
 

 بهداشت دانشکده

 گروه بهداشت عمومی

 

                                                                                                               واگیرملی مبارزه با بیماریهای  های برنامه:     عنوان درس 

 عمومیپیوسته بهداشت  کارشناسیچهارم ترم  دانشجویان مخاطبان:

              نظریواحد  2تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(    

 هرهفتهت کاری ساعت ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر: 

   دانشکده زمانبندی طبق  99-0011ی لیسال تحص دوم مسالین هفته اول تا هفدهم(   زمان ارائه درس:   )روز،ساعت و نیمسال تحصیلی

 ارتقای سالمت  Ph.Dدکتر بهروز حمزه  مدرس: 

 ندارد درس و پیش نیاز:

 

 هدف کلی درس: 

ست و آشنایی با روشهای عملی آشنایی با بیماریهای مهمی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای آنها برنامه مبارزه در سطح ملی تدوین و در دست اجرا ا

 مبارزه با این بیماریها

 

 : )جهت هر جلسه یک هدف(  کلی جلساتهداف ا

 

 نحوه ایجاد، زنجیره و راههای انتقال وانتشار عفونتکلیات کسب دانش در مورد  -0

 

 با بیماریهای واگیر مبارزهاستراتژی های  اتیکسب دانش در مورد کل 2

 

 بارزهم برنامه و جنبه های اجرایی درمان، مشخصات کلی بیماری، عالئم و نشانه های بالینی، ، بیماری اپیدمیولوژی  لبیماری ماالریا شامکسب دانش در مورد  3

 ملی سطح در

 

 

 در مبارزه برنامه  اجرایی های جنبه و درمان، بالینی، های نشانه و عالئم بیماری، کلی مشخصات بیماری، اپیدمیولوژی  شامل سل بیماری مورد در دانش کسب 0

 ملی سطح

 

  اجرایی های جنبه و درمان، بالینی، های نشانه و عالئم بیماری، کلی مشخصات بیماری، اپیدمیولوژی  شامل لیشمانیوز جلدی بیماری مورد در دانش کسب 5

 ملی سطح در مبارزه برنامه

 

 رد مبارزه برنامه  اجرایی های جنبه و درمان، بالینی، های نشانه و عالئم بیماری، کلی مشخصات بیماری، اپیدمیولوژی  شامل وبا بیماری مورد در دانش کسب 6

 ملی سطح

 

 

 مبارزه برنامه  اجرایی های جنبه و درمان، بالینی، های نشانه و عالئم بیماری، کلی مشخصات بیماری، اپیدمیولوژی  شامل هاری بیماری مورد در دانش کسب 7

 ملی سطح در

 

 برنامه  اجرایی های جنبه و درمان، بالینی، های نشانه و عالئم بیماری، کلی مشخصات بیماری، اپیدمیولوژی  شامل تب مالت بیماری مورد در دانش کسب 8

 ملی سطح در مبارزه

 

 

 در همبارز برنامه  اجرایی های جنبه و درمان، بالینی، های نشانه و عالئم بیماری، کلی مشخصات بیماری، اپیدمیولوژی  شامل ایدز بیماری مورد در دانش کسب 9

 ملی سطح

 

 برنامه  اجرایی های جنبه و درمان، بالینی، های نشانه و عالئم بیماری، کلی مشخصات بیماری، اپیدمیولوژی  شامل Cهپاتیت  بیماری مورد در دانش کسب 01

 ملی سطح در مبارزه

 

 

 برنامه  اجرایی های جنبه و درمان، بالینی، های نشانه و عالئم بیماری، کلی مشخصات بیماری، اپیدمیولوژی  شامل CCHF بیماری مورد در دانش کسب 00

 ملی سطح در مبارزه

 

 مبارزه برنامه  اجرایی های جنبه و درمان، بالینی، های نشانه و عالئم بیماری، کلی مشخصات بیماری، اپیدمیولوژی  شامل CDD بیماری مورد در دانش کسب 02

 ملی سطح در

 



 

 مبارزه برنامه  اجرایی های جنبه و درمان، بالینی، های نشانه و عالئم بیماری، کلی مشخصات بیماری، اپیدمیولوژی  شامل ARI بیماری مورد در دانش کسب 03

 ملی سطح در

 

