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 مقدمه:

آشنائی دانشجویان با بیماری های بومی مناطق مختلف ایران اهمیت بسیاری دارد. در این درس دانشجویان بیماری های 

بیماری ها را در اقلیم های ساحلی، معتدله و کوهستانی و مناطق  شایع مناطق مختلف و ویژگی های اپیدمیولوژیک این

 کویری خواهند شناخت و ارتباط شرایط اکولوژیکی با سالمت جامعه را فراخواهند گرفت.

 :اين درس شامل موارد زير مي باشد عناوين كلي

 )تقسیم بندی کشور از لحاظ اکولوژیک )اقلیم های هفتگانه 

 طق ساحلی دریای خزر با تاکید بر ویژگی های اپیدمیولوژیک در اقلیم مربوطهبیماری های شایع در منا 

  بیماری های شایع در دشت ساحلی خوزستان و سایر مناطق دشت جنوب سلسله جبال زاگرس با تاکید بر

 ویژگی های اپیدمیولوژیک در اقلیم مربوطه

                 بهداشت عمومیگروه آموزشی:                                  دانشکده: بهداشت اوز

 بهداشت عمومی کارشناسی  مقطع و رشته تحصیلی:  

  2تعداد واحد:  پاتولوژی جغرافیايي ايران: نام درس

 نظری :نوع واحد

 10الي  8 –ها يکشنبه روز و ساعت برگزاری كالس:   ندارد پیش نیاز:

 بهداشت اوزدانشکده  مکان برگزاری:

 

 حامد دالم: مسئول برنامه

 حامد دالم مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 حامد دالم: تهیه و تنظیم

 01/11/1398: ی/بازنگرنيتدو خيتار

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 س با تاکید بر ویژگی های بیماری های شایع در مناطق کوهستانی شیب جنوبی سلسله جبال زاگر

 اپیدمیولوژیک در اقلیم مربوطه

  بیماری های شایع در مناطق معتدله و کوهستانی فالت مرکزی با تاکید بر ویژگی های اپیدمیولوژیک در اقلیم

 مربوطه

  بیماری های شایع در مناطق اطراف کویر مرکزی و دشت لوت با تاکید بر ویژگی های اپیدمیولوژیک در اقلیم

 بوطهمر

 بیماری های شایع در منطقه الرستان و جنوب فارس با تاکید بر ویژگی های اپیدمیولوژیک در اقلیم مربوطه 

  شرایط اکولوژیکی کشور از نظر ژئو پلی تیک سواحل و بنادر در مسیر ترانزیت اروپا و آسیا و رابطه آن با سالمت

 جامعه

  و ال نینو بازپدیدی های نوپدیدی،پدیده 

  شرایط آب و هوایی بر سالمتی انسانتاثیر 

 هدف كلي 

بر روی سالمت  ییو آب و هوا یمیگذاری عوامل اقل ریثات یچگونگ دانشجویان با ییآشنا ،درس نیاز ارائه ا یهدف کل

مربوط به کنترل  های یزیتا در برنامه ر استدر مناطق مختلف کشور  عیشا های یماریالگوی ب زیها و ن انسان

 باشند. هداشت شترییها توجه ب بوجود آورنده آن یمیو اقل یعیبه عوامل طب ها یماریب

 :اهداف اختصاصي 

 :بتواند دیدرس با نیدانشجو پس از اتمام ا

 وجوه مشترك و افتراق آن را  زیو ن دینما انیآن را ب خچهیرا ذکر کرده و تار ییایمختلف پاتولوژی جغراف فیتعار

 کند انیرا ب ولوژییدمیو اپ ییایجغراف یبا پزشک

 را ذکر کند ییایجغراف یو پزشک ییایپاتولوژی جغراف یموضوع و کاربردهای عمل تیاهم 

 آنها بر بدن انسان را ذکر کند رگذارییتأث یو چگونگ مهایاجزاء بوجود آورنده اقل 

 را بر روی بدن انسان ذکر کند یمیعوامل اقل نیمهمتر راتیتأث 

 دهد حیتوض یمیاقل طیرا ان نظر شرا رانیکشور ا یکل تیوضع 

 کند انیخزر را ب اییدر یدر مناطق ساحل عیشا هاییماریب 

 دکن انیعمان را ب اییفارس و در جیخل یدر مناطق ساحل عیشا هاییماریب 

 کند انیرا ب رانیای ا هیو کوهپا یدر مناطق کوهستان عیشا هاییماریب 

 کند انیرا ب رانیا ییدر مناطق صحرا عیشا هاییماریب 

 را ذکر  رانیمربوطه در جهان و ا هاییماریب نیکرده و مهمتر فیرا تعر هایماریب دییو ناپد دی،ینوپد دی،یبازپد

 کند

 هد حیتوض رانیآن را بر سالمت انسانها در جهان و ا راتیتأث یداده و چگونگ حیرا توض نویال ن دهیپد. 

 انسانها را ذکر کند یبر روی سالمت ییآب و هوا راتییگذاری تغ ریتأث یچگونگ. 

