
  دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول دانشکده علوم پزشکی  
  دانشکده علوم پزشکی واحد علی آباد کتول 

  طرح درس نظري 

          پیوسته مقطع: کارشناسی           رشته: بهداشت عمومی              پاتولوژي جغرافیایی ایران ( معرفی بیماري هاي شایع) عنوان درس:
                      43 کد درس:              نفر 15 تعداد:         نداردپیش نیاز:                           98-99 اولنیمسال:                          نظري واحد 2 واحد: تعداد    

                        )14( 30/10/98امتحان:              17- 19ساعت کالس:           دوشنبهروزکالس:                   16/10/98پایان کالس:            25/6/98 شروع کالس:
 دکتر رجبی مدرس:   دانشکده علوم پزشکی     محل اجرا:         رسانه آموزشی: اسالید/ پروژکتور        سخنرانی/بحث گروهی          روش تدریس:

  شرح درس:

ویژگی هاي آشنایی دانشجویان با بیماري هاي بومی مناطق مختلف ایران اهمیت بسیاري دارد. در این درس دانشجویان بیماري هاي شایع مناطق مختلف و 
مت جامعه را فرا اپیدمیولوژیک این بیماري ها را در اقلیم هاي ساحلی، معتدله و کوهستانی و مناطق کویري خواهند شناخت و ارتباط شرایط اکولوژیکی با سال

  خواهند گرفت.

   :کلی هدف

  آشنایی دانشجویان با بیماري هاي بومی مناطق مختلف ایران

  :اهداف رفتاري

  را بداند. تقسیم بندي کشور از لحاظ اکولوژیک (اقلیم هاي هفت گانه)دانشجو 

  را بشناسد. بیماري هاي شایع در مناطق ساحلی دریاي خزر با تاکید بر ویژگی هاي اپیدمیولوژیک در اقلیم مربوطهدانشجو 

را  با تاکید بر ویژگی هاي اپیدمیولوژیک در اقلیم مربوطه بیماري هاي شایع در دشت ساحلی خوزستان و سایر مناطق دشت جنوب سلسله جبال زاگرسدانشجو 
  بشناسد.

  را بشناسد. بیماري هاي شایع در مناطق کوهستانی جنوبی سلسله جبال زاگرس با تاکید بر ویژگی هاي اپیدمیولوژیک در اقلیم مربوطهدانشجو 

  را بشناسد. ید بر ویژگی هاي اپیدمیولوژیک در اقلیم مربوطهبیماري هاي شایع در مناطق معتدله و کوهستانی فالت مرکزي با تاکدانشجو 

  را بشناسد. بیماري هاي شایع در مناطق اطراف کویر مرکزي و دشت لوت با تاکید بر ویژگی هاي اپیدمیولوژیک در اقلیم مربوطهدانشجو 

  را بشناسد. پا و آسیا و رابطه آن با سالمت جامعهشرایط اکولوژیکی کشور از نظر ژئوپلیتیکی سواحل و بنادر در مسیر ترانزیت ارودانشجو 

  تدریس:  روش

ویدیو پروژکتور و کامپیوتر بر حسب نیاز  -اورهد –کتور  این درس با استفاده از  روش هاي سخنرانی، پیش سازمان دهنده و گروه کوچک و با استفاده از پرو
  تدریس خواهد شد.

که مبحث همان جلسه را از قبل مطالعه نموده و شرکت فعال در بحث داشته باشند و همچنین در رابطه با موضوع  در هر جلسه از دانشجویان انتظار می رود
  درس، مقاالت جدیدي را نیز در کالس ارایه نمایند.

  



  دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول دانشکده علوم پزشکی  
  دانشکده علوم پزشکی واحد علی آباد کتول 

  روش ارزشیابی دانشجو:

  نمره 3آزمون میان ترم:           نمره              15نمره                     آزمون پایان ترم:  2پرسش و پاسخ در هرجلسه: 

  روز پس از اعمال نمره در سایت، دانشجو می تواند اعتراض خود را نسبت به نمره وارد نماید. 5حداکثر 

  رد.ی کیتجزیه و تحلیل سواالت آزمون توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در هر ترم انجام می شود و نتایج آن در اختیار مسئول درس قرار م

  

  سیاست ها و قوانین درس:

  رعایت اصول اخالق اسالمی، حرفه اي و حضور به موقع در کالس درس، الزامیست.

