
 بؼوِ تؼبلي

 ؿْشكشد پضؿكي ػلَم داًـگبُ –فشم هؼشفي دسٍع ًظشي ٍ ػولي 

 پضؿكي آهَصؽ تَػؼِ ٍ هغبلؼبت هشكض –هؼبًٍت آهَصؿي 

      96-97 اٍل عشح دٍسُ دسع: اصَل اپیذهیَلَطي ٍ هببسصُ بب بیوبسيْب         ًیوؼب ل

 صيؼتي َطي ٍ آهبسداًـكذُ: بْذاؿت                             گشٍُ: اپیذهیَل 

 

    هبهبييكبسؿٌبػي  سؿتِ ٍ هقغغ تحصیلي:                  هببسصُ بب بیوبسيْب  اصَل اپیذهیَلَطي ٍ ًبم ٍ ؿوبسُ دسع: 

 15-17ّب  ـٌبِيكسٍص ٍ ػبػت بشگضاسي: 
  

 پشػتبسي هحل بشگضاسي: داًـكذُ

 ٍاحذ ًظشي  2تؼذاد ٍ ًَع ٍاحذ ) ًظشي / ػولي ( : 

 ؾ ًیبص: ًذاسددسٍع پی

  09132802962تلفي ٍ سٍصّبي توبع:  ًبم هؼئَل دسع: دكتش هحوَد هببؿشي

 آدسع: داًـگبُ ػلَم پضؿكي ؿْشكشد آدسع دفتش: داًـكذُ بْذاؿت

 

 ؿبيغّذف كلي دسع آؿٌبيي بب كلیبت اپیذهیَلَطي ٍ اپیذهیَلَطي بؼضي اص بیوبسيْبي 
 

 اّذاف اختصبصي دسع :

 جَياى تِ اصطالحات رايج در اپيدهيَلَشي ٍ پسشكي پيشگيريآشٌا شدى داًش 

 ايجاد ٍ چگًَگي اًتشار تيواريْا در جاهعِ لآشٌا شدى داًشجَياى تِ عل

 شايع كشَركسة اطالعات اختصاصي راجع تِ اپيدهيَلَشي تعضي از تيواريْاي 

 

ًبم ًبؿش ، ؿوبسُ فصَل يب صفحبت هَسد ًظش دس ايي  * هٌببغ اصلي دسع :) ػٌَاى كتبة ، ًبم ًَيؼٌذُ ، ػبل ٍ هحل اًتـبس ،

 ) بش اػبع ػش فصل(.ًببؿذ ضشٍسي هٌببغ ػٌَاى بِ آى هجالت ّوِ يب كتبة ّوِ هغبلؼِ كِ صَستي دس –دسع 

 جَديت هبسًض ، اصَل اپیذهیَلَطي ، تشجوِ دكتش هلک افضلي ٍ دكتش كیَهشث ًبصشي -1  

 حؼیي صببغیبى ٍ دكتش كَسؽ ّالكَئي ٍ اًتـبسات گپ اپیذهیَلَطي گَسديغ ٍ تشجوِ دكتش -2

 كتبة جبهغ بْذاؿت ػوَهي ، گشٍُ ًَيؼٌذگبى  ، جلذ دٍم  ،   فصل ّبي ّـتن ٍ ًْن -3

 هشاقبت ّبي ادغبم يبفتِ كَدک ػبلن ) ٍيظُ غیش پضؿک( ٍصاست بْذاؿت ٍ دسهبى-4

ٍصاست بْذاؿت ٍ دسهبى، هؼبًٍت ػالهت، دفتش ػالهت  هشاقبت ّبي ادغبم يبفتِ ًبخَؿي ّبي اعفبل) ٍيظُ غیش پضؿک(-4

 خبًَادُ
 

 : ًحَُ اسصؿیببي داًـجَ ٍ ببسم هشبَط بِ ّش اسصؿیببي 

 ًورُ 8هشاركت در فعليت ّاي كالسي ٍاهتحاى هياى ترم الف ( در طَل دٍرُ:  

 ًورُ 21ب ( پاياى دٍرُ آزهَى ًْايي :  تارم 

 بب غیبت ٍ تبخیش داًـجَ دس كالع دسع : ػیبػت هؼئَل دٍسُ دس هَسد بشخَسد

 تراتر هقررات آهَزشي عول هي گردد 4/ 21% ًورُ كن هي شَد.  تيش از 12ّر غيثت 

 

 

 
 



 ؿْشكشد پضؿكي ػلَم داًـگبُ –فشم هؼشفي دسٍع ًظشي ٍ ػولي 

 پضؿكي آهَصؽ تَػؼِ ٍ هغبلؼبت هشكض –هؼبًٍت آهَصؿي 

 96-97 اٍلًیوؼب ل ِ دسع اصَل اپیذهیَلَطي ٍ هببسصُ بب بیوبسيْب             جذٍل صهبى بٌذي اسائِ بشًبه

