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 فرم طرح درس دوره

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

 

 فيائیاپاتولوژي جغرنام درس :  

 81/88/95: شروع تاريخ يك ترم طول دوره :

 دانشکده بهداشتمحل برگزاري :          8 واحد :تعداد 

 نداردپيش نياز : محمدرضا قنبريسيد : مدرس

 منابع : عمومی بهداشت ناپيوسته كارشناسیرشته و مقطع تحصيلی فراگيران :

انسانها و نيز الگوي بيماریهاي شایع در مناطق مختلف کشور مي باشد تا در برنامه ریزیهاي مربوط به  چگونگي تآثير گذاري عوامل اقليمي و آب و هوایي بر روي سالمتهدف کلي از ارائه این درس آشنایي  هدف كلی :

 کنترل بيماریها به عوامل طبيعي و اقليمي بوجود آورنده آنها توجه بيشتري داشته باشند.

 

 اهداف اختصاصی:

 وپزشکي اجتماعيوجوه مشترک و افتراق آن با پزشکي جغرافيایي و اپيدميولوژي  ،تعاریف مختلف پاتولوژي جغرافيایي و تاریخچه آن -1

 اهميت موضوع و کاربردهاي عملي پاتولوژي جغرافيایي و پزشکي جغرافيایي -2

 چگونگي تأثيرگذاري آنها بر بدن انسان  اجزاء بوجود آورنده اقليمها و -3

 ان تأثيرات مهمترین عوامل اقليمي  بر روي بدن انس-4

 عوامل موثر در محدودیت جغرافيائي یک بيماري، سازگاري اقليمي ومحيطي، عوامل موثر در ایجاد بيماریها5

 نظر شرایط اقليمي  ازوضعيت کلي کشور ایران -6

 بيماریهاي شایع در مناطق ساحلي دریاي خزر -7

 بيماریهاي شایع در مناطق ساحلي خليج فارس و دریاي عمان -8

 بيماریهاي شایع در مناطق کوهستاني و کوهپایه اي ایران  - 9 

 بيماریهاي شایع در مناطق صحرایي ایران  -11

 بازپدیدي، نوپدیدي، و ناپدیدي بيماریها و مهمترین بيماریهاي مربوطه در جهان و ایران  -11

 

 ،فهرست محتوا و ترتيب ارائه درس

 مدرس عناوين ساعت تاريخ رديف

 محمدرضا قنبري آشنائي با جغرافياي جهان وایران وتقسم بندي جهان وایران از نگاه پاتولوژي جغرافيائي تعریف پاتولوژي جغرافيایي 81-81 95/81 8

 تعاریف مختلف پاتولوژي جغرافيایي، تاریخچه، وجوه مشترک و افتراق آن را با پزشکي جغرافيایي و اپيدميولوژي   2

 اهميت موضوع و کاربردهاي عملي پاتولوژي جغرافيایي و پزشکي جغرافيایي وپزشکي اجتماعي
 

اجزاء بوجود  عوامل موثر در ایجاد بيماریها،سازگاري اقليمي ومحيطي،عوامل موثر در محدودیت جغرافيائي یک بيماري   3

 چگونگي تأثيرگذاري آنها بر بدن انسان آورنده اقليمها و 

 

  مناطق ساحلي دریاي خزر با توجه به شرایط آنبيماریهاي شایع در    4

شرقي با توجه  به  و کوهپایه اي فالت مرکزي ومناطق در مناطق کوهستاني شمال غربي وغرب کشور بيماریهاي شایع   5

 کنفرانس شرایط آن
 

  کنفرانس بيماریهاي شایع در مناطق ساحلي خليج فارس و دریاي عمان   1

  کنفرانس درمناطق صحرایي فالت مرکزي ایرانبيماریهاي شایع    7

  کنفرانس بازپدیدي، نوپدیدي، و ناپدیدي بيماریها، پدیده ال نينو، تغييرات آب و هوایي   1

 

 و به صورت پرسش و پاسخ انجام مي گيرد. Power Pointبا استفاده از اسالیدهاي روش سخنراني همراه  آموزش  روش تدريس : 

 همراه با ارائه کنفرانس به وسيله یک نفر یا گروه همراه با مشارکت فعال دانشجویان خواهد بودبه منظور اثربخشي آموزشي و نيز ایجاد انگيزه در دانشجویان ضمن پذیرش پرسش در حين درس،  هر جلسه 

 در اولين جلسه کالس گفته مي شود سياست ها و قوانين کالس :

 مشارکت در برنامه آموزشي وانجام تکاليف تعریف شده-رعایت قوانين ومقررات آموزشي : دانشجوایف و تکاليف ظو

  :در نمره پایاني آنسهم و درصد  روش ارزشيابي دانشجو

 براساس برنامهتاریخ امتحانات در طول ترم و پایان ترم :%  61 * امتحان نهایي   % 31           ارائه کنفرانس% * 11  مشارکت فعال در کالس* 

 

 منابع اصلی درس: 

 (1381جهاد دانشگاهي )دانشگاه مشهد( ) -زردشت هوشور -پاتولوژي جغرافيایي ایران، اصول و مباني  -1

 1371 -انتشارات جهاد دانشگاهي -زردشت هوشور -مقدمه اي بر جغرافياي پزشکي در ایران -2

 مقدمه اي بر پزشکي جغرافيائي ایران-ر حسين حاتمي، دکتر ایرج موبدي/ دکت 1/ گفتار  9فصل  -کتاب جامع بهداشت عمومي -3

 نوپدیدي و بازپدیدي بيماري ها و تاثير آن بر بهداشت عمومي -/ دکتر حسين حاتمي 14/ گفتار  9فصل  -کتاب جامع بهداشت عمومي -4

 بهداشت سفر -اورنگ ایالميدکتر  / دکتر مسعود مرداني،  13/ گفتار  9فصل  -کتاب جامع بهداشت عمومي -5

 http://www.who.orgسایت سازمان بهداشت جهاني به آدرس  -آخرین آمار منتشره پراکندگي بيماریها در جهان -6

 سایت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي -آخرین آمار منتشره پراکندگي بيماریها در ایران -7

http://www.who.org/
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