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 تعالی بسمه

 گلستان پزشکی علوم دانشگاه 

 پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز 

 فيائیاپاتولوژي جغر(  course plan) ترمی  دوره  طرح 

 فيائیاپاتولوژي جغرنام درس :  

 72/11/98: شروع تاريخ يك ترم طول دوره :

 دانشکده بهداشتمحل برگزاري :          1 واحد :تعداد 

 نداردپيش نياز : محمدرضا قنبريسيد : مدرس

 عمومی بهداشت ناپيوسته کارشناسیرشته و مقطع تحصيلی فراگيران :

انسانها و نیز الگوی بیماریهای شایع  چگونگی تآثیر گذاری عوامل اقلیمی و آب و هوایی بر روی سالمتهدف کلی از ارائه این درس آشنایی  هدف کلی :

 ی داشته باشند.در مناطق مختلف کشور می باشد تا در برنامه ریزیهای مربوط به کنترل بیماریها به عوامل طبیعی و اقلیمی بوجود آورنده آنها توجه بیشتر

 

 اهداف اختصاصی:
 وپزشکی اجتماعیتراق آن با پزشکی جغرافیایی و اپیدمیولوژی وجوه مشترک و اف ،تعاریف مختلف پاتولوژی جغرافیایی و تاریخچه آن -1

 اهمیت موضوع و کاربردهای عملی پاتولوژی جغرافیایی و پزشکی جغرافیایی -2

 چگونگی تأثیرگذاری آنها بر بدن انسان  اجزاء بوجود آورنده اقلیمها و -3

 تأثیرات مهمترین عوامل اقلیمی  بر روی بدن انسان -4

 عوامل موثر در محدودیت جغرافیائی یک بیماری، سازگاری اقلیمی ومحیطی، در ایجاد بیماریهاعوامل موثر 5

 نظر شرایط اقلیمی  ازوضعیت کلی کشور ایران -6

 بیماریهای شایع در مناطق ساحلی دریای خزر -7

 بیماریهای شایع در مناطق ساحلی خلیج فارس و دریای عمان -8

 بیماریهای شایع در مناطق کوهستانی و کوهپایه ای ایران  - 9 

 بیماریهای شایع در مناطق صحرایی ایران  -11

 بازپدیدی، نوپدیدی، و ناپدیدی بیماریها و مهمترین بیماریهای مربوطه در جهان و ایران  -11

 

 در اولین جلسه کالس گفته می شود سیاست ها و قوانین کالس :

 مشارکت در برنامه آموزشی وانجام تکالیف تعریف شده-رعایت قوانین ومقررات آموزشی : ایف و تکالیف دانشجوظو

  :در نمره پایانی آنسهم و درصد  روش ارزشیابی دانشجو

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

 برنامه

  همراه مشارکت فعال دانشجویانو به  Power Point وسایل کمک آموزشی از جملهبا استفاده از روش سخنرانی  بهآموزش  روش تدريس :

هاای  ارائه کنفرانس به وسیله گروه  باهمراه به منظور اثربخشی آموزشی و نیز ایجاد انگیزه در دانشجویان ضمن پذیرش پرسش در حین درس،  هر جلسه 

 اداره خواهد شددانشجویان  سایر همراه با مشارکت فعالدانشجویی 

 منابع اصلی درس: 
 (1381جهاد دانشگاهی )دانشگاه مشهد( ) -زردشت هوشور -پاتولوژی جغرافیایی ایران، اصول و مبانی  -1

 1371 -دانشگاهیانتشارات جهاد  -زردشت هوشور -مقدمه ای بر جغرافیای پزشکی در ایران -2

 مقدمه ای بر پزشکی جغرافیائی ایران-/ دکتر حسین حاتمی، دکتر ایرج موبدی 1/ گفتار  9فصل  -کتاب جامع بهداشت عمومی -3

 نوپدیدی و بازپدیدی بیماری ها و تاثیر آن بر بهداشت عمومی -/ دکتر حسین حاتمی 14/ گفتار  9فصل  -کتاب جامع بهداشت عمومی -4
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 بهداشت سفر -دکتر اورنگ ایالمی / دکتر مسعود مردانی،  13/ گفتار  9فصل  -مع بهداشت عمومیکتاب جا -5

 http://www.who.orgسایت سازمان بهداشت جهانی به آدرس  -آخرین آمار منتشره پراکندگی بیماریها در جهان -6

 سایت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی -ریها در ایرانآخرین آمار منتشره پراکندگی بیما -7

 سایت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی -آخرین آمار منتشره پراکندگی بیماریها در ایران -7

 

 فهرست محتوا و ترتيب ارائه درس

 مدرس عناوين ساعت تاريخ رديف

آشنائی با جغرافیای جهان وایران وتقسم بندی جهان وایران از نگاه پاتولوژی  8-11 72/11/98 1

 جغرافیائی تعریف پاتولوژی جغرافیایی
محمدرسید

 ضا قنبری

تعاریف مختلف پاتولوژی جغرافیایی، تاریخچه، وجوه مشترک و افتراق آن را با    7

اهمیت موضوع و  وپزشکی اجتماعی پزشکی جغرافیایی و اپیدمیولوژی

 کاربردهای عملی پاتولوژی جغرافیایی و پزشکی جغرافیایی

 

عوامل موثر در ایجاد بیماریها،سازگاری اقلیمی ومحیطی،عوامل موثر در    3

چگونگی  اجزاء بوجود آورنده اقلیمها و  محدودیت جغرافیائی یک بیماری

 تأثیرگذاری آنها بر بدن انسان

 

  + کنفرانس تا منتهی الیه شرقیبیماریهای شایع در مناطق ساحلی دریای خزر    4

منا طق و  در مناطق کوهستانی شمال غربی وغرب کشور بیماریهای شایع   5

 کنفرانس+  شرقی با توجه  به شرایط آن کوهپایه ای فالت مرکزی ومناطق
 

  کنفرانس+ عمانبیماریهای شایع در مناطق ساحلی خلیج فارس و دریای    6

  کنفرانس+ بیماریهای شایع درمناطق صحرایی فالت مرکزی ایران   2

 +بازپدیدی، نوپدیدی، و ناپدیدی بیماریها، پدیده ال نینو، تغییرات آب و هوایی   8

 کنفرانس
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