
 بهداشت دانشکده

 گروه بهداشت عمومی

 

                                                                                                                و اپیدمیولوژی آنها  واگیر برنامه ملی مبارزه با بیماریهای غیر:     عنوان درس 

 پیوسته بهداشت عمومی کارشناسیترم پنجم  دانشجویان مخاطبان:

              نظریواحد  2تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(    

 هرهفتهشنبه سه  یروزها14 تیلغا 12ساعت  ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر: 

   99-1400ی لیسال تحص اول مسالیهرهفته نشنبه یک  یروزها 16 تیلغا 14(   ساعت زمان ارائه درس:   )روز،ساعت و نیمسال تحصیلی

 ارتقای سالمت  Ph.Dدکتر بهروز حمزه  مدرس: 

 ندارد درس و پیش نیاز:

 

با علل ایجاد کننده، امکان تغییر هدف کلی درس: آشنایی با بیماریهای غیرواگیر شایع، طرق ممکن پیشگیری یا تقلیل موارد، روشهای بیماریابی و در مورد هر بیماری آشنایی 

 آنها.یا حذف 

 

 : )جهت هر جلسه یک هدف(  هداف کلی جلساتا

 

 ار جمعیتکسب دانش در مورد اهمیت،بیماریهای غیر واگیر استراتژی و اهداف مبارزه با آنها با تاکید بر گذر اپیدمیولوژیک و سالمت وتغییرات ساخت -1

 ان آن و اپیدمیولوژی بیماریبیماری دیابت، علل ایجاد کننده، راههای پیشگیری و درمکسب دانش در مورد  -2

 اختالالت کمبود ید، علل ایجاد کننده، راههای پیشگیری و درمان آنها و اپیدمیولوژی بیماریکسب دانش در مورد  -3

 بیماری پرفشاری خون، علل ایجاد کننده، راههای پیشگیری و درمان آن و اپیدمیولوژی بیماری کسب دانش در مورد -4

 بیماریهای قلبی عروقی )بیماریهای ایسکمیک و رماتیسم قلبی(، علل ایجاد کننده، راههای پیشگیری و درمان آنها و اپیدمیولوژی بیماری کسب دانش در مورد -5

 لوژی بیماری )ادامه(بیماریهای قلبی عروقی )بیماریهای ایسکمیک و رماتیسم قلبی(، علل ایجاد کننده، راههای پیشگیری و درمان آنها و اپیدمیو کسب دانش در مورد - 6

 بیماری تاالسمی، علل ایجاد کننده، راههای پیشگیری و درمان آن و اپیدمیولوژی بیماریکسب دانش در مورد  -7

 تصادفات رانندگی، علل و راههای پیشگیری از آن و اپیدمیولوژی بیماری کسب دانش در مورد -8

 یشگیری از  آنها و اپیدمیولوژی بیماریسوانح و سوختگی ، علل و راههای پکسب دانش در مورد  -9

 

 انواع بیماری کم خونی، علل ایجاد کننده، راههای پیشگیری و درمان آن و اپیدمیولوژی بیماری کسب دانش در مورد -10

 بیماریهای تنفسی شغلی، علل ایجاد کننده، راههای پیشگیری و درمان آنها و اپیدمیولوژی بیماری کسب دانش در مورد -11

 کسب دانش در مورد سرطانهای شایع، علل ایجاد کننده، راههای پیشگیری و درمان آنها و اپیدمیولوژی بیماری -12

 کسب دانش در مورد سرطانهای شایع، علل ایجاد کننده، راههای پیشگیری و درمان آنها و اپیدمیولوژی بیماری )ادامه( - 13

 زمن، علل ایجاد کننده، راههای پیشگیری و درمان آنها و اپیدمیولوژی بیماریکسب دانش در مورد بیماریهای روماتیسمی م - 14

 کسب دانش در مورد بیماریهای روانی، علل ایجاد کننده، راههای پیشگیری و درمان آنها و اپیدمیولوژی بیماری - 15

 و اپیدمیولوژی بیماری کسب دانش در مورد انواع اعتیاد، علل ایجاد کننده، راههای پیشگیری و درمان آنها - 16

 کسب دانش در مورد انواع خشونت با تاکید بر خشونت خانگی، علل ایجاد کننده، راههای پیشگیری و اپیدمیولوژی آنها - 17

