
 معرفی رشته کارشناسی بهداشت عمومی:

  بهداشت عمومی شاخه اي از علوم بهداشتی است که هدف آن حفاظت، ارتقاء و بازسازي سالمت افراد جامعه است.
  

ومی را بنا جدا کند، در واقع اولین پایه هاي بهداشت عم "پزشکی درمان"را از  "پزشکی پیشگیري"انسان از زمانی که توانست 
وان تاز آن و همگام با پیشرفت علوم بشري، رشته هاي تخصصی مختلف از بهداشت عمومی جدا شد. از این رو می نهاد. پس 

اقتصاد  کارشناسی بهداشت عمومی را پایه اصلی تمام رشته هاي منشعب از آن نظیر آموزش بهداشت، تغذیه، مدیریت بهداشتی،
  بهداشت و ... دانست.

  
  خوردار است.هاي کشور در این رشته دانشجو می پذیرند و این رشته از پذیرش نسبتاً باالیی بر تعداد قابل توجهی از دانشگاه

  
  از مهمترین نقش هاي کارشناسان این رشته می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  ان)نقش آموزشی ( نظیر آموزش کاردانها و بهورزهاي مراکز بهداشت، مشاوره هاي قبل از ازدواج، آموزش مادر -1
 ،آموزش پرسشگران سالمت، همکاري در انجام مصاحبه هايHSR	نقش پژوهشی(نظیر ارایه طرح هاي پژوهشی در زمینه -2

  پژوهشی و تدوین داده هاي الزم)
  نقش مراقبتی(نظیر پایش سالمت کودکان، مراقبت قبل و بعد از زایمان مادران،...) -3

نظارت  اشت مدارس، ارایه خدمات تنظیم خانواده به خانوار هاي تحت پوشش،نقش اجرایی(نظیر شرکت در برنامه هاي بهد -44
  بر تکمیل پرونده هاي خانوارهاي تحت پوشش)

ینده شغلی بهتري آدر ادامه براي آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادي که در بازار کار و استخدام به دنبال 
عرفی نامه درسی(سرفصل) و تعداد واحد ها، دانشگاه هاي داراي رشته بهداشت عمومی، مهستند، اطالعات بیشتري شامل: بر

ه ارایه می رشته هاي ارشد بهداشت عمومی (به منظور ادامه تحصیل در مقاطع باالتر) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار این رشت
  شود.

  
  

  سرفصل دروس بهداشت عمومی و تعداد واحدها :

  واحد 130تعداد کل واحدها : 
  واحد 22دروس عمومی : 

  واحد 32دروس پایه و اصلی : 
  واحد 60دروس اختصاصی اجباري : 
  واحد 166دروس کارآموزي درعرصه:

  
   
     

  دروس عمومی رشته بهداشت عمومی

  تعداد واحد  نام درس  تعداد واحد  نام درس

  3  ادبیات فارسی  4  دو درس ازدروس مبانی نظري اسالم



  3  زبان عمومی  2  اخالق اسالمییک درس از دروس 

  1  1تربیت بدنی   2  یک درس از دروس انقالب اسالمی

یک درس ازدروس تاریخ وتمدن 
  اسالمی

  1  2تربیت بدنی   2

یک درس از دروس آشنایی با منابع 
  اسالمی

  20  جمع  2

 دروس پایه و اصلی رشته بهداشت عمومی
  تعداد واحد  نام درس  تعداد واحد  نام درس

  2  کلیات پزشکی و بهداشت  2  فیزیکبیو 

  2  اصول تغذیه  2  بیو شیمی

  1  فارماکولوژي  2  تشریح و فیزیولوژي

  1  مصون سازي فعال و انفعالی  2  اصول و مبانی جامعه شناسی

  2  اصول و کلیات خدمات بهداشتی  2  1آمار حیاتی 

(قارچ شناسی و 1میکروب شناسی   2  2آمار حیاتی 
  انگل شناسی)

3  

(باکتري شناسی 2میکروب شناسی   2  کلیات اپیدمیولوژي اصول و
  ویروس شناسی)	و 

3  

  32  جمع  2  اکولوژي انسانی و بهداشت بین الملل

  2  توانبخشی و رفاه اجتماعی

  دروس اختصاصی رشته بهداشت عمومی

  تعداد واحد  نام درس  تعداد واحد  نام درس

  2  بهداشت حرفه اي  2  روانشناسی و بهداشت روان

  2  اصول مدیریت در خدمات بهداشتی  2  بهداشت دهان و دندان

  2  بهداشت روانی و اعتیاد  2  اقتصاد بهداشت

  2  تغذیه کاربردي  2  بهداشت دانش آموزان و مدارس

کاربرد کامپیوتر در تجزیه و تحلیلهاي 
  داده هاي بهداشتی

  2  بهداشت مادران و کودکان  2

  2  بهداشت باروري  2  نظامهاي سالمتی در ایران و جهان

  2  اصول برنامه ریزي بهداشتی  2  بهداشت سالمندان

مدیریت و نظارت در مراکز بهداشتی 
  درمانی

  2  آموزش بهداشت و ارتباطات  2

  2  بیماریهاي ارثی و مشاوره ژنتیکی  2  تکنولوژي آموزشی



اپیدمیولوژي بیماریهاي شایع در 
  ایران

پاتولوژي جغرافیایی ایران(معرفی   2
  بیماریهاي شایع)

2  

حشره شناسی پزشکی و مبارزه با 
ناقلین / سموم آفت کشها و کاربرد 

  آنها

  3  روش تحقیق در علوم بهداشتی  2

برنامه هاي ملی مبارزه با بیماریهاي 
  واگیر

  2  زبان تخصصی  2

بیماریهاي شایع کودکان و طرق 
  پیشگیري از آن

  2  بهداشت مواد غذایی  2

با بیماریهاي غیر برنامه ملی مبارزه 
  واگیر و اپیدمیولوژي آنها

اقدامات بهداشتی و کمکهاي اولیه   2
  در شرایط اضطراري

2  

  1  (آب)	1	بهداشت محیط

  60  جمع  1  (فاضالب و زباله)	2	بهداشت محیط

(مواد غذایی، 	3	بهداشت محیط
  هوا و پرتوها) 	مسکن،

1  

  دروس کارآموزي در عرصه رشته بهداشت عمومی

  تعداد واحد  نام درس

  16  کارآموزي در عرصه

  16  جمع

  


