
 آباد دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف
 گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی

 بهداشت خانواده كارداني ناپيوسته ترميك پيشنهاديبرنامه 
 

 نیمسال اول

 نیاز پیش واحدتعداد  نام درس
 عملی نظری

 ------- --- 2 اصول تغذیه
 ------- --- 2 اصول بهداشت محیط

 ------- --- 1 شیمی عمومی

 ------- --- 1 فیزیک عمومی

 ------- --- 1 اصول و کلیات خدمات بهداشتی

 ------- 5/0 5/1 کلیات و اصول اپیدمیولوژی

 ------- --- 2 روانشناسی و بهداشت روان

 ------- 5/0 5/1 تشریح و فیزیولوژی

 ------- --- 2 شناسی اصول و مبانی جامعه

 ------- --- 1 خوانی قرآن کریمانقرائت و روآشنایی با 

 ------- --- 1 (ره)حضرت امام  ها و وصایای اندیشه

 ------- --- 2 دانش خانواده و جمعیت

 ------- --- 2 (1)اندیشه اسالمی 

  12 جمع واحدها

 

 دومنیمسال 

 نیاز پیش واحدتعداد  نام درس
 عملی نظری

 ------- --- 1 بهداشت سالمندان
 تشریح و فیزیولوژی 5/0 5/0 کمکهای اولیه

 ------- 1 3 میکروبیولوژی

 اصول تغذیه --- 2 تغذیه کاربردی و رژیمهای غذایی

 ------- 5/0 5/0 بهداشت دهان و دندان

 ------- 1 1 آمار حیاتی مقدماتی

 ------- 5/0 5/1 آموزان و مدارس بهداشت دانش

 زبان پیش --- 3 زبان خارجی

 فارسی پیش --- 3 فارسی عمومی

  21 جمع واحدها

 
 
 
 
 

 



 سومنیمسال 

 نیاز پیش واحدتعداد  نام درس
 عملی نظری

 ------- --- 2 جمعیت و تنظیم خانواده
 تشریح و فیزیولوژی --- 2 فارماکولوژی

 ------- --- 2 بیماریهای شایع نوزادان و کودکان

 ------- --- 2 آموزش بهداشت و ارتباطات

 کلیات و اصول اپیدمیولوژی --- 2 اپیدمیولوژی بیماریهای شایع در ایران

 وکلیات خدمات بهداشتیاصول  --- 2 مدیریت و نظارت در مراکز بهداشتی درمانی

 ------- 1---  تکنولوژی آموزشی

 تشریح و فیزیولوژی --- 2 کلیات پزشکی و بهداشت

 میکروبیولوژی --- 1 مصون سازی فعال و انفعالی

 ------- 5/0 5/0 تربیت بدنی
 ------- --- 2 آیین زندگی

  21 جمع واحدها
 

 

 چهارمنیمسال 

 نیاز پیش واحدتعداد  نام درس
 نظری نظری

 کلیه واحدهای نظری و عملی 12 --- کارآموزی در عرصه

  21 جمع واحدها
 


