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  رسطرح د

 1399بهمن ماه  :تاريخ ارائه درس 1399-400:  سال تحصیلی

 مجتبی کیخا: نام مدرس بهداشت عمومی کارشناسی :رشتهمقطع/

 21 :تعداد دانشجو رانيا يیایجغراف یپاتولوژ:  )واحد( درسنام 

 15:   تعداد جلسات/مدت کالس دوم:  ترم

 

 143انتشارات ارجمند، جلد دوم،  ،يیایجغراف یپزشک ،یجامع بهداشت عمومو همکاران، درسنامه  یاتمح منابع درس:

 مشهد یانتشارات جهاد دانشگاه ران،يا يیایجغراف یهوشور زرتشت، پاتولوژ

 قلم نوری، کامپیوتر، اينترنت، سامانه اسکای روم: امکانات آموزشی

 یاجتماع یوپزشک ولوژییدمیو اپ يیایجغراف یآن ، وجوه مشترك و افتراق آن با پزشک خچهيو تار يیایمختلف پاتولوژی جغراف فيتعار1 :مطالب درسکلی رئوس 

 يیایجغراف یو پزشک يیایپاتولوژی جغراف یموضوع و کاربردهای عمل تیاهم2-

 آنها بر بدن انسان رگذارییتأث یو چگونگ مهایاجزاء بوجود آورنده اقل3-

 انسان بر روی بدن یمیعوامل اقل نيمهمتر راتیتأث4-

 مارییب کي یائیجغراف تي،عوامل موثر در محدود یطیومح یمی،سازگاری اقل هايماریب جاديعوامل موثر در ا5

 یمیاقل طياز نظر شرا رانيکشور ا یکل تیوضع6-

 خزر ایيدر یدر مناطق ساحل عيشا هایيماریب7-

 عمان ایيفارس و در جیخل یدر مناطق ساحل عيشا هایيماریب8- 

 رانيای ا هيو کوهپا یدر مناطق کوهستان عيشا یهايماریب9 - 

 رانيا يیدر مناطق صحرا عيشا هایيماریب10- 

 رانيمربوطه در جهان و ا هایيماریب نيو مهمتر هايماریب دیيو ناپد دی،ينوپد دی،يبازپد11- 
 

تلف در مناطق مخ عيشا هایيرمایالگوی ب زیبر روی سالمت انسانها و ن يیهواو آب و  یمیگذاری عوامل اقل ریتآث یچگونگ يیدرس آشنا نياز ارائه ا یهدف کل :هدف کلی درس

 .داشته باشند شترییبوجود آورنده آنها توجه ب یمیو اقل یعیبه عوامل طب هايماریب کنترل مربوط به هایيزيباشد تا در برنامه ر یکشور م
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 سخنرانی روش آموزش:

  اجرای درس: شیوه

 یش و پاسخ، بحث گروهپرس ،ی:سخنرانسيروش تدر

 کالس آنالين و مجازی

 لهمبتنی بر حل مسئ رییگ ادي سازمان دهنده، شیپ ی:الگوسيتدر یالگو

 

 

 ی ارزشیابینحوه
 

 2 %10 حضور منظم و شرکت فعال در مباحث درسی 1

 4 %20 آزمون های کالسی و بین ترم 2

 2 %10 انجام تکالیف درسی و گزارش دهی  3

 12 %60 یآزمون پايان 4
 
 
 
 

 اهداف جلسات موضوع حیطه جلسه

 اول

 

 مقدمه- شناختی

 يیایجغراف یپاتولوژ فيتعر-

 يیایجغراف یپاتولوژ یخيتار نهیشیپ-

 عرفی منابعم-اهداف میو اجزاء اقل طیمح-

 .کنند فيرا تعر يیایجغراف یقادر باشند پاتولوژ رانیفراگ-

 انیا بر يیایجغراف یلوژپاتو یخيتار نهیشیقادر باشند پ رانیفراگ-

 .ندينما

 د.برنبو اجزاء آن را نام  فيرا تعر میقادر باشند اقل رانیفراگ-

 انتظارات



  
 

   
 دانشکده علوم پزشکی سیرجان ورهاختار طرح دس
 

 پاتولوژی اقلیمی - شناختی دوم

عوامل اقلیمی و تاثیر آن 

بر سالمتی )گرما، سرما، 

 رطوبت و تابش خورشید(

فراگیران قادر باشند پاتولوژی 

 اقلیمی را تعریف کنند.

قادر باشند تاثیر عوامل  فراگیران

 اقلیمی بر سالمتی را بیان نمایند.

 شناختی سوم
محیط طبیعی و نقش آن در  -

 سالمتی

 وراثت اقلیمی -

 وراثت محیطی -
آالینده های آب و بیماری  -

 های ناشی از آن

فراگیران قادر باشند محیط طبیعی  -

 را تعریف کنند.

فراگیران قادر باشند فرایند  -

کر مثال انتخاب طبیعی را با ذ

 تشریح نمایند.

فراگیران قادر باشند بیماریهای  -

منتقله از طریق آالینده های آب را 

 نام ببرند.

