
 

 
 

 ستهمقطع: کارشناسي پیو                                                                                                                                                                                                               دانشگاه علوم پزشكي قزوين    

                                بهداشت عمومي. : برنامه درسي دانشجويان رشته                 97-98 سال تحصیلي:                  دانشكده بهداشت         

                          روزانه     2 ترم  و دوره:                                                                                                                                                                                              دومنیمسال:           

 
  

 

 

 

 

 

تعداد  نام درس گروه کد درس

 واحد

ساعت  نام استاد ساعات تشكیل کالس

 امتحان

تاريخ 

 امتحان

شماره 

 کالس

 شنبه پنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه

 09 5/4/99 02 کریم عسگری آقای      2-4 2 قرآن کریم تفسیر موضوعی 90 0111104

 7 25/1/99 9 دکتر غیبی     9-01  2 بیوفیزیک 20 0092110

 9 29/1/99 9 آقای احدی نژاد         4-0  1 اقتصاد بهداشت 20 0092109

0092104 90 
 

اصول و کلیات خدمات 
 بهداشتی

2 0-4      
 پاکپور دکتر     

9 4/4/99 01 

کاربرد کامپیوتر در تجزیه  20 0092120
تحلیل های دوره های 

 بهداشتی

2  02-01     

 محمدی زیدی دکتر
 سایت 20/1/99 9

 سالن --- -- گروه تربیت بدنی      01-02 0 )خ(0 تربیت بدنی 90 0111001

 9 29/1/99 9 مرشدیدکتر         2-4  2 پاتولوژی جغرافیای ایران 20 0092141

 4 2/4/99 02 چگینی زاده  خانم      9-01   2 جمعیت و تنظیم خانواده 92 0111125

بهداشت دانش آموزان و  20 0092121
 مدارس

 ن0
 ع0

  0-01    
 یمحمدی زید دکتر 

02 0/4/99 9 

  ر مراکزمدیریت و نظارت د 20 0092124
 

 و درمانی بهداشتی

2   4-2    
 پاکپور دکتر   

9 27/1/99 9 



 

 

 

 

 بهداشت عمومي رشته :يان دانشجو برنامه درسي                                                             نشگاه علوم پزشكي قزويناد

                                                                                                                                                                                                                                                                                  دومنیمسال:                                                                                                                                                                                              97 -98 سال تحصیلي:

                                                                                                                                                                                                                    روزانه 6ترم  و دوره:                                                                                                                                                                                   پیوستهمقطع: کارشناسي 

تعداد  نام درس گروه کد درس

 واحد

ساعت  نام استاد ساعات تشكیل کالس

 امتحان

تاريخ 

 امتحان

شماره 

 کالس

  پنج چهارشنبه شنبه سه دوشنبه يكشنبه شنبه

 شنبه

 09 29/1/99 02 بخشاییآقای داوود    4-0   2 تارخ تحلیلی صدر اسالم 90 0111102

0-4     2 ادبیات 90 0111011  1 0/4/99 02 آقای هاشمی  

بیماریهای شایع کودکان و طرق  20 0092129
 پیشگیری آن

5/4/99 9 مرشدیدکتر   01-9     2  9 

 ن5/0 تغذیه کاربردی 20 0092117
 ع5/1

   11/01-9
  

دکتر خادم   
 نحقیقیا

01 1/4/99 9 

 4 11/1/99 9 خانم ضیائیها    2-4   2 بهداشت مادران و کودکان 20 0092119

حشره شناسی پزشکی و مبارزه  90 0092127
 با ناقلین

 ن0
 ع0

 01-9 
 هفته اول 9 

 ع 4-2

     
آقای غالمی 

 پریزاد

 ن           0 25/1/99 02
 پایه لومع ع

ارزه با و مب یپزشک یحشره شناس 92 0092127
نیناقل  

 

 ن0
 ع0

 ن 01-9 

 ع 0-4
 

     
آقای غالمی 

 پریزاد

 ن 0 25/1/99 02
 ع علوم ایه  

 ن0 بهداشت دهان و دندان 20 0092109
 ع0

 ع 02-01  
 ن 01-9

 هفته اول 9

 7 29/1/99 9 پاکپوردکتر    

  9-01  0 1بهداشت محیط  20 0092111
 هفته دوم9

 0 0/4/99 01 کتر جمالید    

 9 27/1/99 9 پور دکتر نجفی     01-02  2 بیمارهای ارثی و مشاوره ژنتیک 20 0092142

 در نظام های سالمت 20 0092122
  ایران و جهان

 1 4/4/99 01 دکتر مرشدی   4-2    2



                                                                                                                                                                                                                                                     
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      دانشگاه علوم پزشكي قزوين

 بهداشت عمومي :برنامه درسي دانشجويان رشته                                                          دانشكده بهداشت

 دوم نیمسال                                                                                                                                                                                         99-96سال تحصیلي:  

 کارشناسي پیوستهمقطع:                                                                                      روزانه4 رم  و دوره:ت                                                                                      

تعداد  نام درس گروه کد درس

 واحد

ساعت  نام استاد ساعات تشكیل کالس

 امتحان

شماره  تاريخ امتحان

 کالس

 شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه

 1 27/1/99 02 آقای عباس قدس   9-01    2 2اندیشه اسالمی  90 0111107

 09 29/1/99 02 عسگریآقای کریم       4-0 2 آیین زندگی 92 0111111

 4 20/1/99 02 آقای ارجینی   4-0    2 دفاع مقدس 90 0111124

 0 0/4/99 02 خانم زاهدی فر    4-0   2 بهداشت باروری 20 0092119

 7 29/199 9 آقای احدی نژاد   2-4    2 اقتصاد بهداشت 90 0092109

 7 1/4/99 9 دکتر مرشدی     4-0  2 بهداشت سالمندان 20 0092121

 ن0 2آمار حیاتی  20 0092110
 ع0

 سایت 25/1/99 01 دکترعلیزاده      0-01

اکولوژی انسانی و  20 0092119
 بهداشت بین الملل

 00 11/1/99 01 دکتر محمدی زیدی     1-0  2

 آموزش بهداشت  20 0092140
 و ارتباطات

 1 4/4/99 9 تر پاکپوردک    0-00   2

 9 5/4/99 01 دکتر محمدی زیدی      2-4 2 بهداشت مواد غذایی 20 0092140

 فعالی و  مصون سازی 20 0092101
 انفعالی

0    2-02  
 هفته دوم 9

 9 2/4/99 9 دکتر مرشدی  



                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      نشگاه علوم پزشكي قزويندا

 بهداشت عمومي :برنامه درسي دانشجويان رشته                                                          دانشكده بهداشت

 نیمسال دوم                                                                                                                                                                                       97-98سال تحصیلي:  

 مقطع: کارشناسي پیوسته                                            روزانه                                          8 رم  و دوره:ت                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
 
 
 

تعداد  نام درس گروه کد درس

 واحد

ساعت  نام استاد ساعات تشكیل کالس

 امتحان

شماره  تاريخ امتحان

 کالس

 شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه

           00 کارآموزی در عرصه 20 0092149

              

              

              

              

              

              

              


