بسمه تعالی

دوره سوم علوم پاهی
8-05.9
شنبه

60.89.32

 1شنبه

60.89.39

 3شنبه

60.89.39

2شنبه

60.89.39

 9شنبه

60.89.39

 9شنبه

60.89.30

جمعه

60.89.36

شنبه

60.89.28

 1شنبه

60.89.21

19-11/.9

دانش خانواده

دختران

کالس 2

انديشه اسالمي

تح
نیمسال اول سال صیلی 98-99

 96ب

دانش خانواده

11-11/.9

پسران

اصول آزمايشگاه ميكروبشناسي ،

کالس2
 3پسران

کالس4

ميكروب شناسي عملي دسته 1

انديشه اسالمي 3

اصول نمونه برداری

دختران

کالس 6

فيزيک پزشكي
مقدمات ناهنجاری های چشم شامل
نزديک بيني دوربيني
دکتر حجازی  /کالس 2
بهداشت خانواده دسته اول

ويروس شناسي گروه الف

ميكروب شناسي عملي دسته 1

مقدمه و کليات شاخص های مهم

تاريخچه ،ساختمان طبقه بندی،

روش مطالعه باکتريها و

بهداشت خانواده

همانندسازی ويروس ها

ويروس ها  ،رنگ آميزی گرم

برنامه پزشک خانواده  ،مفهوم

11-13

پيشگيری  ،اهداف هزاره سوم
خشونت و آسيب های اجتماعي

دکتربنكدارهاشمي /تاالر عزلت

دکتر خسروی  /کالس 2
بهداشت خانواده دسته دوم

باکتری شناسي گروه الف

مقدمه و کليات شاخص های مهم

طبقه بندی ميكروارگانيسم ها،

بهداشت خانواده

ساختمان تشريحي و شيميايي

برنامه پزشک خانواده  ،مفهوم

باکتريها

پيشگيری  ،اهداف هزاره سوم
خشونت و آسيب های اجتماعي

دکتر حليمي  /تاالر عزلت

دکتر خسروی  /کالس 9

دانش خانواده پسران

ميكروب شناسي عملي دسته 1

کالس 9

رنگ آميزی اختصاصي ،مشاهده
انواع رنگ آميزی ها

تعطيل رسمي

دانش خانواده

دختران

کالس 2

انديشه اسالمي
کالس4

دانش خانواده

پسران

محيط ها و روشهای کشت

کالس2
 3پسران

انديشه اسالمي 3

ميكروب شناسي عملي دسته 1

دختران

کالس 6

فيزيک پزشكي
مقدمات ناهنجاری های چشم
شامل آستيگمات ،لوچي ،آشنايي
با ليزر های پزشكي
دکتر حجازی  /کالس 2

1.-11/.9

 3شنبه

60.89.81

2شنبه

60.89.83

 9شنبه

60.89.82

 9شنبه

60.89.89

جمعه

60.89.89

شنبه

60.89.89

 1شنبه

60.89.89

 3شنبه

60.89.80

بهداشت خانواده دسته اول

باکتری شناسي گروه الف

ميكروب شناسي عملي دسته 1

سالمت دوران جواني ،عوامل

ژنتيک ميكروارگانيسم ها

تفسير نتايج جلسه گذشته  ،شناسايي

خطر و سالمت پيش از ازدواج

18-11

کوکسي های گرم مثبت

عوامل اجتماعي موثر بر سالمت
اصول مشاوره و آموزش
خشونت و آسيب های اجتماعي
دکتر خسروی  /کالس 2

دکتر فيض آبادی  /تاالر عزلت
ويروس شناسي گروه الف
پاتوژنز ويروس ها و سيستم های
ميزباني ويروس ها

11-13
دکتربنكدارهاشمي /تاالر عزلت
بهداشت خانواده دسته دوم

باکتری شناسي گروه الف

سالمت دوران جواني ،عوامل

فيزيولوژی رشد و متابوليسم

خطر و سالمت پيش از ازدواج

باکتری ها

عوامل اجتماعي موثر بر سالمت

دکتر بيگ وردی  /تاالر عزلت

اصول مشاوره و آموزش
خشونت و آسيب های اجتماعي
دکتر خسروی  /کالس 9

دانش خانواده پسران

ميكروب شناسي عملي دسته 1

کالس 9

تفسير نتايج جلسه گذشته ،تعيين
حساسيت باکتری ها نسبت به
داروهای ضد ميكروب
(آنتي بيوگرام) ،
بررسي عفونت ادراری