  

  منابع:

  پاتولوژي جغرافیایی ایران،زرتشت هوشفر، آخرین انتشار
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  تاریخ برگزاري جلسات:

  مدرس  اهداف رفتاري  ساعت  تاریخ  جلسه
  جغرافیاییتعریف پزشکی   19-17  25/6/98  1

  تاثیر شرایط جغرافیایی برسالمتی از نظر ابن سینا
  عوامل موثر بر محدودیت جغرافیایی بیماریها

  وضعیت کلی کشور ازنظر انتشار جغرافیایی بیماریها
  هفت اقلیم موجود درکشور ایران

 دکتر رجبی

  دریاي خزرمرکزي ساحلی –محدوده جغرافیایی وشرایط اقلیمی قسمت غربی   19-17  1/7/98  2
مرکزي ساحلی دریاي خزر ( استرتژیلوئیدیس - بیماریهاي شایع درقسمت غربی

  استرکورالیس، کرم قالبدار)

 دکتر رجبی

گونه هاي فاسیوال ، چرخه زندگی فاسیوال دربدن انسان، ناقل فاسیوال ، عالئم   19-17  8/7/98  3
  بالینی فاسیوال و راههاي پیگشیري ازفاسیوال

 دکتر رجبی

  گونه  هاي انگل تنیازیس ، چرخه زندگی انگل تنیازیس درانسان وسایرحیوانات  19-17  15/7/98  4
میزبانهاي واسط و نهائی انگل تنیازیس درانسان وسایر حیوانات ، راههاي 

  پیشگیري ازانگل بیماري تنیازیس و راههاي پیشگیري ازانگل بیماري
تقال هاري به انسان، مراحل عامل بیماري هاري و منبع عفونت هاري و نحوه ان

بالینی هاري درانسان ، عالئم بالینی هرمرحله بالینی هاري، راههاي تشخیص 
 هاري درانسان

 دکتر رجبی

  اقدامات درمانی درفرد گزیده شده  19-17  22/7/98  5
مرکزي خزري و راههاي پیشگیري از –بیماریهاي قارچی شایع درناحیه غربی 

 بیماریهاي قارچی

رجبیدکتر   

  مرکزي خزري–بیماریهاي شایع تک یاخته اي در ناحیه غربی   19-17  29/7/98  6
انگل توکسو پالسماوز، نحوه انتقال بیماري توکسو پالسماوز به انسان، و راههاي 

  پیشگیري ازبیماري
  بیماري لپتوسپیروزیس ونحوه انتقال بیماري به انسان وراههاي پیشگیري

 دکتر رجبی

  محدوده جغرافیائی و شرایط اقلیمی قسمت شرقی ساحلی خزر  19-17  6/8/98  7
بیماریهاي شایع درقسمت شرقی ساحلی خزر و علل ایجاد کننده سرطان مري 

  در این منطقه
  فاویسم و عالئم بالینی فاویسم و راههاي درمان فاویسم

 دکتر رجبی

  شیوع تاالسمی در دنیابیماري تاالسمی و انواع بیماري تاالسمی و مناطق   19-17  13/8/98  8
ویژگیهاي بالینی انواع تاالسمی و راههاي درمان بیماري تاالسمی ونحوه 

  پیشگیري ازبیماري

 دکتر رجبی

 دکتر رجبی  آزمون میان ترم  19-17  20/8/98  9

محدوده جغرافیایی وشرایط اقلیمی مناطق کوهستانی و معتدل شمال غرب   19-17  27/8/98  10
  جبال زاگرسوشیب جنوبی سلسله 

  بیماریهاي شایع درمناطق کوهستانی کشور

 دکتر رجبی
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  ارتباط بین شغل و این بیماریها

  بیماري هیداتیدوز  19-17  4/9/98  11
  کیست هیداتیک درسگ

  تب راجعه کنه اي

 دکتر رجبی

 بیماري جذام  19-17  11/9/98  12
  عوامل مساعد کننده ابتال به جذام

 دکتر رجبی

  کویري وبیابانی درمناطق عیشا ي هايماریب  19-17  18/9/98  13
  لیشمانیوز پوستی

 دکتر رجبی

  سیکل زندگی پشه خاکی  19-17  25/9/98  14
  کانونهاي بیماري درایران و راههاي پیشگیري

 دکتر رجبی

 دکتر رجبی  تدابیر واقدامات پزشکی عقرب گزیدگی عقرب گزیدگی انواع عقرب در ایران  19-17  2/10/98  15

  محدوده جغرافیایی وشرایط اقلیمی منطقه ساحلی خلیج فارس ودریاي عمان  19-17  9/10/98  16
  علل ایجاد کننده بیماریهاي شایع بیماریهاي شایع درمنطقه

  سوزاك وراههاي پیشگیري از آن گرمازدگی
  بیماري تراخم و ناخنک

 دکتر رجبی

 دکتر رجبی  جمع بندي دروس  19-17  16/10/98  17

 