 یها جنبه و درمان، بالینی، های نشانه و عالئم بیماری، کلی مشخصات بیماری، اپیدمیولوژی  شامل ماالریا های سرخک و سرخجهبیماری مورد در دانش کسب 00

 ملی سطح در مبارزه برنامه  اجرایی

 

 در همبارز برنامه  اجرایی های جنبه و درمان، بالینی، های نشانه و عالئم بیماری، کلی مشخصات بیماری، اپیدمیولوژی  شامل کزاز بیماری مورد در دانش کسب 05

 ملی سطح

 

 ایه جنبه و درمان، بالینی، های نشانه و عالئم بیماری، کلی مشخصات بیماری، اپیدمیولوژی  شامل سیاه سرفه و دیفتری هایبیماری مورد در دانش کسب 06

 ملی سطح در مبارزه برنامه  اجرایی

 

  اجرایی های جنبه و درمان، بالینی، های نشانه و عالئم بیماری، کلی مشخصات بیماری، اپیدمیولوژی  شامل COVID 19 بیماری مورد در دانش کسب 07

 ملی سطح در مبارزه برنامه

 

 

 

 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 

 ل:جلسه او یهدف کل

  عفونت وانتشار انتقال راههای و زنجیره ایجاد، نحوه کلیات مورد در دانش کسب

 

 اهداف ویژه جلسه اول:

 :دانشجو قادر باشد انیدر پا

 .کند تعریف را عفونت -

 .کند تعریف را عفونی بیماری سیر -

 را شرح دهد مخزن بیماری -

 دهد شرح را بیماری منبع -

 انواع ناقلین را نام ببرد -

 نماید بیان را واگیر های ببماری انتقال هایراه -
 

 

 :دومجلسه  یهدف کل

 واگیر بیماریهای با مبارزه های استراتژی کلیات مورد در دانش کسب

 

 :دومجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 .نماید بیان را واگیر های بیماری از پیشگیری های راه

 کند تعریف را مراقبت نظام

 .دهد توضیح را ایران در واگیر های بیماری مراقبت نظام

 حذف مخزن بیماری را شرح دهد

 دهد شرح را بیماری منبع حذف

 افزودن مقاومت میزبان را شرح دهد

 دهد شرح راحذف رفتار پرخطر 

 دهد شرح راسالم سازی اماکن 

 

 

 

 

 :سومجلسه  یهدف کل

 لیم سطح در مبارزه برنامه  اجرایی های جنبه و درمان، بالینی، های نشانه و عالئم بیماری، کلی مشخصات بیماری، اپیدمیولوژی  شامل ماالریا بیماری مورد در دانش کسب

 :سومجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در



 نماید بیان را بیماری اپیدمدولوژی – 0

 دهد شرح را بیماری ظبیعی سیر – 2

 دهد شرح را بیماری عوارض و عالیم – 3

 کند بیان را بیماری تشخیص راههای – 0

  دهد توضیح را بیماری درمان راههای – 5

 دهد توضیح را بیماری مراقبت راههای – 6

 نماید بیان را بیماری  از پیشگیری راههای  – 7

  نماید بیان را بیماری کنترل های استراتژی  – 8

 

 :چهارمجلسه  یهدف کل

 لیم سطح در مبارزه برنامه  اجرایی های جنبه و درمان، بالینی، های نشانه و عالئم بیماری، کلی مشخصات بیماری، اپیدمیولوژی  شامل سل بیماری مورد در دانش  کسب

 :چهارمجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 بیماری را بیان نماید اپیدمدولوژی – 0

 سیر ظبیعی بیماری را شرح دهد – 2

 را شرح دهد عالیم و عوارض بیماری – 3

 راههای تشخیص بیماری را بیان کند – 0

 راههای درمان بیماری را توضیح دهد  – 5

 دهد توضیح را بیماری مراقبت راههای – 6

 نماید بیان را بیماری  از پیشگیری راههای  – 7

 نماید بیان را بیماری کنترل های استراتژی  – 8

 

 

 :پنجمجلسه  یهدف کل

 در ارزهمب برنامه  اجرایی های جنبه و درمان، بالینی، های نشانه و عالئم بیماری، کلی مشخصات بیماری، اپیدمیولوژی  شامل لیشمانیوز جلدی بیماری مورد در دانش  کسب

 ملی سطح

 