تعطيل رسمي

دانش خانواده

دختران

کالس 2

انديشه اسالمي

دانش خانواده

پسران

تفسير نتايج جلسه گذشته  ،شناسايي

کالس2
 3پسران

کالس4

انديشه اسالمي 3

ميكروب شناسي عملي دسته 1

دختران

باسيل های گرم منفي

کالس 6

فيزيک پزشكي
معرفي روشهای جراحي ناهنجاری
چشم شامل الزک
دکتر حجازی  /کالس 2
بهداشت خانواده دسته اول

باکتری شناسي گروه الف

ميكروب شناسي عملي دسته 1

المت دوران پيش از بارداری

مكانيسم های ايجاد بيماری توسط

تفسير نتايج جلسه گذشته

دستورالعمل ها

باکتری ها

غربالگری  ،مديريت خطر

18-11

خشونت و آسيب های اجتماعي

دکتر حليمي  /تاالر عزلت

دکتر خسروی  /کالس 2

ويروس شناسي گروه الف
تشخيص آزمايشگاهي و پيشگيری
و درمان عفونت های ويروسي

11-13

دکتربنكدارهاشمي /تاالر عزلت
2شنبه

60.89.86

 9شنبه

60.89.18

 9شنبه

60.89.11

جمعه

60.89.13

شنبه

60.89.12

 1شنبه

60.89.19

 3شنبه

60.89.19

 2شنبه

60.89.19

 9شنبه

60.89.19

 9شنبه

60.89.10

جمعه

60.89.16

شنبه

60.89.38

بهداشت خانواده دسته دوم

باکتری شناسي گروه الف

سالمت دوران پيش از بارداری

آنتي بيوتيک ها (مكانسيم عمل و

دستورالعمل ها

طبقه بندی )

غربالگری  ،مديريت خطر

دکتر جبل عاملي  /تاالر عزلت

خشونت و آسيب های اجتماعي
دکتر خسروی  /کالس 9

دانش خانواده پسران

ميكروب شناسي عملي دسته 1

کالس 9

مرور کلي جلسات

تعطيل رسمي

دانش خانواده

دختران

کالس 2

انديشه اسالمي

دانش خانواده

آزمون

پسران

ميكروب شناسي عملي دسته 1

کالس2
 3پسران

کالس4

انديشه اسالمي 3

دختران

کالس 6

فيزيک پزشكي
معرفي روشهای جراحي مبتني بر
استفاده از امواج پرفرکانس
دکتر حجازی  /کالس 2
بهداشت خانواده دسته اول

باکتری شناسي گروه الف

باروری ايمن ( )1ارزيابي خطر ،

ميكرو بيوم و عفونت های

غربالگری

بيمارستاني

خشونت و آسيب های اجتماعي

18-11

دکتر خسروی  /کالس 2

دکتر حليمي  /تاالر عزلت
ويروس شناسي گروه الف
واکسن های رايج ويروسي و
داروهای ضد ويروسي و اينترفرون

11-13
دکتربنكدارهاشمي /تاالر عزلت
بهداشت خانواده دسته دوم

باکتری شناسي گروه الف

باروری ايمن ( )1ارزيابي خطر ،

تاثير عوامل شيميايي و فيزيكي بر

غربالگری

روی ميكروارگانيسم ها

خشونت و آسيب های اجتماعي

دکتر بهادر  /تاالر عزلت

دکتر خسروی  /کالس 9

دانش خانواده پسران

ميكروب شناسي عملي دسته 3

کالس 9

اصول آزمايشگاه ميكروبشناسي ،
اصول نمونه برداری

تعطيل رسمي

دانش خانواده
کالس 2

دختران

دانش خانواده
کالس2

پسران

ميكروب شناسي عملي دسته 3
روش مطالعه باکتريها و ويروس ها ،

انديشه اسالمي

 3پسران

کالس4

انديشه اسالمي 3

رنگ آميزی گرم

دختران

کالس 6

 1شنبه

60.89.31

 3شنبه

60.89.33

 2شنبه

60.89.32

 9شنبه

60.89.39

 9شنبه

60.89.39

جمعه

60.89.39

تعطيل رسمي

شنبه

60.89.39

اربعين حسيني -تعطيل رسمي

 1شنبه

60.89.30

 3شنبه

60.89.36

فيزيک پزشكي
کاربرد ليزر در جراحي و مقايسه
آن با روشهای جراحي مبتني بر
امواج پرفرکانس
دکتر حجازی  /کالس 2
بهداشت خانواده دسته اول

