
 

 معاونت آموزشي

 
 نام پروردگار جان و خرد ه ب

 :«ع»امام رضا  

 .است خرد ی خود شناسی باالترین مرحله

 «طرح درس دوره »
 

                                              ایرانپاتولوژی جغرافیایی  عنوان درس:

  عمومیبهداشت کارشناسی دانشجویان  گروه فراگير:

 - 1400اول  نيمسال:

1399                                                                           

 يشکم یدهدكتر م نام استاد:                                           

-10 ساعت كالس:                      نبهچهارش  روز برگزاري كالس:

  نظري واحددو  نوع واحد:و  تعداد                                9

بیماری های بومی مناطق مختلف ایران شامل و شناخت آشنایي  هدف كلي درس:

، ویژگی های اپیدمیولوژیک این بیماریها هفتگانهبیماری های شایع مناطق 

در اقلیم های ساحلی، معتدل، کوهستانی و مناطق کویری و ارتباط شرایط 

 اکولوژیکی با سالمت جامعه.

                    

 

 دوره دانشجو بتواند:این تظار مي رود در پایان ان

   .كند مطرح یاز لحاظ اکولوژیک را تقسیم بندی کشور  -1

دشت ساحلی خوزستان و ر، بیماری های شایع در مناطق ساحلی دریای خز -2

ستانی شیی  جنیوبی مناط ،سایر مناطق دشت جنوب سلسه جبال زاگرس ق کوه

مناطق اطیرا   ،کوهستانی فالت مرکزی و مناطق معتدل ،سلسله جبال زاگرس

 کشور را برشمارد. کویر مرکزی و دشت لوت

بیومی بیماری های نحوه توزیع  پراکندگی جغرافیایی و ،پیدمیولوژیا -2

  .را به اجمال بیان نماید ایران

بیماری های یاد شده راههاي انتقال  پاتوژنز و ،نولوژیمدرباره ای -3

 صحبت کند.

این درمان  ره واگیری وودم و نشانه ها، عوارض، در مورد عالی -4

 بیماری ها توضیح دهد.

را  بیماری هااین  ، سطوح مربوطه و راههای کنترل هر یک ازپیشگیری -5

 بحث نماید.

ترانزیت  هایمسیری، تیک از نظر ژئوپلیرا شرایط اکولوژیکی کشور  -6

 ل کند.تجزیه و تحلی اروپا و آسیا و رابطه آن با سالمت جامعه

کنفرانس  ل ادر قبه صورت تکلیف درسی و را این واحد  از یمباحث -7

استفاده از وسایل آموزشی ن و با از جدیدترین منابع تهیه، تدویکالسی 

ارائه و بحث  Power pointاسالید و یا تصاویر مورد لزوم از طریق  مانند

 نماید. 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                         ایرانپاتولوژی جغرافیایی  عنوان درس:

  بهداشت عمومی کارشناسیدانشجویان  گروه فراگير:



 

 معاونت آموزشي
 - 99اول  ا نيمسال:

1398                                                                           

 يشکم یدهمدكتر  نام استاد:                                          

-10 ساعت كالس:    چهارشنبه                    روز برگزاري كالس:

  دو واحد نظري نوع واحد:و  تعداد                                8

بیماری های بومی مناطق مختلف ایران شامل و شناخت آشنایي  هدف كلي درس:

یک این بیماریها ، ویژگی های اپیدمیولوژهفتگانهبیماری های شایع مناطق 

در اقلیم های ساحلی، معتدل، کوهستانی و مناطق کویری و ارتباط شرایط 

طراحي   ))                                  اکولوژیکی با سالمت جامعه.

