 33 - 33  بهداشت عمومی 

121311 
فی پاتولوژی جغرافیایی ایران) معر

 بیماریهای شایع(
 بهداشت عمومی 33 - 33 3

(0تربیت بدنی) 121331  علوم پایه 13 13 - 3 

 علوم پایه 13 - 13 0 بهداشت روانی و اعتیاد 121303

     81 جمع 



 

 

 

 

 

 

 ترم چهارم

 تعداد واحد نام درس شماره درس

 نوع واحد

 کارآموزی عملی نظری

 281 - - 81 کارآموزی 131303

 281 81 جمع 

 