باکتری شناسي گروه الف

ميكروب شناسي عملي دسته 3

باروری ايمن ( ، )3اقدامات

آنتي بيوتيک ها ( ادامه مكانسيم

رنگ آميزی اختصاصي ،مشاهده انواع

 ، protectiveتشخيص زودرس

عمل و طبقه بندی ،مقاومت های

رنگ آميزی ها

مشكالت دوران پس از زايمان

آنتي بيوتيكي)

،مداخالت غير ضروری ...

18-11

خشونت و آسيب های اجتماعي

دکتر جبل عاملي  /تاالر عزلت

دکتر خسروی  /کالس 2
بهداشت خانواده دسته دوم

باکتری شناسي گروه الف

باروری ايمن ( ، )3اقدامات

کوکسي گرم مثبت (  GASو

 ، protectiveتشخيص زودرس

 ،)GBSپنوموکوک و انتروکوک ها

مشكالت دوران پس از زايمان

(ادغام با بالين)

،مداخالت غير ضروری ...

دکتر بيگ وردی  /تاالر عزلت

خشونت و آسيب های اجتماعي

ويروس شناسي گروه الف

دکتر خسروی  /کالس 9

پاروويريده ،پاکس ويريده ،
آدنوويريده

11-13
دکتربنكدارهاشمي /تاالر عزلت

دانش خانواده پسران

ميكروب شناسي عملي دسته 3

کالس 9

محيط ها و روشهای کشت

فيزيک پزشكي
مقدمه ای بر پزشكي هسته ای
شامل کاربرد راديوايزوتوپ و
خصوصيات آنها
دکتر آی  /کالس 2
بهداشت خانواده دسته اول

باکتری شناسي گروه الف

ميكروب شناسي عملي دسته 3

جمعیت  ،توسعه پایدار و سیاست
های جمعیتی

نايسريا ها

تفسير نتايج جلسه گذشته  ،شناسايي

18-11

کوکسي های گرم مثبت

خشونت و آسيب های اجتماعي
دکتر خسروی  /کالس 2

دکتر عيني /تاالر عزلت
ويروس شناسي گروه الف
پاپواويريده  ،و خانواده هرپس
ويريده () HHV-1 – 8

11-13
دکتربنكدارهاشمي /تاالر عزلت
 2شنبه

60.89.28

 9شنبه

60.80.81

 9شنبه

60.80.83

جمعه

60.80.82

شنبه

60.80.89

 1شنبه

60.80.89

 3شنبه

60.80.89

 2شنبه

60.80.89

 9شنبه

60.80.80

 9شنبه

60.80.86

جمعه

60.80.18

شنبه

60.80.11

 1شنبه

60.80.13

 3شنبه

60.80.12

بهداشت خانواده دسته دوم

باکتری شناسي گروه الف

جمعیت  ،توسعه پایدار و سیاست
های جمعیتی

استافيلوکوک ها

خشونت و آسيب های اجتماعي

دکتر عيني  /تاالر عزلت

دکتر خسروی  /کالس 9

دانش خانواده پسران

ميكروب شناسي عملي دسته 3

کالس 9

تفسير نتايج جلسه گذشته ،تعيين
حساسيت باکتری ها نسبت به
داروهای ضد ميكروبي (آنتي بيوگرام)
 ،بررسي عفونت ادراری

تعطيل رسمي

دانش خانواده

دختران

کالس 2

انديشه اسالمي

دانش خانواده

پسران

کالس2
 3پسران

کالس4

انديشه اسالمي 3

دختران

کالس 6

رحلت رسول اکرم(ص)  -تعطيل رسمي
شهادت امام رضا(ع)  -تعطيل رسمي
دانش خانواده پسران
کالس 9

تعطيل رسمي

دانش خانواده

دختران

کالس 2

انديشه اسالمي

دانش خانواده

پسران

تفسير نتايج جلسه گذشته  ،شناسايي

کالس2
 3پسران

کالس4

انديشه اسالمي 3

ميكروب شناسي عملي دسته 3

دختران

باسيل های گرم منفي

کالس 6

فيزيک پزشكي
معرفي دستگاه های تصويربرداری
پزشكي هسته ای شامل
اسپكت و پت
دکتر آی  /کالس 2
بهداشت خانواده دسته اول

