
 لرستان پزشکی علوم دانشگاه عمومی بهداشت پیوستهنا کارشناسی دانشجویان درسی چارت
 تزم ديم                                         تزم ايل                                                                                                                       
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 تعذاد واحذ
 نوع درس پیشنیبس
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شمبرٌ 

 درس

 

 وبم درس

 تعذاد ياحذ

 وًع درس پیشىیبس

 عملی تئًری  عملی تئوری 

 پبیٍ **** - 3 بیوشیمی 6113633 62 پبیٍ **** - 6 )تئوری( حیبتیآمبر  6113634 62

 عمًمی **** - 3 ا نقالة  اسالمی ایزان 6333306 13 بیٍپ **** 6 - حیبتی )عملی(آمبر  6113635 62

 عمًمی **** - 3 تبریخ تحلیلی اسالم 6333301 13 تخصصی  **** - 3 خذمبت بهذاشتیاصول مذیزیت در 6113660 62

 تخصصی   **** - 3 سببن تخصصی 6113630 62 تخصصی **** - 3 اصول اپیذمیولوصی 6113630 62

 تخصصی   **** - 3 آموسش بهذاشت و ارتببطبت 6113633 62 پبیٍ **** - 3 شیک بیوفی 6113636 62

 تخصصی   **** - 6 سببله( –()فبضالة 2بهذاشت محیط) 6113666 62 تخصصی   **** - 6 بهذاشت ببروری 6113664 62

 تخصصی   **** - 3 بب بیمبریهبی واگیزبزنبمه ملی مببرسه  6113633 62 تخصصی   **** - 3 و اعتیبدبهذاشت روانی  6113661 62

 تخصصی   اصًل مذیزیت در خذمبت بُذاشتی - 3 اصول بزنبمه ریشی بهذاشتی 6113665 62 تخصصی   **** - 6 ()آة(1بهذاشت محیط) 6113663 62

 تخصصی   **** - 3 بهذاشت حزفه ای 6113661 62 تخصصی **** - 3 توانبخشی 6113632 62

 اختصبصی یًلًژیذمیاپ اصًل -ی بتیآمبر  ح - 1/6 علوم بهذاشتی)تئوری(روش تحقیق در 6113613 62 تخصصی   **** - 3 ذاشت مواد غذاییبه 6113631 62

 اختصبصی یًلًژیذمیاپ اصًل -ی بتیآمبر  ح 1/3 - علوم بهذاشتی)عملی(روش تحقیق در 6113611 62 عمًمی **** - 3 (2انذیشه اسالمی ) 6333313 13

 عمًمی **** 3 3 مهبرتهبی سنذگی 6333316 13 عمًمی **** . . کبمپیوتز 6333313 13

        عمًمی ***** 3 3 ارسشهبی دفبع مقذس 6333310 13

  1/3 1/64 65 جمع ياحذ  6 63 64 جمع ياحذ

 تزم چُبرم               تزم سًم
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 وبم درس

 تعذاد ياحذ

 درس نوع پیشنیبس

 

س
در

كذ
 

 

 شمبرٌ درس

 

 وبم درس

 تعذاد ياحذ

 وًع درس پیشىیبس

 عملی تئًری عملی تئًری 

 كبرآمًسی **** 63 - كبرآمًسی در عزصٍ 6113633 62  تخصصی   **** - 3 غیزياگیز بزوبمٍ ملی مببرسٌ بب بیمبریُبی 6113635 62

  صی  تخص **** - 3 بیمبریُبی شبیع كًدكبن 6113634 62

 

   63 - 63 جمع ياحذ

 تخصصی   **** - 6 پبتًلًژی جغزافیبی ایزان 6113633 62

 اختصبصی **** - 1/6 تغذیٍ كبربزدی 6113613 62

 اختصبصی **** 1/3 - تغذیٍ كبربزدی 6113616 62

 تخصصی   **** - 3 بُذاشت مبدران يكًدكبن 6113663 62

 عمًمی  6 - (3تزبیت بذوی ) 6333314 13-11

 تخصصی   **** - 6 بیمبریُبی ارثی ي مشبيرٌ ژوتیکی 6113636 62

 اصلی **** - 6 اكًلًژی اوسبوی 6113631 62

 تخصصی   **** - 6 پزتًَب(-ًَا-مسکه-()مًاد غذایی1بُذاشت محیط) 6113663 62

 تخصصی   **** - 6 اقذامبت بُذاشتی در شزایط اضطزاری 6113632 62

 عمًمی تبریخ تحلیلی - 3 فزَىگ يتمذن اسالم يایزان 6333311 13

 عمًمی **** - 3 تفسیز مًضًعی قزآن 6333303 13

 عمًمی ******** - 3 داوش خبوًادٌ يجمعیت 6333315 13

  1/6 1/64 33 جمع ياحذ



 
 
 
 
 

 


