
  
 
 

شتی ردمانی سیرجانمعاونت آموزشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          دادکشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 

 برنامه دروس کارشناسی بهداشت عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان

 

بهمن ماه -نیمسال دوم  مهر ماه -نیمسال اول    

ازپیش نی ردیف عنوان درس کد درس واحد پیش نیاز  ردیف عنوان درس کد درس واحد 

1میکروب شناسی  2464013 3  1اندیشه اسالمی  2464004 2  12   1 

تپزشکی و بهداش کلیات 2464014 2   2 ادبیات فارسی 2464006 3  13 

1آمار حیاتی  2464015 2  المتاریخ تحلیلی صدر اس 2464005 2  14   3 

وژیاپیدمیولاصول و کلیات  2464016 2   4 زبان پیش دانشگاهی 2464007 2  15 

اصول مدیریت در خدمات  2464017 2 

 بهداشتی 

 5 بیوشیمی 2464001 2  16

 2464002 2  17 زبان عمومی 2464019 3 

2464003 

 6 تشریح و فیزیولوژی

2اندیشه اسالمی  2464020 2   18  2 2464009 

 

اصول و مبانی جامعه 

 شناسی

7 

)آب( 1بهداشت محیط  2464021 1   19  2 2464010 

 

بهداشت روان و 

 روانشناسی

8 

 2464011 2  20 آموزش بهداشت و ارتباطات 2464018 2 

 

اصول و کلیات خدمات 

 بهداشتی

9 

ی تربیت بدن

1 

2تربیت بدنی  2464024 1 1تربیت بدنی  2464008 1  21   10 

      5/0  و مقررات قوانین  

 آموزشی )بدون احتساب

 در معدل(

11 

واحد 20 واحد 20 جمع   جمع 
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 برنامه دروس کارشناسی بهداشت عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان

 

بهمن ماه - چهارمنیمسال  مهر ماه - سومنیمسال    

زپیش نیا ردیف عنوان درس کد درس واحد پیش نیاز  ردیف عنوان درس کد درس واحد 

 1 4224640 3124640 3  32 فارماکولوژی  2شناسی میکروب   22 

4324640 2 زبان عمومی 3224640 2  33 زبان تخصصی  بهداشت مدارس و دانش  

 آموزان

23 

 2 2324640 3324640 2  34 اخالق اسالمی   نظام سالمتی در ایران و 

 جهان

24 

 2 4424640 زیه کاربرد کامپیوتر در تج 

های و تحلیل داده

 بهداشتی

تشریح و  35

 فیزیولوژی

2 2924640  25 بهداشت باروری 

بهداشت روان 

 و روانشانسی

2 3924640 4624640 2  36 بهداشت روانی و اعتیاد  ای هبیماریاپیدمیولوژی  

 شایع در ایران

26 

 2 4024640 های مبارزه با برنامه 

های واگیربیماری  

37  1 3024640  

 

 2بهداشت محیط 

 )فاضالب و زباله(

27 

 1 4124640 3بهداشت محیط    آمار حیاتی 38 

1 

2 3524640  

 

2آمار حیاتی   28 

 2 3624640 ز مدیریت و نظارت در مراک 

 بهداشتی درمانی

39  2 2724640  

 

 29 اصول تغذیه

 2 3724640 2824640 2  40 تغذیه کاربردی   

 

 30 بیوفیزیک

 2 1224640 6724640 2  41 انقالب اسالمی ایران   اصول و مبانی مدیریت 

 خطر حوادث و بالیا

31 

 2 2224640       42 دانش خانواده 

واحد 20 واحد 20 جمع   جمع 
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 عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجانبرنامه دروس کارشناسی بهداشت 

 

بهمن ماه - ششمنیمسال  مهر ماه - پنجمنیمسال    

 ردیف عنوان درس کد درس واحد پیش نیاز ردیف عنوان درس کد درس واحد پیش نیاز

 2 2624640 5/0  53 تفسیر موضوعی قرآن   4524640  43 مهارت زندگی 

 2 6124640 2524640 2  54 بهداشت دهان و دندان  فرهنگ و تمدن اسالم و  

 ایران

44 

 1 6224640 مصون سازی فعال و  

 غیرفعال

 2آمار حیاتی  55

و اصول و 

کلیات 

 اپیدمیولوژی

3 3424640 روش تحقیق در علوم  

 بهداشتی

45 

 2 6024640  56 تکنولوژی آموزشی 

 2 5524640 اقدامات بهداشتی و  

کمک های اولیه در 

 شرایط اضطراری

57  2 3824640 بیماری های شایع  

کودکان و طرق 

 پیشگیری از آن 

46 

 2 5924640  حشره شناسی و مبارزه 

 با ناقلین

58  2 4824640 بیماری های ارثی و  

 مشاوره ژنتیکی

47 

5824640 2 دانش خانواده بهداشت مادران و  

 کودکان

59  2 4924640  

 

 48 بهداشت حرفه ای

 2 5724640 5024640 2  60 بهداشت مواد غذایی   

 

 49 اکولوژی انسانی

 2 5324640 اصول  61 بهداشت سالمندان 

مدیریت در 

خدمات 

 بهداشتی

2 5124640  

 

اصول برنامه ریزی 

 بهداشتی

50 

 2 6324640 5224640 2  62 اقتصاد بهداشت   

 

برنامه ملی مبارزه با 

 بیماری های واگیر

51 

 2 5624640 پاتولوژی جغرافیایی  

 ایران

63  2 4724640 توانبخشی و رفاه  

 اجتماعی

52 

واحد 22 واحد 5/19 جمع   جمع 
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 برنامه دروس کارشناسی بهداشت عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان

 

مهر ماه - هفتمنیمسال   

 ردیف عنوان درس کد درس واحد پیش نیاز

 8 5424640  64 کارآموزی در عرصه 

 8 5424640  65 کارآموزی در عرصه 

  

 

 