باکتری شناسي گروه الف

ميكروب شناسي عملي دسته 3

فاصله گذاری ميان تولد ها و روش

باسيلوس آنتراسيس

تفسير نتايج جلسه گذشته

های آن

(مجازی و وارونه)

خشونت و آسيب های اجتماعي
دکتر خسروی  /کالس 2

18-11
دکتر حليمي  /تاالر عزلت
ويروس شناسي گروه الف
ويروس های هپاتيت
()D – C – B

11-13
دکتربنكدارهاشمي /تاالر عزلت
 2شنبه

60.80.19

 9شنبه

60.80.19

 9شنبه

60.80.19

جمعه

60.80.19

شنبه

60.80.10

 1شنبه

60.80.16

 3شنبه

60.80.38

 2شنبه

60.80.31

 9شنبه

60.80.33

 9شنبه

60.80.32

جمعه

60.80.39

شنبه

60.80.39

بهداشت خانواده دسته دوم

باکتری شناسي گروه الف

فاصله گذاری ميان تولد ها و روش

کلستريديوم ها (تتاني ،بوتولينوم،

های آن

پرفرنجنس و ديفيسل)

خشونت و آسيب های اجتماعي

دکتر فيض آبادی  /تاالر عزلت

دکتر خسروی  /کالس 9

شهادت امام حسن عسگری(ع)  -تعطيل رسمي
تعطيل رسمي

دانش خانواده

دختران

کالس 2

انديشه اسالمي

دانش خانواده

ميكروب شناسي عملي دسته 3

پسران

مرور کلي جلسات

کالس2
 3پسران

کالس4

انديشه اسالمي 3

دختران

کالس 6

فيزيک پزشكي
معرفي دستگاه های تصويربرداری
پزشكي هسته ای شامل
اسپكت و پت
دکتر آی  /کالس 2
بهداشت خانواده دسته اول

باکتری شناسي گروه الف

آزمون

سالمت کودک بدو تولد -نوزاد

اکتينو ميست ها و نوکاردياها

ميكروب شناسي عملي دسته 3

سالم و اسيب پذير

18-11

دوران شير خوارگي  -ترويج
تغذيه با شير مادر

دکتر فيض آبادی  /تاالر عزلت
ويروس شناسي گروه الف

تغييرات فيزيولوزيک شيردهي

ويروس های هپاتيت ()E –A

خشونت و آسيب های اجتماعي

11-13

دکتر خيل تاش  /کالس 2

دکتربنكدارهاشمي /تاالر عزلت

بهداشت خانواده دسته دوم

باکتری شناسي گروه الف

سالمت کودک بدو تولد -نوزاد

مايكوباکتريوم ها (سل ،جزام)

سالم و اسيب پذير

دکتر فيض آبادی  /تاالر عزلت

دوران شير خوارگي  -ترويج
تغذيه با شير مادر
تغييرات فيزيولوزيک شيردهي
خشونت و آسيب های اجتماعي
دکتر خيل تاش  /کالس 9

دانش خانواده پسران

ميكروب شناسي عملي دسته 2

کالس 9

اصول آزمايشگاه ميكروبشناسي ،
اصول نمونه برداری

تعطيل رسمي

دانش خانواده

دختران

دانش خانواده

پسران

ميكروب شناسي عملي دسته 2

کالس 2

انديشه اسالمي

کالس2
 3پسران

کالس4
 1شنبه

60.80.39

 3شنبه

60.80.39

 2شنبه

60.80.30

 9شنبه

60.80.36

 9شنبه

60.80.28

جمعه

60.86.81

شنبه

60.86.83

 1شنبه

60.86.82

 3شنبه

60.86.89

روش مطالعه باکتريها و ويروس ها ،

انديشه اسالمي 3

رنگ آميزی گرم

دختران

کالس 6

فيزيک پزشكي
معرفي دستگاه های تصويربرداری
پزشكي هسته ای شامل
اسپكت و پت
دکتر آی  /کالس 2
بهداشت خانواده دسته اول

ميكروب شناسي عملي دسته 2

سالمت کودک ( )1پايش رشد ،

رنگ آميزی اختصاصي ،مشاهده انواع

ارزيابي خطر

رنگ آميزی ها

خشونت و آسيب های اجتماعي
دکتر خيل تاش  /کالس 2
بهداشت خانواده دسته دوم
سالمت کودک ( )1پايش رشد ،
ارزيابي خطر
خشونت و آسيب های اجتماعي
دکتر خيل تاش  /کالس 9

