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 مدرس عنوان ساعت تاريخ

۸/۱۲/۹۱ 
 (Surveillance)  کلیات اپیدمیولوژی و مراقبت بیماریها ۱۵-۱۳

 دکتر مرادی
 کزاز -تراخم -آمبیاز و ژیاردیاز ۱۷-۱۵

۱۵/۱۲/۹۱ 
 دکتر استقامتی انفلوانزا و بیماری های تنفسی ۱۵-۱۳

 دکتر مرادی پولیومیلیت –هپاتیت ها  ۱۷-۱۵

۲۰/۱/۹۲ 
 دکتر نجومی بیماریهای منتقله از راه جنسی ۱۵-۱۳

 دکتر کوهپایزاده لشمانیوز( -بیماریهای دارای مخزن و ناقل )ماالریا ۱۷-۱۵

۲۷/۱/۹۲ 
 سل و جذام ۱۵-۱۳

 گوشه گیردکتر 
 روماتیسم -کم خونی ها–بیماریهای ناشی از کمبود ید ۱۷-۱۵

۳/۲/۹۲ 
 دکتر استقامتی عفونتهای بیمارستانی –مننژیت  ۱۵-۱۳

 دکتر کوهپایزاده بیماریهای قلب و عروق و ریسک فاکتورهای آن، ودیابت ۱۷-۱۵

۱۰/۲/۹۲ 
 دکتر رحیمی موقر بیماریهای روانی و اعتیاد ۱۵-۱۳

 دکتر مرادی (Injuriesآسیب های خارجی ) ۱۷-۱۵

۱۷/۲/۹۲ 
 (۱بدخیمی ها ) ۱۵-۱۳

 دکتر مرادی
 (۲بدخیمی ها ) ۱۷-۱۵

۲۴/۲/۹۱ 
 وبا  -تیفوئید –مسمومیتها و عفونتهای گوارشی  ۱۵-۱۳

 دکتر گوشه گیر
 بیماریهای مشترک انسان و حیوان ۱۷-۱۵
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