
 93کد      به بعد 19و 129آرایش دروس بهداشت عمومی مقطع پیوسته ورودی 

9- 91    - 

 2پیش  9آمار حیاتی  -   22 -2

 زبان عمومی پیش  زبان تخصصی -   22 -9

اصول  -بهداشت باروری  پیشتشریح وفیزیولوژی  -بهداشت روانی واعتیاد  پیشروانشناسی وبهداشت روان   -   22 -3

تربیت  –روش تحقیق در علوم بهداشتی پیش  و اصول و کلیات اپیدمیولوژی 2آمار حیاتی  -کاربردی تغذیه پیش  تغذیه

 2تربیت بدنی   پیش 9بدنی 

 اصول برنامه ریزی بهداشتی پیشاصول مدیریت در خدمات بهداشتی     -  22 -5

6- 22  -    

7- 1    -    

1- 1 

 --------------------------------------------- 996واحد مهارت های زندگی =  2+ واحد  993---جمع کل  

 متفاوت می شود 9واحدی است ولی ازترم  993نیز  19آرایش دروس ورودی 

 21کد         آرایش دروس بهداشت عمومی مقطع نا پیوسته

9- 91 

2- 22 

پیش  میولوژیآمار حیاتی و اصول اپید –اصول برنامه ریزی بهداشتی پیش  اصول مدیریت در خدمات بهداشتی -  91 -9

 روش تحقیق در علوم بهداشتی

 ساعت عملی692واحد =  92 -3

 ----------------------------------------------------------------------واحد    61جمع کل = 

 95کد        آرایش دروس بهداشت محیط مقطع پیوسته 

9- 22 

 2پیش  9ریاضی انتگرال   - 22 -2

ومعادالت  2و9ریاضی انتگرال   -میکروبیولوژی محیط  پیشپاتوبیولوژی   -محیط پیش  شیمی عمومی -  91 -9

فیزیک  –بهداشت مواد غذایی پیش پاتو بیولوژی واصول اپیدمیولوژی  -اصول ترمو دینامیک   پیشدیفرانسیل 

 رسم فنی ونقشه کشی پیش  کامپیوتر و نقشه برداری –عمومی پیش بهداشت پرتو ها وحفاظت 

فیزیک عمومی  – 2پیش  9تربیت بدنی  –استاتیک و مقاومت مصالح  پیشومعادالت دیفرانسیل  2و9ضی ریا – 22 -3

پیش ومعادالت دیفرانسیل و فیزیک عمومی  2و9ریاضی   - گند زداهای محیط پیشو شیمی عمومی و پاتوبیولوژی  

 –شیمی محیط پیش تصفیه فاضالب فرایند ومیکرو بیولو و  -مکانیک سیاالت  پیش هیدرولیک   -مکانیک سیاالت  

  -ایمنی کاربرد پیششیمی عمومی و محیط  –فرایند ها پیش فیزیک و شیمی عمومی وحیط و میکروبیو 

 –سیستم های انتقال پیش  مکانیک سیاالت و هیدرولیک –تصفیه آب  پیشفرایند ومیکروبیو وشیمی محیط   - 91 -5

 –روش های مبارزه  پیشپا توبیو لوژی وهیدرولیک   –آلودگی هوا  پیشاصول ترمو دینامیک ومکانیک سیاالت 

میکروبیو وشیمی محیط  –کلیات ایمنی  پیشفیزیک وشیمی   –کاربرد بیو پیش  و شیمی محیط میکروبیولوژی محیط 

 –سیستم جمع آوری پیش  مکانیک سیاالت و هیدرولیک–مدیریت آب  پیشو هیدرولوژی آبهای سطحی  

سیستم انتقال +سیستم جمع  –مواد زائد جامد پیش  پاتو بیو و اصول اپیدمیولوژی -مکانیک خاک   پیش استاتیک – 22 -6

میکروبیولوژی محیط + شیمی محیط +فرایند وعملیات + تصفیه  –کاربرد موتور تلمبه پیش  آوری +رسم فنی 

شیمی +شیمی  –بهره برداری  پیشسیستم انتقال +تصفیه اب+ تصفیه فاضالب  -فاضالب صنعتی   پیشفاضالب   

 کلیات سم شناسی محیطپیش وسموم  ایمنی کاربرد مواد شیمیاییمحیط +کلیات ایمنی +

7- 1                     1-1 

 ------------------------------------------------------------------- واحد 993جمع کل = 



 26کد      آرایش دروس بهداشت محیط مقطع نا پیوسته
 

9- 22 

شیمی محیط و  -مکانیک سیاالت  پیش ریاضیات  – کاربرد روش های آماریپیش  کاربرد کامپیوتر – 22 -2

شیمی محیط و تصفیه فاضالب  –تصفیه فاضالب شهری  پیشمیکروبیو و فایند ها  –فرایند ها پیش  میکرو بیو

 –صنعتی  پیششهری 

آزمایشگاه هیدرولیک پیش مکانیک سیاالت  –تصفیه آب پیش  فرایند ها و شیمی محیط و میکروبیو محیط – 29 -9

کاربرد بیو تکنولوژی بهداشت  پیش شیمی محیط و میکروبیولوژی   –و طرح تاسیسات و شبکه جمع آوری 

 محیط

 ساعت عملی  321 – 1 -3

 ---------------------------------------------------------------  واحد 61جمع کل = 

 

 

 

 کارشناسی پیوسته محیط

 

 واحد 26 –دروس عمومی 

 واحد 99 –دروس پایه و اصلی 

 واحد 53 –دروس اختصاصی اجباری 

 واحد 5 –دروس اختصاصی اختیاری 

 واحد 96 –کار آموزی در عرصه 

 واحد 993جمع کل = 

 

 به بعد 19و 129ورودی  کارشناسی بهداشت عمومی

 واحد 2 ---زبان پیش   --- 9ترم 

 واحد2 ---آیین زندگی )اخالق کاربردی(  -          

 واحد 5واحد   9 ---- 9تربیت بدنی  -          

 واحد 9----زبان عمومی --- 2ترم 

 واحد 5واحد     2---انقالب اسالمی ایران ---       

 واحد 2---- 9اندیشه --- 9ترم 

 واحد 5واحد       9ادبیات فارسی ---       

 واحد 2 – 2اندیشه   --- 3ترم 

 واحد 9واحد     9--- 2تربیت بدنی  ---       

 واحد 2 ---تاریخ تحلیلی صدر اسالم --- 5ترم 

 واحد 3واحد     2 ----تفسیر موضوعی قرآن    ---       

 واحد  2 ----دانش خانواده وجمعیت  --- 6ترم 

 واحد 3واحد   2 –فرهنگ وتمدن اسالم و ایران  ---       

 واحد با احتساب زبان پیش 26 ---- جمع کل دروس عمومی 

 


