
  

 
 

 

 

 ترکیبی (COURSE PLAN)وره  طرح د

 

 

 مقدمه:

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

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

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

 :اين درس شامل موارد زير می باشد عناوين کلی

 قلیم های هفتگانه(تقسیم بندی کشور از لحاظ اکولوژیک )ا 

                 عمومیبهداشت گروه آموزشی:                                  دانشکده: بهداشت اوز

 بهداشت عمومی کارشناسی  مقطع و رشته تحصیلی:  

  2تعداد واحد:  پاتولوژی جغرافیايی ايران: نام درس

 نظری :نوع واحد

 18الی  16 –ها يکشنبه روز و ساعت برگزاری کالس:   ندارد پیش نیاز:

 بهداشت اوزدانشکده  مکان برگزاری:

 

                                             مسئول برنامه: حامد دالم

 hameddelam8@yahoo.comآدرس پست الکترونیکی:                                   07152247110شماره تماس دانشکده: 

                    مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: حامد دالم 

 hameddelam8@yahoo.comآدرس پست الکترونیکی:                                  07152247110شماره تماس دانشکده:  

 حامد دالم: تهیه و تنظیم

 11/11/1400 تاريخ تدوين/ بازنگری:

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 بیماری های شایع در مناطق ساحلی دریای خزر با تاکید بر ویژگی های اپیدمیولوژیک در اقلیم مربوطه 

 سرطان های شایع در مناطق ساحلی دریای خزر با تاکید بر جنبه اپیدمیولوژیک آن 

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

 ویژگی های اپیدمیولوژیک در اقلیم مربوطه

 سرطان های شایع در دشت ساحلی خوزستان و سایر مناطق دشت جنوب سلسله جبال زاگرس 

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

 اپیدمیولوژیک در اقلیم مربوطه

 یع در مناطق کوهستانی شیب جنوبی سلسله جبال زاگرسهای شا سرطان 

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

 مربوطه

 سرطان های شایع در مناطق معتدله و کوهستانی مرکزی 

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

 مربوطه

 سرطان های شایع در مناطق کویر مرکزی و دشت لوت 

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

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

 سرطان های شایع در منطقه الرستان، جنوب فارس 

  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 

 هدف کلی 

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

  اختصاصی:اهداف 

 :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 
 

 حضوری                   مجازی                                 ترکیبی                            

 شرايط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
 با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید، کالس درس،  کامپیوتر ،ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور

 وایت برد و ماژیک

 

  منابع درسی:  

 خیر   بلی  به دانشجويان به عنوان منبع درسی در نظر داريد؟آيا کتاب /مقاله خاصی برای معرفی 

 :در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید 

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نويسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های صفحات و  فصل

 مطالعهمشخص شده برای 
)آخرین ه مشهد( )دانشگا یجهاد دانشگاه -زردشت هوشور  - یاصول و مبان ران،یا ییایپاتولوژي جغراف -

 انتشار(
 

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

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نويسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسی دانشجويان 

 مقالهبه 

  

  

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فايل 

 اریذبرای بارگ

** 



 

  در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر کتاب

آن را  فايل، مشخصات آن را ذکر کنید و به دانشجویان معرفی کنید درسیمنبع فوق یا به تنهایی به عنوان 

 ضمیمه نمایید:

 
 و ... است. های ديگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، جزوه، فیلم آموزشیاسالید پاور پوینت، منظور  *

 

 )آزمون های تکوينی )کويیز/ میان ترم 

 خیر   بلی   اید؟نظر گرفتهآزمون در  . آیا برای درس خود1

 ها را ذکر کنید.در صورت وجود تعداد و نوع آزمون 

 زمان آزمون نوع آزمون عنوان آزمون شماره

  تستی میان ترم 1

 

 
   

 

 های دانشجويانتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

    

    

    

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

 توسط

 دانشجويان

 مهلت فیدبک

مدرس توسط  

 هدف از ارائه

 تکلیف

 پدیده ال نینو 1
هر دانشجو بایستی موضوع پدیده ال نینو را با با تهیه اسالید به استاد 

 ارائه نماید.
   