 :پنجمجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 نماید بیان را بیماری اپیدمدولوژی – 0

 دهد شرح را بیماری ظبیعی سیر – 2

 دهد شرح را بیماری عوارض و عالیم – 3

 کند بیان را بیماری تشخیص راههای – 0

  دهد توضیح را بیماری درمان راههای – 5

 دهد توضیح را بیماری مراقبت راههای – 6

 نماید بیان را بیماری  از پیشگیری راههای  – 7

 نماید بیان را بیماری کنترل های استراتژی  – 8

 

 :ششمجلسه  یهدف کل

 یمل سطح در مبارزه برنامه  اجرایی های جنبه و درمان، بالینی، های نشانه و عالئم بیماری، کلی مشخصات بیماری، اپیدمیولوژی  شامل وبا بیماری مورد در دانش  کسب

 

 :ششمجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 نماید بیان را بیماری اپیدمدولوژی – 0

 دهد شرح را بیماری ظبیعی سیر – 2

 دهد شرح را بیماری عوارض و عالیم – 3

 کند بیان را بیماری تشخیص راههای – 0

  دهد توضیح را بیماری درمان راههای – 5

 دهد توضیح را بیماری مراقبت راههای – 6

 نماید بیان را بیماری  از پیشگیری راههای  – 7

 نماید بیان را بیماری کنترل های استراتژی  – 8

 

 :هفتمجلسه  یهدف کل

 یمل سطح در مبارزه برنامه  اجرایی های جنبه و درمان، بالینی، های نشانه و عالئم بیماری، کلی مشخصات بیماری، اپیدمیولوژی  شامل هاری بیماری مورد در دانشکسب 

 

 :هفتمجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 نماید بیان را بیماری اپیدمدولوژی – 0



 دهد شرح را بیماری ظبیعی سیر – 2

 دهد شرح را بیماری عوارض و عالیم – 3

 کند بیان را بیماری تشخیص راههای – 0

  دهد توضیح را بیماری درمان راههای – 5

 دهد توضیح را بیماری مراقبت راههای – 6

 نماید بیان را بیماری  از پیشگیری راههای  – 7

 نماید بیان را بیماری کنترل های استراتژی  – 8

 

 :هشتمجلسه  یهدف کل

 طحس در مبارزه برنامه  اجرایی های جنبه و درمان، بالینی، های نشانه و عالئم بیماری، کلی مشخصات بیماری، اپیدمیولوژی  شامل تب مالت بیماری مورد در دانش کسب 

 ملی

 

 :هشتمجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 نماید بیان را بیماری اپیدمدولوژی – 0

 دهد شرح را بیماری ظبیعی سیر – 2

 دهد شرح را بیماری عوارض و عالیم – 3

 کند بیان را بیماری تشخیص راههای – 0

  دهد توضیح را بیماری درمان راههای – 5

 دهد توضیح را بیماری مراقبت راههای – 6

 نماید بیان را بیماری  از پیشگیری راههای  – 7

 نماید بیان را بیماری کنترل های استراتژی  – 8

 

 :نهمجلسه  یهدف کل

   لیم سطح در مبارزه برنامه  اجرایی های جنبه و درمان، بالینی، های نشانه و عالئم بیماری، کلی مشخصات بیماری، اپیدمیولوژی  شامل ایدز بیماری مورد در دانش کسب 

 

 :نهمجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 نماید بیان را بیماری اپیدمدولوژی – 0

 دهد شرح را بیماری ظبیعی سیر – 2

 دهد شرح را بیماری عوارض و عالیم – 3

 کند بیان را بیماری تشخیص راههای – 0

  دهد توضیح را بیماری درمان راههای – 5

 دهد توضیح را بیماری مراقبت راههای – 6

 نماید بیان را بیماری  از پیشگیری راههای  – 7

 نماید بیان را بیماری کنترل های استراتژی  – 8

 

 :دهمجلسه  یهدف کل

 سطح در مبارزه برنامه  اجرایی های جنبه و درمان، بالینی، های نشانه و عالئم بیماری، کلی مشخصات بیماری، اپیدمیولوژی  شامل Cهپاتیت  بیماری مورد در دانش کسب 

 ملی

 

 :دهمجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 نماید بیان را بیماری اپیدمدولوژی – 0

