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 آشنایی دانشجویان با تعاریف، آشنا شدن دانشجویان با اپیدمیولوژی بیماری های بومی مناطق مختلف ایران: هدف کلی درس 
  

شماره 

 جلسه

تاریخ 

 هجلس

اهداف میانی  )رئوس 

 مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف 

آموزشی: شناختی، عاطفی، روان 

 حرکتی(

 حیطه

 اهداف

 روش یاددهی

 یادگیری
 ارزشیابینحوه دانشجو و وظایف تکالیف زمان جلسه مواد و وسایل آموزشی

1 
 جلسه

 اول

، پزشکی جغرافیایی

تاریخچه پاتولوژی 

 ،فیاجغرا ،جغرافیایی

جغرافیای پزشکی، 

 ، جغرافیایی پاتولوژی

نظرات ابن سینا در 

 زمینه تاثیر شرایط

 جغرافیایی برسالمتی

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:

 کند.  فیرا تعر ییایجغراف یپزشک*

را  ییایجغراف یپاتولوژ خچهیتار 

 کند.   انیبشناسد و ب

 انیب یرا به درست ایجغراف فیتعر*

 .  دینما

 حیرا توض ایمهم جغراف یاه شاخه

  دهد 

وجوه اشتراک و افتراق  -4

 شناختی

 عاطفی

سخنرانی/پرسش 

 و پاسخ
 دیتاپروژکتور کتاب، فیلم آموزشی

حضور فعال در  دقیقه90

شرکت فعال  کالس،

در بحث و پاسخگویی 

 به سئواالت

 آغازین

                                                 

 گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –وچک، نمایشی گروهی ک –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیری می –روش یاددهی   


وره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط یا تراکمی )پایان یک د نیای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایاتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون  

 دانشجویان( برگزار گردد.
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 یپاتولوژ ،یپزشک یایجغراف

و  ییایجغراف یپزشک ،ییایجغراف

باز گو و  یرا به درست یولوژیدمیاپ

 . دینما ریتفس
  حیطه عاطفی:

 یکالس یمشارکت فعال در بحث ها

 .داشته باشد

به درس  یو دقت کاف زهیبا انگ

 گوش فرا دهد.

2 

 جلسه

 دوم

اهداف پاتولوژی 

 جغرافیایی 

جغرافیایی  شرایط

 برسالمتی

عامل موثر بر  دو

محدودیت جغرافیایی 

وضعیت  ،ها بیماری

نظر  کلی کشور از

انتشار جغرافیایی 

مفهوم  ، بیماریها

 اقلیم و بیماری

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:
را  ییایجغراف ی* اهداف پاتولوژ

 دیبازگو نما

ملزومات مهارت در دانش *

 را نام ببرد.  یپزشک یایجغراف

 ریتاث نهیدر زم ناینظرات ابن س*

را شرح  یبرسالمت ییایجغراف طیشرا

 دهند. 

 تیوثر بر محدوددو عامل م*

شرح دهند و  هارایماریب ییایجغراف

  کنند.  سهیباهم مقا
  حیطه عاطفی:

 یکالس یمشارکت فعال در بحث ها

 .داشته باشد

به درس  یو دقت کاف زهیبا انگ

شناختی 

 عاطفی

سخنرانی/پرسش 

 و پاسخ
 دیتاپروژکتور کتاب، فیلم آموزشی

حضور فعال در  دقیقه90

فعال  کالس،شرکت

 در بحث و پاسخگویی

ای یا مرحله

 تکوینی
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 گوش فرا دهد.

3 

 جلسه

 سوم

وجود ه عوامل ب

 آورنده اقلیم

 

مفهوم پاتولوژی 

شرط بومی ، اقلیمی 

بودن بیماری یا یک 

حالت مرتبط با 

سالمت در یک 

 منطقه 

 

تقسیم بندی کشور 

)  از لحاظ اکولوژیک

)  گانه( 7اقلیم های 

 ادامه(

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:
نظر انتشار  وضعیت کلی کشور از* 

بیان با مثال را  جغرافیایی بیماریها

محدوده و گروه بندی کنند و  دنکن

جغرافیایی اقلیم هفتگانه ایران  را 

  شرح دهد.