دانش خانواده پسران

ميكروب شناسي عملي دسته 2

کالس 9

محيط ها و روشهای کشت

تعطيل رسمي

دانش خانواده

دختران

کالس 2

انديشه اسالمي

دانش خانواده

پسران

تفسير نتايج جلسه گذشته  ،شناسايي

کالس2
 3پسران

کالس4

انديشه اسالمي 3

ميكروب شناسي عملي دسته 2

دختران

کوکسي های گرم مثبت

کالس 6

فيزيک پزشكي
مقدماتي بر دستكاههای
تصويربرداری ايكس ری
دکتر قديری  /کالس 2
بهداشت خانواده دسته اول

باکتری شناسي گروه الف

ميكروب شناسي عملي دسته 2

برنامه کشوری کودک سالم ( )1و

بوردتال ،لژيونال و فرانسيسال

تفسير نتايج جلسه گذشته ،تعيين

()3

18-11

حساسيت باکتری ها نسبت به

خشونت و آسيب های اجتماعي

دکتر بهادر  /تاالر عزلت

داروهای ضد ميكروبي (آنتي بيوگرام)

دکتر خيل تاش  /کالس 2

ويروس شناسي گروه الف

 ،بررسي عفونت ادراری

پيكورناويريده (ويروسهای پوليو
Enteroviruses/ ،
/)Rhinoviruses
ويروسهای کوکساکيA/B

11-13
دکتربنكدارهاشمي /تاالر عزلت

 2شنبه

60.86.89

 9شنبه

60.86.89

 9شنبه

60.86.89

جمعه

60.86.80

شنبه

60.86.86

 1شنبه

60.86.18

 3شنبه

60.86.11

 2شنبه

60.86.13

 9شنبه

60.86.12

 9شنبه

60.86.19

جمعه

60.86.19

شنبه

60.86.19

بهداشت خانواده دسته دوم

باکتری شناسي گروه الف

برنامه کشوری کودک سالم ( )1و

بروسال ،پاستورال و هموفيلوس

()3

دکتر بهادر  /تاالر عزلت

خشونت و آسيب های اجتماعي
دکتر خيل تاش  /کالس 9

دانش خانواده پسران

ميكروب شناسي عملي دسته 2

کالس 9

تفسير نتايج جلسه گذشته  ،شناسايي

باکتری شناسي گروه الف

باسيل های گرم منفي

ويبريو ناسيه ،کمپيلوباکتر و
هليكوباکتر
18-11
دکتر حليمي  /کالس 2

تعطيل رسمي

دانش خانواده

دختران

کالس 2

انديشه اسالمي

دانش خانواده

ميكروب شناسي عملي دسته2

پسران

تفسير نتايج جلسه گذشته

کالس2
 3پسران

کالس4

انديشه اسالمي 3

دختران

کالس 6

فيزيک پزشكي
آشنايي با تصويربرداری ايكس ری
دکتر قديری  /کالس 2
بهداشت خانواده دسته اول

باکتری شناسي گروه الف

ميكروب شناسي عملي دسته2

دوران مدرسه و پيش از بلوغ -

اسپيروکتاسيه

مرور کلي جلسات

رشد فيزيكي از کودکي تا بلوغ

(بورليا ،لپتوسپيرا و ترپونما )

دسته سوم

خشونت و آسيب های اجتماعي

18-11

دکتر صديق  /کالس 2

دکتر بيگ وردی  /تاالر عزلت
ويروس شناسي گروه الف
Caliciviruses- Norovirus/
]Reoviruses-[Rotavirus

11-13
دکتربنكدارهاشمي /تاالر عزلت
بهداشت خانواده دسته دوم

باکتری شناسي گروه الف

دوران مدرسه و پيش از بلوغ -

کورينه باکتريوم ،ليستريا و الکتو

رشد فيزيكي از کودکي تا بلوغ

باسيل

خشونت و آسيب های اجتماعي

دکتر بيگ وردی  /تاالر عزلت

دکتر صديق  /کالس 9

دانش خانواده پسران

آزمون

کالس 9

ميكروب شناسي عملي دسته2

تعطيل رسمي

دانش خانواده
کالس 2

دختران

دانش خانواده
کالس2

پسران

ميكروب شناسي عملي دسته9
اصول آزمايشگاه ميكروبشناسي ،

انديشه اسالمي

 3پسران

کالس4
 1شنبه

60.86.19

 3شنبه

60.86.10

 2شنبه

60.86.16

 9شنبه

60.86.38

 9شنبه

60.86.31

جمعه

60.86.33

شنبه

60.86.32

 1شنبه

60.86.39

 3شنبه

60.86.39

انديشه اسالمي 3

اصول نمونه برداری

دختران

کالس 6

فيزيک پزشكي
آشنايي با تصويربرداری ايكس ری
دکتر قديری  /کالس 2
بهداشت خانواده دسته اول