 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 

 ل:جلسه او یهدف کل

 مبارزه با آنها با تاکید بر گذر اپیدمیولوژیک و سالمت وتغییرات ساختار جمعیتکسب دانش در مورد اهمیت،بیماریهای غیر واگیر استراتژی و اهداف 

 اهداف ویژه جلسه اول:

 :دانشجو قادر باشد انیدر پا

 .کند راتعریف واگیر غیر بیماریهای - 1

 .نماید حاضرتشریح بیشترآنهادرحال شیوع وچرایی واگیر غیر بیماریهای اهمیت - 2

 .نماید لیست پیشرفت ودرحال پیشترفته ودرکشورهای مختلف  دردورانهای واهمیت شیوع براساس را واگیر غیر بیماریهای - 3

 .نماید مقایسه باهم را پیشرفته وغیر پیشرفته درکشورهای ترتیب به مرگ اصلی علت ده - 4

 ..وتفسیرقراردهد موردبحث وغیرپیشرفته پیشرفته درکشورهای1990 راازسال بیماریها بار وتوالی درترتیب تغیرات - 5

 .نماید راتشریح وشیوع بروزتجمعی-بروز غیرواگیرشامل بیماریهای فراوانی - 6

 .دهد راشرح مختلف های جنبه از غیرواگیر بیماریهای الگوی در  تغیرات - 7

 .دهد شرح وجامعه غیرواگیررادرسطح،فرد،نظام بیماریهای کنترل کلی راههای - 8

 

 :دومجلسه  یهدف کل

  بیماری دیابت، علل ایجاد کننده، راههای پیشگیری و درمان آن و اپیدمیولوژی بیماریکسب دانش در مورد 

 :دومجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 اهمیت و شیوع بیماری دیابت را بیان نماید – 1

 سیر ظبیعی بیماری دیابت را شرح دهد – 2

 عالیم و عوارض بیماری دیابت را شرح دهد – 3



 راههای تشخیص بیماری دیابت را بیان کند – 4

 راههای درما ن بیماری دیابت را توضیح دهد  – 5

 عوامل خطر بیماری دیابت را بیان نماید  – 6

 گروههای در معرض خطر بیماری دیابت را نام ببرد – 7

 ح دهدراههای پیشگیری بیماری دیابت را توضی – 8

 

 :سومجلسه  یهدف کل

  اختالالت کمبود ید، علل ایجاد کننده، راههای پیشگیری و درمان آنها و اپیدمیولوژی بیماریکسب دانش در مورد 

 :سومجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 اهمیت و شیوع  اختالالت کمبود ید را بیان نماید – 1

 سیر ظبیعی اختالالت کمبود ید را شرح دهد – 2

 عالیم و عوارض اختالالت کمبود ید را شرح دهد – 3

 راههای تشخیص اختالالت کمبود ید را بیان کند – 4

 راههای درما ن اختالالت کمبود ید را توضیح دهد  – 5

 عوامل خطر اختالالت کمبود ید را بیان نماید  – 6

 ختالالت کمبود ید را نام ببردگروههای در معرض خطر ا – 7

 راههای پیشگیری اختالالت کمبود ید را توضیح دهد – 8

 

 :چهارمجلسه  یهدف کل

  بیماری پرفشاری خون، علل ایجاد کننده، راههای پیشگیری و درمان آن و اپیدمیولوژی بیماری کسب دانش در مورد

 :چهارمجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 اهمیت و شیوع بیماری پرفشاری خون را بیان نماید – 1

 سیر ظبیعی بیماری پرفشاری خون را شرح دهد – 2

 عالیم و عوارض بیماری پرفشاری خون را شرح دهد – 3

 راههای تشخیص بیماری پرفشاری خون را بیان کند – 4

 راههای درما ن بیماری پرفشاری خون را توضیح دهد  – 5

 ری پرفشاری خون را بیان نماید عوامل خطر بیما – 6

 گروههای در معرض خطر بیماری پرفشاری خون را نام ببرد – 7

 راههای پیشگیری بیماری پرفشاری خون را توضیح دهد – 8

 

 :پنجمجلسه  یهدف کل

 شگیری و درمان آنها و اپیدمیولوژی بیماریبیماریهای قلبی عروقی )بیماریهای ایسکمیک و رماتیسم قلبی(، علل ایجاد کننده، راههای پی کسب دانش در مورد