 دهد شرح را بیماری ظبیعی سیر – 2

 دهد شرح را بیماری عوارض و عالیم – 3

 کند بیان را بیماری تشخیص راههای – 0

  دهد توضیح را بیماری درمان راههای – 5

 دهد توضیح را بیماری مراقبت راههای – 6

 نماید بیان را بیماری  از پیشگیری راههای  – 7

 نماید بیان را بیماری کنترل های استراتژی  – 8

 

 :یازدهمجلسه  یهدف کل

 سطح در مبارزه برنامه  اجرایی های جنبه و درمان، بالینی، های نشانه و عالئم بیماری، کلی مشخصات بیماری، اپیدمیولوژی  شامل CCHF بیماری مورد در دانش کسب 

 ملی

 

 :یازدهمجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در



 نماید بیان را بیماری اپیدمدولوژی – 0

 دهد شرح را بیماری ظبیعی سیر – 2

 دهد شرح را بیماری عوارض و عالیم – 3

 کند بیان را بیماری تشخیص راههای – 0

  دهد توضیح را بیماری درمان راههای – 5

 دهد توضیح را بیماری مراقبت راههای – 6

 نماید بیان را بیماری  از پیشگیری راههای  – 7

 نماید بیان را بیماری کنترل های استراتژی  – 8

 

 :دوازدهمجلسه  یهدف کل

  ملی سطح در مبارزه برنامه  اجرایی های جنبه و درمان، بالینی، های نشانه و عالئم بیماری، کلی مشخصات بیماری، اپیدمیولوژی  شامل CDD بیماری مورد در دانش

 

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 نماید بیان را بیماری اپیدمدولوژی – 0

 دهد شرح را بیماری ظبیعی سیر – 2

 دهد شرح را بیماری عوارض و عالیم – 3

 کند بیان را بیماری تشخیص راههای – 0

  دهد توضیح را بیماری درمان راههای – 5

 دهد توضیح را بیماری مراقبت راههای – 6

 نماید بیان را بیماری  از پیشگیری راههای  – 7

 نماید بیان را بیماری کنترل های استراتژی  – 8

 

 :سیزدهمجلسه  یهدف کل

 ملی سطح در مبارزه برنامه  اجرایی های جنبه و درمان، بالینی، های نشانه و عالئم بیماری، کلی مشخصات بیماری، اپیدمیولوژی  شامل ARI بیماری مورد در دانش کسب 

 

 :سیزدهمجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 نماید بیان را بیماری اپیدمدولوژی – 0

 دهد شرح را بیماری ظبیعی سیر – 2

 دهد شرح را بیماری عوارض و عالیم – 3

 کند بیان را بیماری تشخیص راههای – 0

  دهد توضیح را بیماری درمان راههای – 5

 دهد توضیح را بیماری مراقبت راههای – 6

 نماید بیان را بیماری  از پیشگیری راههای  – 7

 نماید بیان را بیماری کنترل های استراتژی  – 8

 

 :چهاردهمجلسه  یهدف کل

 حسط در مبارزه برنامه  اجرایی های جنبه و درمان، بالینی، های نشانه و عالئم بیماری، کلی مشخصات بیماری، اپیدمیولوژی  شامل سرخک و سرخجه بیماری مورد در دانش

  ملی

 

 :چهاردهمجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 نماید بیان را بیماری اپیدمدولوژی – 0

 دهد شرح را بیماری ظبیعی سیر – 2

 دهد شرح را بیماری عوارض و عالیم – 3

 کند بیان را بیماری تشخیص راههای – 0

  دهد توضیح را بیماری درمان راههای – 5

 دهد توضیح را بیماری مراقبت راههای – 6

 نماید بیان را بیماری  از پیشگیری راههای  – 7

 نماید بیان را بیماری کنترل های استراتژی  – 8

 

 :پانزدهمجلسه  یهدف کل

  ملی سطح در مبارزه برنامه  اجرایی های جنبه و درمان، بالینی، های نشانه و عالئم بیماری، کلی مشخصات بیماری، اپیدمیولوژی  شامل کزاز بیماری مورد در دانش

 

 :نزدهمپاجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 نماید بیان را بیماری اپیدمدولوژی – 0