باکتری شناسي گروه الف

ميكروب شناسي عملي دسته9

سالمت بلوغ  -دختران و پسران

ريكتزيا ،کالميديا و ميكوپالسما

روش مطالعه باکتريها و ويروس ها ،

حذف مخاطرات و.....

18-11

رنگ آميزی گرم

شناسايي عوامل protective

دکتر بهادر  /تاالر عزلت

خشونت و آسيب های اجتماعي

ويروس شناسي گروه الف

دکتر صديق  /کالس 2

Alpha- & Bunyaviruses/
Zika virus /CCHV
:Arboviruses (Dengue
]and Yellow Fever Viruses

11-13
دکتربنكدارهاشمي /تاالر عزلت
بهداشت خانواده دسته دوم

باکتری شناسي گروه الف

سالمت بلوغ  -دختران و پسران

اشريشيا  ،پروتئوس ،آنتروباکتر،

حذف مخاطرات و.....

کلبسيال ،سراشيا

شناسايي عوامل protective
خشونت و آسيب های اجتماعي

دکتر جبل عاملي  /تاالر عزلت

دکتر صديق  /کالس 9

دانش خانواده پسران

ميكروب شناسي عملي دسته9

کالس 9

رنگ آميزی اختصاصي ،مشاهده انواع

باکتری شناسي گروه الف

رنگ آميزی ها

سالمونال ،شيگال  ،يرسينيا
18-11
دکتر حليمي  /کالس 2

تعطيل رسمي

دانش خانواده

دختران

کالس 2

انديشه اسالمي

دانش خانواده

پسران

محيط ها و روشهای کشت

کالس2
 3پسران

کالس4

انديشه اسالمي 3

ميكروب شناسي عملي دسته9

دختران

کالس 6

فيزيک پزشكي
آشنايي با روش تصويربرداری با
پرتوهای فراصوت
دکتر قديری  /کالس 2
بهداشت خانواده دسته اول

ميكروب شناسي عملي دسته9

شاخص های باروری و جمعيتي

تفسير نتايج جلسه گذشته  ،شناسايي

نحوه محاسبه شاخص ها

کوکسي های گرم مثبت

خشونت و آسيب های اجتماعي
دکتر خسروی  /کالس 2

 2شنبه

60.86.39

 9شنبه

60.86.39

 9شنبه

60.86.30

جمعه

60.86.36

شنبه

60.86.28

 1شنبه

60.18.81

 3شنبه

60.18.83

 2شنبه

60.18.82

 9شنبه

60.18.89

 9شنبه

60.18.89

جمعه

60.18.89

شنبه

60.18.89

بهداشت خانواده دسته دوم

باکتری شناسي گروه الف

شاخص های باروری و جمعيتي

پسودوموناس ،اسينتو باکتر و ساير

نحوه محاسبه شاخص ها

نان فرمنترها (ادغام با بالين)

خشونت و آسيب های اجتماعي
دکتر خسروی  /کالس 9

دکتر جبل عاملي  /تاالر عزلت

دانش خانواده پسران

ميكروب شناسي عملي دسته9

کالس 9

تفسير نتايج جلسه گذشته ،تعيين
حساسيت باکتری ها نسبت به
داروهای ضد ميكروبي (آنتي بيوگرام)
 ،بررسي عفونت ادراری

تعطيل رسمي

دانش خانواده

دختران

کالس 2

انديشه اسالمي

دانش خانواده

ميكروب شناسي عملي دسته9

پسران

تفسير نتايج جلسه گذشته  ،شناسايي

کالس2
 3پسران

کالس4

انديشه اسالمي 3

باسيل های گرم منفي

دختران

کالس 6

فيزيک پزشكي
آشنايي با روش تصويربرداری با
پرتوهای فراصوت
دکتر قديری  /کالس 2
بهداشت خانواده دسته اول
سالمت ميان سالي مردان
بيماری های شايع  ،مواجهه شغلي
عوامل زيان اور محيط کار ،