 :پنجمجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 اهمیت و شیوع بیماریهای قلبی عروقی را بیان نماید – 1

 سیر ظبیعی بیماریهای قلبی عروقی را شرح دهد – 2

 عالیم و عوارض بیماریهای قلبی عروقی را شرح دهد – 3

 راههای تشخیص بیماریهای قلبی عروقی را بیان کند – 4

 راههای درما ن بیماریهای قلبی عروقی را توضیح دهد  – 5

 عوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی را بیان نماید  – 6

 گروههای در معرض خطر بیماریهای قلبی عروقی را نام ببرد – 7

 دهدراههای پیشگیری بیماریهای قلبی عروقی را توضیح  – 8

 

 :ششمجلسه  یهدف کل

 دامه(بیماریهای قلبی عروقی )بیماریهای ایسکمیک و رماتیسم قلبی(، علل ایجاد کننده، راههای پیشگیری و درمان آنها و اپیدمیولوژی بیماری )ا کسب دانش در مورد

 :ششمجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 اهمیت و شیوع بیماریهای قلبی عروقی را بیان نماید – 1

 سیر ظبیعی بیماریهای قلبی عروقی را شرح دهد – 2

 عالیم و عوارض بیماریهای قلبی عروقی را شرح دهد – 3

 راههای تشخیص بیماریهای قلبی عروقی را بیان کند – 4

 راههای درما ن بیماریهای قلبی عروقی را توضیح دهد  – 5

 ل خطر بیماریهای قلبی عروقی را بیان نماید عوام – 6

 گروههای در معرض خطر بیماریهای قلبی عروقی را نام ببرد – 7

 راههای پیشگیری بیماریهای قلبی عروقی را توضیح دهد – 8

 



 

 :هفتمجلسه  یهدف کل

 :هفتمجلسه  ژهیو اهداف یولوژی بیماریبیماری تاالسمی، علل ایجاد کننده، راههای پیشگیری و درمان آن و اپیدمکسب دانش در مورد 

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 اهمیت و شیوع بیماری تاالسمی را بیان نماید – 1

 سیر ظبیعی بیماری تاالسمی را شرح دهد – 2

 عالیم و عوارض بیماری تاالسمی را شرح دهد – 3

 راههای تشخیص بیماری تاالسمی را بیان کند – 4

 راههای درما ن بیماری تاالسمی را توضیح دهد  – 5

 عوامل خطر بیماری تاالسمی را بیان نماید  – 6

 گروههای در معرض خطر بیماری تاالسمی را نام ببرد – 7

 راههای پیشگیری بیماری تاالسمی را توضیح دهد – 8

 

 :هشتمجلسه  یهدف کل

  گیری از آن و اپیدمیولوژی بیماریتصادفات رانندگی، علل و راههای پیش کسب دانش در مورد

 :هشتمجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 اهمیت و شیوع تصادفات رانندگی را بیان نماید – 1

 سیر ظبیعی تصادفات رانندگی را شرح دهد – 2

 عالیم و عوارض تصادفات رانندگی را شرح دهد – 3

 راههای تشخیص تصادفات رانندگی را بیان کند – 4

 راههای درما ن تصادفات رانندگی را توضیح دهد  – 5

 عوامل خطر تصادفات رانندگی را بیان نماید  – 6

 گروههای در معرض خطر تصادفات رانندگی را نام ببرد – 7

 راههای پیشگیری تصادفات رانندگی را توضیح دهد – 8

 

 :نهمجلسه  یهدف کل

 :نهمجلسه  ژهیو اهداف سوانح و سوختگی ، علل و راههای پیشگیری از  آنها و اپیدمیولوژی بیماریب دانش در مورد کس

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 اهمیت و شیوع سوانح و سوختگی را بیان نماید – 1

 سیر ظبیعی سوانح و سوختگی را شرح دهد – 2

 عالیم و عوارض سوانح و سوختگی را شرح دهد – 3

 راههای تشخیص سوانح و سوختگی را بیان کند – 4

 راههای درما ن سوانح و سوختگی را توضیح دهد  – 5

 عوامل خطر سوانح و سوختگی را بیان نماید  – 6

 گروههای در معرض خطر سوانح و سوختگی را نام ببرد – 7

 ختگی را توضیح دهدراههای پیشگیری سوانح و سو – 8

 