 دهد شرح را بیماری ظبیعی سیر – 2



 دهد شرح را بیماری عوارض و عالیم – 3

 کند بیان را بیماری تشخیص راههای – 0

  دهد توضیح را بیماری درمان راههای – 5

 دهد توضیح را بیماری مراقبت راههای – 6

 نماید بیان را بیماری  از پیشگیری راههای  – 7

 نماید بیان را بیماری کنترل های استراتژی  – 8

 

 

 :شانزدهمجلسه  یهدف کل

 در بارزهم برنامه  اجرایی های جنبه و درمان، بالینی، های نشانه و عالئم بیماری، کلی مشخصات بیماری، اپیدمیولوژی  شامل سیاه سرفه و دیفتری های بیماری مورد در دانش

  ملی سطح

 

 :شانزدهمجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 نماید بیان را بیماری اپیدمدولوژی – 0

 دهد شرح را بیماری ظبیعی سیر – 2

 دهد شرح را بیماری عوارض و عالیم – 3

 کند بیان را بیماری تشخیص راههای – 0

  دهد توضیح را بیماری درمان راههای – 5

 دهد توضیح را بیماری مراقبت راههای – 6

 نماید بیان را بیماری  از پیشگیری راههای  – 7

 نماید بیان را بیماری کنترل های استراتژی  – 8

 

 :هفدهمجلسه  یهدف کل

  یمل سطح در مبارزه برنامه  اجرایی های جنبه و درمان، بالینی، های نشانه و عالئم بیماری، کلی مشخصات بیماری، اپیدمیولوژی  شامل COVID 19 بیماری مورد در دانش

  

 :شانزدهمجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 نماید بیان را بیماری اپیدمدولوژی – 0

 دهد شرح را بیماری ظبیعی سیر – 2

 دهد شرح را بیماری عوارض و عالیم – 3

 کند بیان را بیماری تشخیص راههای – 0

  دهد توضیح را بیماری درمان راههای – 5

 دهد توضیح را بیماری مراقبت راههای – 6

 نماید بیان را بیماری  از پیشگیری راههای  – 7

 نماید بیان را بیماری کنترل های استراتژی  – 8

 

 

 

 :منابع

 چهارم دون؛ دکتر جانقربان محسن ؛ دکترحاتمی حسِن؛ وِیراستیزی ،فرِیدکتر عزِ.اِیران در شاِیع ببِمارِهای کنترل و اپیدمیولوژی  -

 انتشارآخرین  3و  2کتاب جامع بهداشت عمومی، جلد  -

 بِیمارِهای واگِیر مبارزه و کنترلزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در واتشارات و دستور العمل های - 

 

 روش تدریس:

 یمتن در کالس مجازو  ریواو استفاده از تص یسخنران

 

 وسایل آموزشی :

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

 

 یابیو ارزش سنجش

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

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

     ترم آزمون میان 

چهار   یامتحان کتب آزمون پایان ترم

 یا نهیگز

 برنامه دانشکدهطبق  طبق برنامه دانشکده 61%



به به موقع  پاسخ  حضور فعال در کالس

 سواالت

   فیو انجام تکال

 هفدهم تا اول هفته 01%

 سال دوم نیمسال

   99-0011 تحصیلی

 مربوطه هفتهدرطول 

 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

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

  EDOمسئول امضای و نام                  :         گروه مدیر امضای و نام              دکتر بهروز حمزه:    مدرس امضای و نام

 بهداشت  :دانشکده

 : ارسال تاریخ                     :                ارسال تاریخ                         01/00/99:  تحویل تاریخ

 

 

 

 

 

  ریواگ یهایماریمبارزه با ب یمل های برنامه  درسجدول زمانبندی 

 روز و ساعت جلسه :

 

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

0  

 هفته اول

 دکتر بهروز حمزه عفونت وانتشار انتقال راههای و زنجیره ایجاد، نحوه کلیات  با آشنایی

 دکتر بهروز حمزه واگیر بیماریهای با مبارزه های استراتژی کلیات با آشنایی دوم هفته 2

 عالئم بیماری، کلی مشخصات بیماری، اپیدمیولوژی  شامل ماالریا بیماریبا  آشنایی سوم هفته 3

  ملی سطح در مبارزه برنامه  اجرایی های جنبه و درمان، بالینی، های نشانه و

 دکتر بهروز حمزه

 و الئمع بیماری، کلی مشخصات بیماری، اپیدمیولوژی  شامل سل بیماریبا  آشنایی چهارم هفته 0

