
و خانوادهگروه پزشکی اجتماعی- دانشکده پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی ایران 
) 5شکی اجتماعیپز(ایران در ژي بیماري هاي شایعاپیدمیولوبرنامه درس 

گروه اول- 97زمستان

دکتري حرفه اي                           : مقطعپزشکی عمومی                                          : رشته
در جدول:زمان کالسسالن: محل تشکیل کالس

طایفیدکتر خانم : مسئول درسواحد نظري                                      2: نوع درس
استادموضوع درسساعتتاریخروز

طایفیدکتر کلیات اپیدمیولوژي و نظام مراقبت 10–12بهمن1شنبهدو
دکتر برادرانو آترواسکلروزپرفشاري خوندیابت، 10–12بهمن3شنبهچهار
دکتر خلیلی)صرع–پارکینسون –آلزایمر ( نورولوژیک مزمن اختالالت 8-10بهمن6شنبه
ناصربختدکتر )افسردگی و اضطراب ( بیماري هاي روانی 10–12بهمن6شنبه

دکتر طایفیاختالالت چاقی، هیپیرلیپیدمی و سندروم متابولیک10–12بهمن8شنبهدو
احمدخانی دکتراپیدمیولوژي اعتیاد10–12بهمن10چهارشنبه

دکتر طایفیبدخیمی ها8-10بهمن13شنبه
رمضانیدکتر )injuries(آسیب ها 10–12بهمن13شنبه

دکتر طهرانیایدز و سایر بیماري هاي منتقله از راه جنسی10–12بهمن15شنبهدو
رام پیشهدکتر بیماري هاي قابل پیشگیري توسط واکسن10–12بهمن17شنبهچهار

خلیلیدکتر)   ژیاردیا–آمیب –وبا –تیفوئید (عفونت هاي گوارش 10–12بهمن24چهارشنبه
دکتر معصومیو مقاومت میکروبیعفونت هاي بیمارستانی8-10بهمن27شنبه
دکتر کبیرهپاتیت ها  10–12بهمن27شنبه

رام پیشهدکتر سل و جذام10–12بهمن29شنبهدو
طایفیدکتر (MERS)آنفلوانزا و بیماري هاي تنفسی نوپدید 10–12اول اسفندچهارشنبه

دکتر نجومیبیماري هاي مشترك انسان و حیوان    ****مجازي
دکتر نجومی)ماالریا –شمانیازیس یل(بیماري هاي داراي مخزن ****مجازي

اپیدمیولوژي بیماریهاي مشترك بین انسان و حیوان و بیماریهاي داراي مخزن به شکل مجازي توسط دکتر نجومی **
.دسترسی، با آموزش هماهنگ شود نحوه در مورد . ارائه می شود 

:منابع
1394انتشارات گپ . پروین یاوريدکتر . اپیدمیولوژي بیماریهاي شایع در ایران -
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی–دستورالعملها و برنامه هاي کشوري آخرین نسخه -

.جلسه منجر به حذف درس می شود 3غیبت بیش از -
"برکزار می گردد97ماهاسفند8شنبهچهارامتحان پایان دوره در تاریخ "



و خانوادهگروه پزشکی اجتماعی- دانشکده پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی ایران 
) 5شکی اجتماعیپز(ایران در ژي بیماري هاي شایعاپیدمیولوبرنامه درس 

گروه دوم- 97زمستان

دکتري حرفه اي                           : مقطعپزشکی عمومی                                          : رشته
در جدول:زمان کالسسالن: محل تشکیل کالس

طایفیدکتر خانم : مسئول درسواحد نظري                                      2: نوع درس
استادموضوع درسساعتتاریخروز
طایفیدکتر کلیات اپیدمیولوژي و نظام مراقبت 8-10اسفند4شنبه
دکتر برادرانو آترواسکلروزپرفشاري خوندیابت، 10–12اسفند4شنبه

دکتر طایفیاختالالت چاقی، هیپیرلیپیدمی و سندروم متابولیک10–12اسفند6شنبهدو
دکتر ناصربخت)اضطراب افسردگی و ( بیماري هاي روانی 13-15اسفند6دوشنبه

رمضانیدکتر )injuries(آسیب ها 10–12اسفند8چهارشنبه
دکتر احمدخانیاپیدمیولوژي اعتیاد13-15اسفند8چهارشنبه

طایفیدکتر بدخیمی ها8-10اسفند11شنبه
خلیلیدکتر)صرع–پارکینسون –آلزایمر ( مزمن  نورولوژیک اختالالت 10–12اسفند11شنبه

دکتر خلیلی)   ژیاردیا–آمیب –وبا –تیفوئید (عفونت هاي گوارش 10–12اسفند13شنبهدو
دکتر معصومیعفونت هاي بیمارستانی و مقاومت میکروبی13-15اسفند13دوشنبه

دکتر رام پیشهبیماري هاي قابل پیشگیري توسط واکسن10–12اسفند15شنبهچهار
دکتر کبیرهپاتیت ها13-15اسفند15چهارشنبه 
دکتر رام پیشهسل و جذام8-10اسفند18شنبه
طهرانیدکتر ایدز و سایر بیماري هاي منتقله از راه جنسی10–12اسفند18شنبه

دکتر طایفی(MERS)آنفلوانزا و بیماري هاي تنفسی نوپدید 10–12اسفند20شنبهدو

دکتر نجومیبیماري هاي مشترك انسان و حیوان    ****مجازي
دکتر نجومی)ماالریا –شمانیازیس یل(بیماري هاي داراي مخزن ****مجازي

اپیدمیولوژي بیماریهاي مشترك بین انسان و حیوان و بیماریهاي داراي مخزن به شکل مجازي توسط دکتر نجومی **
.دسترسی، با آموزش هماهنگ شود نحوه در مورد . ارائه می شود 

:منابع
1394انتشارات گپ . پروین یاوريدکتر . اپیدمیولوژي بیماریهاي شایع در ایران -
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی–دستورالعملها و برنامه هاي کشوري آخرین نسخه -
.جلسه منجر به حذف درس می شود 3غیبت بیش از -

"برکزار می گردد97اسفند ماه27شنبهدوامتحان پایان دوره "
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