 ((پيشگام تدریس  
تاری جلسه

 خ

 اهداف کلی جلسات

تعریف اهداف، شرح وظایف و تکاليف درسی  و آشنایي  اول

 و تعریف واژگان  و کالسی
تقسییيب بنییدی کشییور از للییاا اللییيب اکولییوژیکی   دوم

 اپيییدميولوژی، پراکنییدگی جیرافيییایی،، هفتگانییه

، پيشیگيری و راهاییای کنتیرل از ایین نلوه توزیع

 بيماری های بومی ایران 
تقسییيب بنییدی کشییور از للییاا اللییيب اکولییوژیکی   سوم

، ، اپيییدميولوژی، پراکنییدگی جیرافيییاییهفتگانییه

نلوه توزیع، پيشیگيری و راهاییای کنتیرل از ایین 

 بيماری های بومی ایران
 دریای خزرشرق بيماری های شایع در مناطق ساحلی   چاارم
 دریای خزرشرق بيماری های شایع در مناطق ساحلی   پنجب
ساحلی   ششب غیر  و مرکیز بيماری های شایع در منیاطق 

 دریای خزر
ساحلیبيماری های شایع در م  هفتب  غیر  و مرکیز نیاطق 

 دریای خزر
سای  هشتب ر بيماری های شایع در دشت ساحلی خوزسیتان و 

 سمناطق دشت جنو  سلسه جبال زاگر
سای  ناب  ر بيماری های شایع در دشت ساحلی خوزسیتان و 

 سمناطق دشت جنو  سلسه جبال زاگر
بيماری های شایع در مناطق کوهستانی شیي  جنییوبی   دهب

 زاگرس سلسله جبال
بيماری های شایع در مناطق کوهستانی شیي  جنییوبی   یازدهب

 سلسله جبال زاگرس
بيماری های شایع در مناطق معتدل و کوهستانی فالت   دوازدهب

 مرکزی
بيماری های شایع در مناطق معتدل و کوهستانی فالت   سيزدهب

 مرکزی
بيماری های شایع در مناطق اطراف کیویر مرکیزی و   چااردهب

 دشت لوت
بيماری های شایع در مناطق اطراف کیویر مرکیزی و   پانزدهب

 دشت لوت



 

 معاونت آموزشي
شرایط اکولوژیکی کشور را از نظر ژئیوپلی تيکیی،   شانزدهب

مسيرهای ترانزیت اروپا و آسیيا و رابهیه آن بیا 

 سالمت جامعه
  یامتلان پایان  هفدهب

 

 

 

 شيوه ارزشيابي دانشجویان:

 نمره نهایی %10    :حضور منظم در كالس درسشركت فعال در مباحث و  -1

 نمره نهایی %35            :تهیه و ارایه سمینار کالسی -2

 نمره نهایی %20      :و کالسی یبین ترم های آزمون -3

   نمره نهایی  %35           : آزمون پایان ترم )تراكمي ( -4

 

 وظایف و تکاليف دانشجویان:

و یا  سخنرانی در طی یکمطال  ارائه شده  رائهابحث و دانشجو موظف به 

تعیین باحث بعالوه برای هر یک از م .کوتاه مدت خواهد بود پرسش و پاسخ

پیس از همیاهنگی بیا نتیجه را  شده می بایست مطالعه و جستجو نموده و

ارایه نمایید و سی س بیه طیور  یکی از روش های آموزشی در قال استاد 

  ای کالس قرار دهد. مکتوب در اختیار سایر اعض

 

 الگوی تدریس: 

 دهنده پیش سازمان

 روش تدریس:

ئه  با هدایت کردن دانشجو به مطالعه و استفاده از منابع عالوه بر ارا

اسیتفاده از تکنولیوژی پرسیش و پاسیخ بیا  مطال  به صورت سییخنرانی و

خال  و آموزشی موجود از مشارکت دانشجویان بصیورت  بحیث گروهیی تفکیر 

 خواهد شد.استفاده 

 

  

 

  اصلی منبع

 نشر مشهد:  .ی ایرانبیماریهاجغرافیایی لوژي تواپ. شکی مهدیم

: مرندیز با همکاری انتشارات دانشیگاه علیوم پزشیکی گنابیاد

1396 

 
 

 

 

 

 