 

 آهبدگي قبل اصؿشٍع كالع هذسع ػٌَاى ػبػت تبسيخ سديف

 حضَس ٍ آهبدگي رٌّي دكتش هببؿشي تؼبسيف،اّذاف،كبسبشدّبٍداهٌِ اپیذهیَلَطي  17-15 2/7/96 1

 ػبؿَساي حؼیٌي )تؼغیل( 17-15 9/7/96 2

عبقِ بٌذي  ،ٍاطُ ّبي هتذاٍل دس اپیذهیَلَطي 21-22 16/7/96 3

 ػَاهل بیوبسيضا)فیضيكي، ؿیویبيي ٍبیَلَطيكي 

 

حضَس ٍ آهبدگي رٌّي،اسائِ توشيي  دكتش هببؿشي

 تؼییي ؿذُ

ٍهذل ّبي بیوبسيضايي ًٍقؾ ػَاهل هختلف دس  21-22 23/7/96 4

  -هیضببى ٍ هحیظ ايجبد بیوبسي ّب)ػول ،

حضَس ٍ آهبدگي رٌّي،اسائِ توشيي  دكتش هببؿشي

 تؼییي ؿذُ

 پیـگیشي ٍ هشاحل هختلف آى  21-22 30/7/96 5

 

 هـبسكت دس كبس ديٌبهیؼن گشٍّي دكتش هببؿشي

كلیبت ٍ  اًَاع هغبلؼبت اپیذهیَلَطيک هغبلؼبت  21-22 7/8/96 6

  -تَصیفي

سائِ توشيي حضَس ٍ آهبدگي رٌّي،ا دكتش هببؿشي

 تؼییي ؿذُ

 –هغبلؼبت هَسد  -هغبلؼبت هغبلؼِ ّوگشٍّي ،  21-22 14/8/96 7

 ؿبّذي

 

حضَس ٍ آهبدگي رٌّي،اسائِ توشيي  دكتش هببؿشي

 تؼییي ؿذُ

حضَس ٍ آهبدگي رٌّي،اسائِ توشيي  دكتش هببؿشي -هغبلؼبت تجشبي -هغبلؼبت هقغؼي    - 21-22 21/8/96 8

 تؼییي ؿذُ

 ؿْبدت اهبم سضب )ع( 21-22 28/8/96 9

 اهتحبى هیبى تشم 21-22 5/9/96 10

حضَس ٍ آهبدگي رٌّي،اسائِ توشيي  دكتش هببؿشي غشببلگشي          21-22 12/9/96 11

 تؼییي ؿذُ

اًَاع اپیذهي ٍهشاحل بشسػي ّوِ گیشي كبس بشد  21-22 19/9/96 12

 آهبس دس اپیذهیَلَطي

حضَس ٍ آهبدگي رٌّي،اسائِ توشيي  دكتش هببؿشي

 تؼییي ؿذُ

حضَس ٍ آهبدگي رٌّي،اسائِ توشيي  دكتش هببؿشي اپیذهیَلَطي بیوبسّبي قببل پیـگیشي بب ٍاكؼي  21-22 26/9/96 13

 تؼییي ؿذُ

 كلیبتي اص هشاقبتْبي ادغبم يبفتِ كَدک ػبلن  21-22 3/10/96 14

 

حضَس ٍ آهبدگي رٌّي،اسائِ توشيي  دكتش هببؿشي

 تؼییي ؿذُ

كلیبتي اص هشاقبتْبي ادغبم يبفتِ  ًبخَؿي ّبي  21-22 10/10/96 15

 كَدكبى 

حضَس ٍ آهبدگي رٌّي،اسائِ توشيي  دكتش هببؿشي

 تؼییي ؿذُ

 ٍكٌتشل بیوبسي ّبي كَدكبى اپیذهیَلَطي ٍ 21-22 17/10/96 16

  بضسگؼبالى

حضَس ٍ آهبدگي رٌّي،اسائِ توشيي  دكتش هببؿشي

 تؼییي ؿذُ

 هغببق تقَين داًـگبُ     * تبسيخ اهتحبى پبيبى تشم :                                                         9/96/ 5* تبسيخ اهتحبى هیبى تشم :                 

 ٌجاًةيا ليويتِ ا فيتكال ِي( ّستٌد.الزم است كل يشدُ ) كار عول يييتع فيتكل اي ييهلسم تِ ارائِ تور اىيدر ّرجلسِ داًشجَيش تزكشّبي هْن بشاي داًـجَيبى : * ػب
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