
  

        

  بیوفیزیک  

  (1آمار حیاتی )   (2تربیت بدنی ) 

 زبان انگلیسی عمومی 
توان بخشی و رفاه 

 اجتماعی

اصول و کلیات 

 خدمات بهداشتی 
 

 
کلیات پزشکی و 

   اصول تغذیه   بهداشت 

  
 (2میکروب شناسی )

ری و ویروس شناسی(ت)باک  
 

    

  

 
 

 

 

 2 -  دکتر رضاپور
اصول و کلیات خدمات 

 بهداشتی 
11022611 

 11022661 بیوفیزیک  2 -  دکتر بهروزکیا

 11022660 (1آمار حیاتی ) 1 1  دکتر علی نژاد

 11022611 کلیات پزشکی و بهداشت  2 -  اسلاملودکتر 

 11022661 زبان انگلیسی عمومی 1 -  

 2 1  دکتر متذکر
 (2میکروب شناسی )

()باکنری و ویروس شناسی  
11022626 

 11022611 اصول تغذیه  2 -  دکتر دانغیان

 11022612 توان بخشی و رفاه اجتماعی 2 -  دکتر رضاپور

 آقای حسن نژاد

 کیومرثی خانم
 11022661 (2تربیت بدنی ) - 1 

    

  

  

 



  

        

  انقلاب اسلامی  ایران  

   " (2) آمار حیاتی 

 

اصول برنامه 

ریزی 

 بهداشتی

آموزش بهداشت و 

 ارتباطات
  زبان تخصصی

 " بهداشت حرفه ای 
نظامهای سلامتی در 

 ایران و جهان

بیماریهای شایع 

 کودکان و طرق

 پیشگیری از آن

 

 " 
بهداشت دانش 

 آموزان ومدارس

اپیدمیو لوژی 

بیماریهای شایع 

 در ایران

 

    

  

 
 

 

  (2آمار حیاتی )  دکتر علی نژاد

 11022662 (2آمار حیاتی )   دکتر علی نژاد

 بهداشتیاصول برنامه ریزی   دکتر فتحی

 11022616 آموزش بهداشت و ارتباطات   دکتر دیدارلو

   دکتر اسلاملو
اپیدمیو لوژی بیماریهای شایع در 

 ایران
11022611 

 11022612 بهداشت حرفه ای   دکتر همت جو

   دکتر اسلاملو
 بیماریهای شایع کودکان و طرق

 پیشگیری از آن

 زبان تخصصی   دیدارلودکتر 

 بهداشت مدارس و دانش آموزان   دکتر امیرزاده

 بهداشت مدارس و دانش آموزان   دکتر امیرزاده

 انقلاب اسلامی  ایران  دکتر اسم حسینی

 نظامهای سلامتی در ایران و جهان  دکتر فتحی

   

   

 



  

        

   

برنامه ملی مبارزه با 

 بیماریهای غیرواگیر

تفسیر موضوعی 

 قرآن

  " 
اقدامات بهداشتی 

 وکمکهای اولیه
  بهداشت باروری

  اقتصاد بهداشت (1بهداشت محیط ) " 

فرهنگ وتمدن 

 اسلام وایران
 " 

روش تحقیق در علوم 

 بهداشتی

کاربرد کامپیوتر 

در تجزیه و تحلیل 

 داده ها
 

 
بهداشت 

 روانی واعتیاد
"   

    

  

 
 

 11022612 بهداشت باروری   دکتر اسلاملو

 11022611 بهداشت روانی واعتیاد   آقای سیف ا... زاده

 11022621 فرهنگ وتمدن اسلام وایران   دکتر افراسیابی

 11022621 اقتصاد بهداشت   دکتر علی نیا

 11022621 تفسیر موضوعی قرآن  آقای ابراهیمی

 روش تحقیق در علوم بهداشتی  دکتر امیرزاده

 روش تحقیق در علوم بهداشتی  دکتر امیرزاده

   دکتر بهرامی
 (1بهداشت محیط )

 )مواد غذایی،مسکن،هوا و پرتوها(

   آقای شمس
اقدامات بهداشتی وکمکهای 

 اولیه

  آقای شمس
اقدامات بهداشتی وکمکهای 

 اولیه

  دکتر امیرزاده
کاربرد کامپیوتر در تجزیه و 

 تحلیل داده ها

  دکتر اسلاملو

برنامه ملی مبارزه با بیماریهای 

 غیرواگیر

   

 



  

        

   

    

   

    

    

    

  

(1کارآموزی در عرصه) - 2    11022602 

      

      

      

      

      

   

  

  

  

  

  

  

  

 