  ملی سطح در مبارزه برنامه  اجرایی های جنبه و درمان، بالینی، های نشانه

 دکتر بهروز حمزه

 لیک مشخصات بیماری، اپیدمیولوژی  شامل لیشمانیوز جلدی بیماریبا  آشنایی پنجم هفته 5

 در مبارزه برنامه  اجرایی های جنبه و درمان، بالینی، های نشانه و عالئم بیماری،

  ملی سطح

 دکتر بهروز حمزه

 و الئمع بیماری، کلی مشخصات بیماری، اپیدمیولوژی  شامل وبا بیماریبا  آشنایی ششم هفته 6

  ملی سطح در مبارزه برنامه  اجرایی های جنبه و درمان، بالینی، های نشانه

 دکتر بهروز حمزه

 الئمع بیماری، کلی مشخصات بیماری، اپیدمیولوژی  شامل هاری بیماریبا  آشنایی هفتم هفته 7

  ملی سطح در مبارزه برنامه  اجرایی های جنبه و درمان، بالینی، های نشانه و

 دکتر بهروز حمزه

 اری،بیم کلی مشخصات بیماری، اپیدمیولوژی  شامل تب مالت بیماریبا  آشنایی هشتم هفته 8

  ملی سطح در مبارزه برنامه  اجرایی های جنبه و درمان، بالینی، های نشانه و عالئم

 دکتر بهروز حمزه

 و الئمع بیماری، کلی مشخصات بیماری، اپیدمیولوژی  شامل ایدز بیماریبا  آشنایی نهم هفته 9

  ملی سطح در مبارزه برنامه  اجرایی های جنبه و درمان، بالینی، های نشانه

 دکتر بهروز حمزه

 بیماری، کلی مشخصات بیماری، اپیدمیولوژی  شامل Cهپاتیت  بیماریبا  آشنایی دهم هفته 01

  ملی سطح در مبارزه برنامه  اجرایی های جنبه و درمان، بالینی، های نشانه و عالئم

 دکتر بهروز حمزه

 بیماری، کلی مشخصات بیماری، اپیدمیولوژی  شاملCCHF  بیماریبا  آشنایی یازدهم هفته 00

  ملی سطح در مبارزه برنامه  اجرایی های جنبه و درمان، بالینی، های نشانه و عالئم

 دکتر بهروز حمزه

 بیماری، کلی مشخصات بیماری، اپیدمیولوژی  شامل CDD بیماریبا  آشنایی دوازدهم هفته 02

  ملی سطح در مبارزه برنامه  اجرایی های جنبه و درمان، بالینی، های نشانه و عالئم

 دکتر بهروز حمزه

 معالئ بیماری، کلی مشخصات بیماری، اپیدمیولوژی  شامل ARI بیماریبا  آشنایی سیزدهم هفته 03

  ملی سطح در مبارزه برنامه  اجرایی های جنبه و درمان، بالینی، های نشانه و

 دکتر بهروز حمزه

 یکل مشخصات بیماری، اپیدمیولوژی  شاملسرخک و سرخجه  بیماریبا  آشنایی چهاردهم هفته 00

 در مبارزه برنامه  اجرایی های جنبه و درمان، بالینی، های نشانه و عالئم بیماری،

  ملی سطح

 دکتر بهروز حمزه

 و الئمع بیماری، کلی مشخصات بیماری، اپیدمیولوژی  شامل کزاز بیماریبا  آشنایی پانزدهم هفته 05

  ملی سطح در مبارزه برنامه  اجرایی های جنبه و درمان، بالینی، های نشانه

 دکتر بهروز حمزه

 اتمشخص بیماری، اپیدمیولوژی  شامل سیاه سرفه و دیفتری بیماریبا  آشنایی شانزدهم هفته 06

 زهمبار برنامه  اجرایی های جنبه و درمان، بالینی، های نشانه و عالئم بیماری، کلی

  ملی سطح در

 دکتر بهروز حمزه



 کلی مشخصات بیماری، اپیدمیولوژی  شامل COVID19 بیماریبا  آشنایی هفدهم هفته 07

 در مبارزه برنامه  اجرایی های جنبه و درمان، بالینی، های نشانه و عالئم بیماری،

  ملی سطح

 دکتر بهروز حمزه

 

 


