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 مىضىع ضاعت اضتاد ضال ماه روز ايام هفته

8-91 کفاشیدکتر  99 7 22 شىبه  طرح ماوا 

8-91 دکتر کفاشی 99 8 9 شىبهسه   واکسیىاسیىن 

8-91 خاوم ثابت روحاوی 99 7 29 شىبه مراقبت های پیش از _بهداشت و مراقبت های پیش از ازدواج 
 مادرشدن

91-92 خاوم ثابت روحاوی 99 7 29 شىبه  و مراقبت های دوران بارداری و حیه زایمان کلیات بهداشت 

8-91 دکتر دباغیان 99 8 6 شىبه  هزاقبت ّای دٍراى ضیزدّی 

91-92 دکتر دباغیان 99 8 6 شىبه  هقذهِ ٍ کلیات ضاخص ّای هْن بْذاضت خاًَادُ 

 ضزٍرت هطالعِ جوعیت ٍ ٍیضگی ّای آى 8-91 دکتر افکاری 99 8 22 چهارشىبه

91-92 دکتر افکاری 99 8 22 چهارشىبه  سیز تحَل جوعیت ایزاى ٍ جْاى 

8-01 دکتر زماوی 99 8 21 شىبه  فیشیَلَصی بارداری 

01-01 دکتر زماوی 99 8 21 شىبه   (دٍراى بارداری)هزاقبت ّای پزُ ًاتال  

8-01 دکتر افکاری 99 9 9 چهارشىبه  ی ٍ حزکات جوعیتّای جوعیتضاخص 

01-01 دکتر افکاری 99 9 9 چهارشىیه  ی ٍ حزکات جوعیتّای جوعیتضاخص 

8-01 دکتر افکاری 99 9 8 چهارشىبه  جوعیت ٍ تَسعِ پایذار هحیط سیست ٍ بْذاضت 

01-01 دکتر افکاری 99 9 8 چهارشىبه  سیاست ّای جوعیتی 

8-01 دکتر دباغیان 99 8 27 شىبه  گیزی اس  بارداریّای هختلف پیصرٍش 

01-01 دکتر دباغیان 99 8 27 شىبه  گیزی اس  بارداریّای هختلف پیصرٍش 

8-01 دکتر دباغیان 99 9 99 شىبه   حاهلگی ّای پزخطز 

01-01 دکتر دباغیان 99 9 99 شىبه  تٌظین خاًَادُ ی ارتباط با هزدم ٍ تأثیز آهَسش در بزًاهًِحَُ 

8-01 دکتر ابراهیمی 99 9 98 شىبه   تٌظین خاًَادُ  ریشی بْذاضت ٍبزًاهِ 

01-01 دکتر ابراهیمی 99 9 98 شىبه   ّای بْذاضت ٍ  تٌظین خاًَادُارسضیابی بزًاهِ 

8-01 دکتر زماوی 99 9 22 شىبه  هطكالت دٍراى ًَسادی -هزاقبت اس ًَساد در اتاق سایواى بْذاضت کَدك 

01-01 دکتر زماوی 99 9 22 شىبه  ضیز هادر بْذاضت کَدك 

8-01 دکتر زماوی 99 91 2 شىبه  ی تكویلی ٍ هطكالت تغذیِ ایتغذیِ بْذاضت کَدك 

01-01 دکتر زماوی 99 91 2 شىبه  پایص رضذ ٍ بْذاضت هذارط 



/ ًطز عزٍج، تْزاى/ لیااًتطارات ای/ جلذسَم( اٍل)چاپ ّفذّن / درسٌاهِ طب پیطگیزی ٍ پشضكی اجتواعی/ تزجوِ دکتز رفایی ضیزپاك/ ك. دکتز پارك .4
 آخزیي چاپ

5. Behrman & Vaughan MD/ Nelson, textbook of pediatrics/ last edition 
6. Garry, Cunningham, Norman Gant MD/ William’s obstetrics/ last edition 
7. Park & Park textbook/ last edition 

 1333/ هزکش آهار ایزاى/ ایزاى در آیٌِ آهار/ هزکش آهار ایزاى .3

 1332/ هزکش آهار ایزاى/ سالٌاهِ جوعیتی ایزاى/  هزکش آهار ایزاى .9

 هزاقبتْای ادغام یافتِ ًاخَضی ّای اطفال/ ٍسارت بْذاضت ٍ درهاى/ دفتز سالهت خاًَادُ ٍ جوعیت .10
 ِ با ضیز هادرکویتِ کطَری تغذی -بزًاهِ تزٍیج تغذیِ با ضیز هادر -ّای کطَریدستَرالعول .11

 هَجب حذف درط خَاّذ ضذ (جلسِ 4)غیبت بیص اس حذ هجاس  -: تذکز

 

 