2 

 

بیماری شایع 

 منطقه

هر کدام از دانشجویان بایستی یکی از بیماری های شایع منطقه محل 

زندگی خود را انتخاب نموده و در قالب پاورپوئینت سر کالس ارائه 

 نماید.
   



 

 پروژه درسی 

 خیر   بلی   اید؟. آیا برای درس خود پروژه پایان ترم /میان ترم در نظر گرفته1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:           

..........................................................................................................................................................................................................  

................... ......................................................................................................................................................................................................  

 ارزشیابی دانشجويان 

 بارم نمره یموارد ارزشیاب

 4 آزمون میان ترم

 12 آزمون پايان ترم

 1 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 3 تکالیف و ساير فعالیت ها

 

 مقررات 

 10: حداقل نمره قبولی  

 جلسه 3دفعات مجاز غیبت در کالس:  تعداد     

 

 پاتولوژی جغرافیايی ايران درس زمانبندی جدول

 تاريخ ارائه
ساعت 

 ارائه

 موضوع جلسه
 نحوه ارائه مدرس

امکانات 

 مورد نیاز

روش 

 ارزشیابی

17/11/1400 18 - 16 
کشور  یبند میتقس

 کیاز لحاظ اکولوژ
 حامد دالم

و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

اینترنت، نرم 

افزار تولید 

 محتوا

پرسش و 

 پاسخ

24/11/1400 18 - 16 

 عیشا یها یماریب

 یدر مناطق ساحل

 خزر یایدر

 حامد دالم
و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

اسالید، وایت 

 برد و ماژیک

پرسش و 

 پاسخ

01/12/1400 18 - 16 

 عیشا یسرطان ها

 یدر مناطق ساحل

 خزر یایدر

 حامد دالم
و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

اسالید، وایت 

 برد و ماژیک

پرسش و 

 پاسخ



08/12/1400 18 - 16 

 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

15/12/1400 18 - 16 

 عیشا یسرطان ها

 یدر دشت ساحل

 ریخوزستان و سا

مناطق دشت 

جنوب سلسله جبال 

 زاگرس

 حامد دالم
و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

اینترنت، نرم 

افزار تولید 

 محتوا

پرسش و 

 پاسخ

22/12/1400 18 - 16 

 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

14/01/1401 18 - 16 

 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

21/01/1401 18 - 16 

 عیشا یها یماریب

در مناطق معتدله و 

 یمرکز یکوهستان

و  حامد دالم

 دانشجو

و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

اینترنت، نرم 

افزار تولید 

 محتوا

پرسش و 

 پاسخ

28/01/1401 18 - 16 

 عیشا یسرطان ها

در مناطق معتدله و 

 یمرکز یکوهستان

 حامد دالم
و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

اسالید، وایت 

 برد و ماژیک

پرسش و 

 پاسخ

 امتحان میان ترم 16 - 18 30/01/1401

04/02/1401 18 - 16 

 عیشا یها یماریب

 ریدر مناطق کو

و دشت  یمرکز

 لوت

 حامد دالم
و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

اینترنت، نرم 

افزار تولید 

 محتوا

پرسش و 

 پاسخ

11/02/1401 18 - 16 

 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



18/02/1401 18 - 16 

 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

18/02/1401 18 - 16 

 یها دهیپد

 یدیبازپد ،یدینوپد

 نویو ال ن

 حامد دالم
و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

اسالید، وایت 

 برد و ماژیک

پرسش و 

 پاسخ

25/02/1401 18 - 16 

 عیشا یها یماریب

در منطقه الرستان، 

 جنوب فارس

 حامد دالم
 –سخنرانی 

 ارائه دانشجو

کامپیوتر، 

اینترنت، نرم 

افزار تولید 

 محتوا

پرسش و 

 پاسخ

01/03/1401 18 - 16 

سرطان های شایع 

منطقه الرستان، در 

 جنوب فارس

 حامد دالم
 –سخنرانی 

 ارائه دانشجو

کامپیوتر، 

اینترنت، نرم 

افزار تولید 

 محتوا

پرسش و 

 پاسخ

 جلسه هفدهم: امتحان پايان ترم

 