 :دهمجلسه  یهدف کل

 :دهمجلسه  ژهیو اهداف انواع بیماری کم خونی، علل ایجاد کننده، راههای پیشگیری و درمان آن و اپیدمیولوژی بیماری کسب دانش در مورد

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 اهمیت و شیوع بیماری کم خونی را بیان نماید – 1

 م خونی را شرح دهدسیر ظبیعی بیماری ک – 2

 عالیم و عوارض بیماری کم خونی را شرح دهد – 3

 راههای تشخیص بیماری کم خونی را بیان کند – 4

 راههای درما ن بیماری کم خونی را توضیح دهد  – 5

 عوامل خطر بیماری کم خونی را بیان نماید  – 6

 گروههای در معرض خطر بیماری کم خونی را نام ببرد – 7

 راههای پیشگیری بیماری کم خونی را توضیح دهد – 8

 

 :یازدهمجلسه  یهدف کل

  بیماریهای تنفسی شغلی، علل ایجاد کننده، راههای پیشگیری و درمان آنها و اپیدمیولوژی بیماری کسب دانش در مورد

 :یازدهمجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 شغلی را بیان نمایداهمیت و شیوع بیماریهای تنفسی  – 1

 سیر ظبیعی بیماریهای تنفسی شغلی را شرح دهد – 2

 عالیم و عوارض بیماریهای تنفسی شغلی را شرح دهد – 3

 راههای تشخیص بیماریهای تنفسی شغلی را بیان کند – 4



 راههای درما ن بیماریهای تنفسی شغلی را توضیح دهد  – 5

 عوامل خطر بیماریهای تنفسی شغلی را بیان نماید  – 6

 گروههای در معرض خطر بیماریهای تنفسی شغلی را نام ببرد – 7

 راههای پیشگیری بیماریهای تنفسی شغلی را توضیح دهد – 8

 

 :دوازدهمجلسه  یهدف کل

 :دوازدهمجلسه  ژهیو اهداف و اپیدمیولوژی بیماری کسب دانش در مورد سرطانهای شایع، علل ایجاد کننده، راههای پیشگیری و درمان آنها

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 اهمیت و شیوع سرطانهای شایع را بیان نماید – 1

 سیر ظبیعی سرطانهای شایع را شرح دهد – 2

 عالیم و عوارض سرطانهای شایع شغلی را شرح دهد – 3

 راههای تشخیص سرطانهای شایع را بیان کند – 4

 راههای درما ن سرطانهای شایع را توضیح دهد  – 5

 عوامل خطر سرطانهای شایع را بیان نماید  – 6

 گروههای در معرض خطر سرطانهای شایع را نام ببرد – 7

 راههای پیشگیری سرطانهای شایع را توضیح دهد – 8

 

 :سیزدهمجلسه  یهدف کل

 های پیشگیری و درمان آنها و اپیدمیولوژی بیماری )ادامه(کسب دانش در مورد سرطانهای شایع، علل ایجاد کننده، راه

 :سیزدهمجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 اهمیت و شیوع سرطانهای شایع را بیان نماید – 1

 سیر ظبیعی سرطانهای شایع را شرح دهد – 2

 عالیم و عوارض سرطانهای شایع را شرح دهد – 3

 ی شایع را بیان کندراههای تشخیص سرطانها – 4

 راههای درما ن سرطانهای شایع را توضیح دهد  – 5

 عوامل خطر سرطانهای شایع را بیان نماید  – 6

 گروههای در معرض خطر سرطانهای شایع را نام ببرد – 7

 راههای پیشگیری سرطانهای شایع را توضیح دهد – 8

 

 :چهاردهمجلسه  یهدف کل

 روماتیسمی مزمن، علل ایجاد کننده، راههای پیشگیری و درمان آنها و اپیدمیولوژی بیماریکسب دانش در مورد بیماریهای 

 :چهاردهمجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 اهمیت و شیوع بیماریهای روماتیسمی مزمن را بیان نماید – 1