 روش آموزش 

 سخنرانی با استفاده از پاورپوئینت و وایت برد 

 بحث گروهی و پرسش و پاسخ 



 

 شرايط اجراء

 

 امکانات آموزشي بخش 

 وایت برد و ماژیککامپیوتر، ویدوئو پروژکتور ،اسالید ، 

   آموزش دهنده 
  حامد دالممربوطه:  استاد 

 

 منابع اصلي درسي: 

 )آخرین انتشار()دانشگاه مشهد(  یجهاد دانشگاه -زردشت هوشور  - یاصول و مبان ران،یا ییایپاتولوژي جغراف -

 )آخرین انتشار( - یانتشارات جهاد دانشگاه -زردشت هوشور -رانیدر ا یپزشک ايیمقدمه اي بر جغراف -

 رانیا یائیجغراف یمقدمه اي بر پزشک-موبدي رجیدکتر ا ،یحاتم نیدکتر حس -یکتاب جامع بهداشت عموم -

 ياوری نپروی دکتر – ها سرطان جلد – رانیدر ا عیشا يها يماریب يولوژیدمیکتاب اپ -

 بهداشت سفر- یالمیدکتر اورنگ ا ،یدکتر مسعود مردان -یکتاب جامع بهداشت عموم -

  یوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشک تیسا -رانیدر ا هایماریب یآمار منتشره پراکندگ نیآخر -

  ارزشیابي 

 نحوه ارزشیابي         

 پرسش و پاسخ کالسی 

  ترم میانامتحان 

 امتحان پایان ترم 

  نحوه محاسبه نمره كل 

  :نمره 2پرسش و پاسخ کالسی 

  :نمره 5امتحان کتبی میان ترم 

  :نمره 13امتحان کتبی پایان ترم 

 مقررات 

 10: حداقل نمره قبولی  

 جلسه 3دفعات مجاز غیبت در کالس:  تعداد     

 

 

 



 پاتولوژي جغرافیایی ایران درس زمانبندي جدول

 تاریخ ارائه
ساعت 

 ارائه

 موضوع جلسه
 نحوه ارائه مدرس

امکانات 

 مورد نیاز

روش 

 ارزشیابی

13/11/1398 10 - 8 
کشور  یبند میتقس

 کیاز لحاظ اکولوژ
 حامد دالم

و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

اسالید، وایت 

 برد و ماژیک

پرسش و 

 پاسخ

20/11/1398 10 - 8 

 عیشا یها یماریب

 یدر مناطق ساحل

 خزر یایدر

 حامد دالم
و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

اسالید، وایت 

 برد و ماژیک

پرسش و 

 پاسخ

27/11/1398 10 - 8 

 عیشا یسرطان ها

 یدر مناطق ساحل

 خزر یایدر

 حامد دالم
و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

اسالید، وایت 

 برد و ماژیک

پرسش و 

 پاسخ

04/12/1398 10 - 8 

 عیشا یها یماریب

 یدر دشت ساحل

 ریخوزستان و سا

مناطق دشت 

جنوب سلسله جبال 

 زاگرس

 حامد دالم
و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

اسالید، وایت 

 برد و ماژیک

پرسش و 

 پاسخ

11/12/1398 10 - 8 

 عیشا یسرطان ها

 یدر دشت ساحل

 ریخوزستان و سا

مناطق دشت 

جنوب سلسله جبال 

 زاگرس

 حامد دالم
و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

اسالید، وایت 

 برد و ماژیک

پرسش و 

 پاسخ

17/01/1399 10 - 8 

 عیشا یها یماریب

در مناطق 

 بیش یکوهستان

سلسله  یجنوب

 جبال زاگرس

و  حامد دالم

 دانشجو

و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

اسالید، وایت 

 برد و ماژیک

پرسش و 

 پاسخ

24/01/1399 10 - 8 

 عیشا یسرطان ها

در مناطق 

 بیش یکوهستان

سلسله  یجنوب

 جبال زاگرس

 حامد دالم
و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

اسالید، وایت 

 برد و ماژیک

پرسش و 

 پاسخ

31/01/1399 10 - 8 

 عیشا یها یماریب

در مناطق معتدله و 

 یمرکز یکوهستان

و  حامد دالم

 دانشجو

و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

اسالید، وایت 

 برد و ماژیک

پرسش و 

 پاسخ



 امتحان میان ترم 8 - 9 07/02/1399

07/02/1399 10 - 9 

 عیشا یسرطان ها

در مناطق معتدله و 

 یمرکز یکوهستان

 حامد دالم
و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

اسالید، وایت 

 برد و ماژیک

پرسش و 

 پاسخ

14/02/1399 10 - 8 

 عیشا یها یماریب

 ریدر مناطق کو

و دشت  یمرکز

 لوت

 حامد دالم
و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

اسالید، وایت 

 برد و ماژیک

پرسش و 

 پاسخ

21/02/1399 10 - 8 

 عیشا یسرطان ها

 ریدر مناطق کو

و دشت  یمرکز

 لوت

 حامد دالم
و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

اسالید، وایت 

 برد و ماژیک

پرسش و 

 پاسخ

28/02/1399 10 - 8 

 یکیاکولوژ طیشرا

کشور از نظر ژئو 

سواحل و  کیت یپل

 ریبنادر در مس

 ایاروپا و آس تیترانز

 حامد دالم
و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

اسالید، وایت 

 برد و ماژیک

پرسش و 

 پاسخ

11/03/1399 10 - 8 

 یها دهیپد

 یدیبازپد ،یدینوپد

 نویو ال ن

 حامد دالم
و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

اسالید، وایت 

 برد و ماژیک

پرسش و 

 پاسخ

18/03/1399 10 - 8 

 عیشا یها یماریب

در منطقه الرستان، 

 جنوب فارس

 حامد دالم
 –سخنرانی 

 ارائه دانشجو

کامپیوتر، 

اسالید، وایت 

 و ماژیک برد

پرسش و 

 پاسخ

 جلسه هفدهم: امتحان پايان ترم

 