 شناختی چهارم

آالینده های خاک و بیماری  -

 های ناشی از آن

 بیماری های ژئوژنیک -
 

فراگیران قادر باشند نقش آالینده  -

های خال در بیماریزایی انسان 

 تشریح نمایند.

ر باشند بیماریهای فراگیران قاد -

ژئوژنیک شایع را با ذکر علل 

 توضیح دهند.

 شناختی پنجم
پاتولوژی جغرافیایی کشور  -

 ایران

 پوشش گیاهی -

 بندپایان ایران -
 راسته جوندگان -

فراگیران قادر باشند پاتولوژی  -

جغرافیایی کشور ایران را بیان 

 کنند.

فراگیران قادر باشند بندپایان و  -

جوندگان تاثیرگذار در انتشار 

 بیماریها در ایران را شرح دهند.

پاتولوژی جغرافیایی  - شناختی ششم

منطقه غربی مرکزی سواحل 

 دریای خزر
پاتولوژی جغرافیایی  -

فراگیران قادر باشند حداقل سه  -

نطقه مورد از بیماریهای شایع در م

غربی مرکزی ساحل خزر را توضیح 

 دهند.
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منطقه شرقی سواحل دریای 

 خزر

فراگیران قادر باشند حداقل دو  -

مورد از یماریهای شایع در سواحل 

 شرقی دریای خزر را نام ببرند.

 شناختی هفتم

پاتولوژی جغرافیایی  -

سواحل خلیج فارس و دریای 

 عمان

پاتولوژی جغرافیایی  -

 منطقه کوهستانی مرتفع
عوامل موثر بر محدودیت  -

 فیایی بیماری هاجغرا

فراگیران قادر باشند حداقل دو  -

مورد از بیماریهای شایع در سواحل 

خلیج فارس و دریای عمان را توضیح 

 دهند.

فراگیران قادر باشند حداقل دو  -

مورد از یماریهای شایع در مناطق 

 کوهستانی مرتفع را نام ببرند.

فراگیران قادر باشند عوامل موثر  -

بیماری ها بر محدودیت جغرافیایی 

 را بیان نمایند.

 و یدر قسمت غرب یبوم یها یماریب شناختی هشتم

 مازندران یايسواحل در یمرکز

اپیدمیولوژی بیماری های  فراگیران قادر باشند

استرونژيلوئیدس استرکورالیس، کرم قالبدار، فاسیولیازيس، 

 .تريشینلوز، تنیازيس و هاری را شناسايی کند

ای بومی در قسمت بیماری ه شناختی نهم

 غربی
و مرکزی سواحل دریای 

 مازندران

اپیدمیولوژی  :در پايان کالس درس بايد بتواند فراگیران

 -6برخی بیماری های قارچی و لپتوسپیروز را شناسايی کند

ها اريمالحظات مربوط به آزمون ها مورد استفاده در غربالگری بیم

 را توضیح دهند.

 

 ی در قسمتبیماری های بوم شناختی دهم

 شرقی دریای مازندران
اری های بیم1- :در پايان کالس درس بايد بتواند فراگیران

قسمت شرقی دریای مازندران را شايع در 

مون رابطه شیوع بیماری با ارزش اخباری آز -3نام ببرد

 مثبت و منفی را توضیح دهند
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بیماری های بومی در  شناختی يازدهم

 بیماری های
غربی  بومی مناطق ساحلی

 خلیج
 فارس و دریای عمان

 :در پايان کالس درس بايد بتواند فراگیران

اپیدمیولوژی بیماری های شیستوزومیازيس، کرم پیوك، 1-

 انکیلوستومیازيس، لیشمانیوز پوستی روستايی را شرح دهد

 

 

بیماری های بومی در  شناختی دوازدهم

 بیماری های
بومی مناطق ساحلی شرقی 

 خلیج
 ای عمانفارس و دری

در پایان کالس درس باید  فراگیران

اپیدمیولوژی بیماری های  :بتواند

ماالریا، گرمازدگی، سل ریوی، سوء 

تغذیه و کمبود ویتامین های آ و ث 

 را شرح دهد

 بیماری های بومی در مناطق شناختی سیزدهم
کوهستانی مرتفع و کوهپایه 

 ای

در پایان کالس درس باید  فراگیران

یدمیولوژی بیماری های اپ :بتواند

کیست هیداتید، هاری، تب مالت، 

کاالآزار، سالک پوستی شهری، تب 

راجعه، آسکاریدوز، جذام، سقوط از 

 ارتفاعات را بازگو نماید

 بیماری های بومی در مناطق شناختی چهاردهم
 صحرایی

اپیدمیولوژی  :در پايان کالس درس بايد بتواند فراگیران

ا ی ره، پنوموکونیوز، سرطان پوست، سل ريوورم ملتحمه، سوء تغذي

 شرح دهد

 شرایط کلی کشور از نظر شناختی پانزدهم

اکولوژیکی، ژئوپلیتیکی و 

 ترانزیتی،
و ارتباط آن با سالمت 

 جامعه

موقعیت کشور در پايان کالس درس بايد بتوانند  فراگیران

 از نظر جغرافیايی سیاسی در سطح بین المللی بازگو نمايد

 