 سیر ظبیعی بیماریهای روماتیسمی مزمن را شرح دهد – 2

 عالیم و عوارض بیماریهای روماتیسمی مزمن را شرح دهد – 3

 راههای تشخیص بیماریهای روماتیسمی مزمن را بیان کند – 4

 راههای درما ن بیماریهای روماتیسمی مزمن را توضیح دهد  – 5

 عوامل خطر سرطانهای شایع را بیان نماید  – 6

 گروههای در معرض خطر بیماریهای روماتیسمی مزمن را نام ببرد – 7

 راههای پیشگیری بیماریهای روماتیسمی مزمن را توضیح دهد – 8

 

 :پانزدهمجلسه  یهدف کل

  کسب دانش در مورد بیماریهای روانی، علل ایجاد کننده، راههای پیشگیری و درمان آنها و اپیدمیولوژی بیماری

 :انزدهمچجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 اهمیت و شیوع بیماریهای روانی را بیان نماید – 1

 سیر ظبیعی بیماریهای روانی را شرح دهد – 2

 عالیم و عوارض بیماریهای روانی را شرح دهد – 3

 راههای تشخیص بیماریهای روانی را بیان کند – 4

 راههای درما ن بیماریهای روانی را توضیح دهد  – 5

 عوامل خطر بیماریهای روانی را بیان نماید  – 6

 گروههای در معرض خطر بیماریهای روانی را نام ببرد – 7

 راههای پیشگیری بیماریهای روانی را توضیح دهد – 8

 

 

 



 :شانزدهمجلسه  یهدف کل

  کننده، راههای پیشگیری و درمان آنها و اپیدمیولوژی بیماریکسب دانش در مورد انواع اعتیاد، علل ایجاد 

 :شانزدهمجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 اهمیت و شیوع انواع اعتیاد را بیان نماید – 1

 سیر ظبیعی انواع اعتیاد را شرح دهد – 2

 عالیم و عوارض انواع اعتیاد را شرح دهد – 3

 راههای تشخیص انواع اعتیاد را بیان کند – 4

 راههای درما ن انواع اعتیاد را توضیح دهد  – 5

 عوامل خطر انواع اعتیاد را بیان نماید  – 6

 گروههای در معرض خطر انواع اعتیاد را نام ببرد – 7

 راههای پیشگیری انواع اعتیاد را توضیح دهد – 8

 

 :هفدهمجلسه  یهدف کل

  د انواع اعتیاد، علل ایجاد کننده، راههای پیشگیری و درمان آنها و اپیدمیولوژی بیماریکسب دانش در مور

 :شانزدهمجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 اهمیت و شیوع انواع اعتیاد را بیان نماید – 1

 سیر ظبیعی انواع اعتیاد را شرح دهد – 2

 هدعالیم و عوارض انواع اعتیاد را شرح د – 3

 راههای تشخیص انواع اعتیاد را بیان کند – 4

 راههای درما ن انواع اعتیاد را توضیح دهد  – 5

 عوامل خطر انواع اعتیاد را بیان نماید  – 6

 گروههای در معرض خطر انواع اعتیاد را نام ببرد – 7

 راههای پیشگیری انواع اعتیاد را توضیح دهد – 8

 

 

 :منابع

 ع در اِیران. انتشارات خسروی ؛ وِیراست سومیمارِهای شاِببِ کنترل و اپیدمیولوژی –دون؛ دکتر جانقربان محسن ؛ دکترحاتمی حسِن یزی ،فرِیدکتر عزِ -

 اتشارات و دستور العمل های زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مراقبت از بِیمارِهای غِیر واگِیر- 

 

 روش تدریس:

 یمتن در کالس مجاز ریو استفاده از تصو یسخنران

 

 وسایل آموزشی :

Power point سنجش و ارزشیابی  ینترنتیبصورت ا دیبا استفاده از سامانه نو یمجاز یو کالسها 

 

 

 یابیسنجش و ارزش

 ساعت تاریخ  سهم از نمره کل)بر حسب درصد( روش       آزمون

 //////////////////////// /////////////////////////// ----------------- ------------- کوئیز

     ترم آزمون میان 

 یحیتشر یامتحان کتب آزمون پایان ترم

 یا نهیچهار گز و

 طبق برنامه دانشکده طبق برنامه دانشکده 60%

 پاسخ به سواالت حضور فعال در کالس

   فیو انجام تکال

 14 - 16 شنبه هر هفتهیک 40%

 
 

 کالس و انتظارات از دانشجو:مقررات 

 فیو ارسال به موقع تکال ینترنتیا یاستفاده به موقع از کالسها -

 