ميكروب شناسي عملي دسته9
تفسير نتايج جلسه گذشته

ويروس شناسي گروه الف
ارتوميكسوويريده (ويروس های
انفلوانزای ()B ، A
پاراميكسوويريده (ويروس های

سطوح پيشگيری

پارا انفلوانزا ،سرخک)

خشونت و آسيب های اجتماعي

11-13

دکتر خواجه نصيری  /کالس 2

دکتربنكدارهاشمي /تاالر عزلت

بهداشت خانواده دسته دوم
سالمت ميان سالي مردان
بيماری های شايع  ،مواجهه شغلي
عوامل زيان اور محيط کار ،
سطوح پيشگيری
خشونت و آسيب های اجتماعي
دکتر خواجه نصيری  /کالس 9

دانش خانواده پسران

ميكروب شناسي عملي دسته9

کالس 9

مرور کلي جلسات

تعطيل رسمي

دانش خانواده
کالس 2

دختران

دانش خانواده
کالس2

پسران

آزمون
ميكروب شناسي عملي دسته9

انديشه اسالمي

 3پسران

کالس4
 1شنبه

60.18.80

 3شنبه

60.18.86

 2شنبه

60.18.18

 9شنبه

60.18.11

 9شنبه

60.18.13

جمعه

60.18.12

شنبه

60.18.19

 1شنبه

60.18.19

 3شنبه

60.18.19

 2شنبه

60.18.19

انديشه اسالمي 3

دختران

کالس 6

فيزيک پزشكي
آشنايي با روش تصويربرداری با
پرتوهای فراصوت
دکتر قديری  /کالس 2
بهداشت خانواده دسته اول
سالمت ميان سالي زنان  ،کاهش

ويروس شناسي گروه الف

عوامل خطر و اصالح روش

پاراميكسوويريده ( Respiratory

زندگي

 Syncytial Virusو Human

سبک زندگي سالم

 ( Metapneumovirusو

خشونت و آسيب های اجتماعي

توگاويريدهRubella virus ،

دکتر صديق  /کالس 2

 Filoviruses/Ebolavirusو
ويروس هاری

11-13
دکتربنكدارهاشمي /تاالر عزلت
بهداشت خانواده دسته دوم
سالمت ميان سالي زنان  ،کاهش
عوامل خطر و اصالح روش
زندگي
سبک زندگي سالم
خشونت و آسيب های اجتماعي
دکتر صديق  /کالس 9

دانش خانواده پسران
کالس 9

تعطيل رسمي
بهداشت خانواده دسته اول

فيزيک پزشكي

دوران سالمندی  :سالمت روان

مقدمه ای بر راديوتراپي و حفاظت

ودستورالعمل های کشوری

در برابر پرتوهای يونساز

خشونت و آسيب های اجتماعي

دکتر گرايلي  /کالس 2

دکتر خاتمي  /کالس 2

فيزيک پزشكي
مقدمه ای بر راديوتراپي و حفاظت
در برابر پرتوهای يونساز
دکتر گرايلي  /کالس 2
ويروس شناسي گروه الف
Viruses and Human
Cancer
)(HPV/ EBV/HBV/HCV
رتروويريده
( 2و)HTLV- HIV-1
دکتربنكدارهاشمي /تاالر عزلت
بهداشت خانواده دسته دوم

سالمت روان  ،دوران سالمندی
دستورالعمل های کشوری
خشونت و آسيب های اجتماعي
دکتر خاتمي  /کالس 9
 9شنبه

60.18.10

 9شنبه

60.18.16

جمعه

60.18.38

شنبه

60.18.31

 1شنبه

60.18.33

 3شنبه

60.18.32

 2شنبه

60.18.39

 9شنبه

60.18.39

 9شنبه

60.18.39

جمعه

60.18.39

دانش خانواده پسران
کالس 9

تعطيل رسمي
آزمون انديشه اسالمي3
آزمون دانش خانواده

ويروس شناسي گروه الف
توگاويريدهRubella virus, ،
 Filoviruses/Ebolavirusو
ويروس هاری
دکتربنكدارهاشمي /تاالر عزلت

آزمون بهداشت خانواده /آزمون فيزيک پزشكي/آزمون ميكروب
/آزمون ويروس

تعطيل رسمي