 

 

 

 

  آنها یولوژیدمیو اپ  ریواگ ریغ یهایماریمبارزه با ب یبرنامه مل  جدول زمانبندی درس



 

 روز و ساعت جلسه :

 

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

1  
 

16/6/99 

اهمیت،بیماریهای غیر واگیر استراتژی و اهداف مبارزه با آنها با تاکید بر  آشنایی با

  گذر اپیدمیولوژیک و سالمت وتغییرات ساختار جمعیت

 دکتر بهروز حمزه

2  

23/6/99 

آشنایی با بیماری دیابت، علل ایجاد کننده، راههای پیشگیری و درمان آن و 

  اپیدمیولوژی بیماری

 دکتر بهروز حمزه

3  
 

30/6/99 

اختالالت کمبود ید، علل ایجاد کننده، راههای پیشگیری و درمان آنها و  آشنایی با

 اپیدمیولوژی بیماری
 

 دکتر بهروز حمزه

4  

6/7/99 
بیماری پرفشاری خون، علل ایجاد کننده، راههای پیشگیری و درمان آن  آشنایی با

 و اپیدمیولوژی بیماری
 

 دکتر بهروز حمزه

5  

13/7/99 
آشنایی با بیماریهای قلبی عروقی )بیماریهای ایسکمیک و رماتیسم قلبی(، علل 

 ایجاد کننده، راههای پیشگیری و درمان آنها و اپیدمیولوژی بیماری
 

 دکتر بهروز حمزه

6  

20/7/99 
بیماریهای قلبی عروقی )بیماریهای ایسکمیک و رماتیسم قلبی(، علل  آشنایی با

 پیشگیری و درمان آنها و اپیدمیولوژی بیماری )ادامه(ایجاد کننده، راههای 

 

 دکتر بهروز حمزه

7  

27/7/99 
بیماری تاالسمی، علل ایجاد کننده، راههای پیشگیری و درمان آن و  آشنایی با

 اپیدمیولوژی بیماری

 

 دکتر بهروز حمزه

8  

4/8/99 
 اپیدمیولوژی بیماریتصادفات رانندگی، علل و راههای پیشگیری از آن و  آشنایی با

 

 دکتر بهروز حمزه

9  

11/8/99 
سوانح و سوختگی ، علل و راههای پیشگیری از  آنها و اپیدمیولوژی  آشنایی با

 بیماری

 

 دکتر بهروز حمزه

10  

18/8/99 
آشنایی با انواع بیماری کم خونی، علل ایجاد کننده، راههای پیشگیری و درمان آن 

 و اپیدمیولوژی بیماری

 

 دکتر بهروز حمزه

11  

25/8/99 
بیماریهای تنفسی شغلی، علل ایجاد کننده، راههای پیشگیری و درمان  آشنایی با

 آنها و اپیدمیولوژی بیماری

 

 دکتر بهروز حمزه

12  

2/9/99 
آشنایی بایماریهای تنفسی شغلی، علل ایجاد کننده، راههای پیشگیری و درمان آنها 

 و اپیدمیولوژی بیماری

 

 دکتر بهروز حمزه

13  

9/9/99 
سرطانهای شایع، علل ایجاد کننده، راههای پیشگیری و درمان آنها و  آشنایی با

 اپیدمیولوژی بیماری )ادامه(

 

 دکتر بهروز حمزه

14  

16/9/99 
بیماریهای روماتیسمی مزمن، علل ایجاد کننده، راههای پیشگیری و  آشنایی با

 بیماریدرمان آنها و اپیدمیولوژی 

 

 دکتر بهروز حمزه

15  

23/9/99 
آشنایی با بیماریهای روانی، علل ایجاد کننده، راههای پیشگیری و درمان آنها و 

 اپیدمیولوژی بیماری

 

 دکتر بهروز حمزه

16  

30/9/99 
انواع اعتیاد، علل ایجاد کننده، راههای پیشگیری و درمان آنها و  آشنایی با

 اپیدمیولوژی بیماری

 

 بهروز حمزهدکتر 

17  

7/10/99 
آشنایی با انواع خشونت با تاکید بر خشونت خانگی، علل ایجاد کننده، راههای 

 پیشگیری و اپیدمیولوژی آنها

 

 دکتر بهروز حمزه

 

 