هفت اقلیم موجود درکشور ایران -2

د و تفاوت آنرا باهم را بیان کنن

 .تفکیک کنند

مفهوم اقلیم و بیماری را  -3

 نماید.  بدرستی بازگو

عوامل بوجود آورنده اقلیم را  -4

  بشناسد.

مفهوم پاتولوژی اقلیمی را شرح  -5

  دهد .

شرط بومی بودن بیماری یا یک  -6

حالت مرتبط با سالمت در یک 

  منطقه را بداند.

کاربرد های مهم بررسی انتشار  -7

  جغرافیایی بیماری ها را بازگو کند.
  حیطه عاطفی:

 یکالس یحث هامشارکت فعال در ب

 .داشته باشد

شناختی 

 عاطفی

سخنرانی/پرسش 

 و پاسخ
 دیتاپروژکتور کتاب، فیلم آموزشی

حضور فعال در  دقیقه90

کالس،شرکت فعال 

در بحث و پاسخگویی 

 به سئواالت

ای یا مرحله

 تکوینی
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به درس  یو دقت کاف زهیبا انگ

 گوش فرا دهد.

4 

 جلسه

 چهارم

آشنائی با بیماریهای 

مناطق شایع در 

 خزرساحلی 

 

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:
شرایط  محدوده جغرافیایی و* 

مرکزی –اقلیمی قسمت غربی 

  بیان کنند. را ساحلی دریای خزر

-بیماریهای شایع درقسمت غربی*

ساحلی دریای خزر رانام  مرکزی

  ببرید.

نحوه انتقال استرتژیلوئیدیس *

استرکورالیس را به اختصار شرح 

  دهند.

چرخه زندگی استرتژیلوئیدیس *

استرکورالیس را به اختصار شرح 

  دهند.

های پیشگیری از  راه*

استرتژیلوئیدیس استرکورالیس را 

  توضیح دهند.

  دوگونه کرم قالبدار را نام ببرید.*

محل زندگی کرم قالبدار دربدن *

 دیانسان را بازگو نما

قالبدار م نحوه انتقال آلودگی با کر*

ن ,چرخه زندگی کرم به بدن انسا

قالبدار,راههای پیشگیری را بیان 

شناختی 

 عاطفی

سخنرانی/پرسش 

 و پاسخ
 دیتاپروژکتور کتاب، فیلم آموزشی

حضور فعال در  دقیقه90

کالس،شرکت فعال 

و پاسخگویی  در بحث

 به سئواالت

ای یا مرحله

 تکوینی
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  کنند.

  دوگونه ازفاسیوال رانام ببرید .*

فاسیوال دربدن  چرخه زندگی*

ناقل فاسیوال  انسان رابیان کندو

  رانام ببرید.

 عالئم بالینی فاسیوال را بیان کندو*

های پیگشیری ازفاسیوال را  راه

   توضیح دهند.

شرایط  و محدوده جغرافیائی* 

اقلیمی قسمت شرقی ساحلی خزر 

 به اختصار بیان کنند

سه مورد ازبیماریهای شایع *

ساحلی خزر رانام  درقسمت شرقی

ببرند وچهار مورد ازعلل ایجاد 

کننده سرطان مری دراین منطقه 

 رابیان کنند

علت بروز فاویسم درانسان را -3

بیان کنند .سه مورد ازعالئم بالینی 

 کنند فاویسم را بیان

چهار مورد از راههای درمان  -4

 فاویسم را شرح دهند

 

  حیطه عاطفی:
 یکالس یمشارکت فعال در بحث ها

 .داشته باشد
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به درس  یو دقت کاف زهیبا انگ

 گوش فرا دهد.

5 

 جلسه

 پنجم

آشنائی با بیماریهای 

شایع در مناطق 

 خزرساحلی 
 ) ادامه( 

 

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:
دو گونه ازانگل تنیازیس را نام -1* 

 ببرید

چرخه زندگی انگل تنیازیس -2

سایرحیوانات راشرح  درانسان و

 دهند

نهائی انگل  های واسط و میزبان-3

تنیازیس درانسان وسایر حیوانات را 

 شرح دهند

راههای پیشگیری ازانگل بیماری -4

وراههای  تنیازیس رانام ببرید

شناختی 

 عاطفی

تمرین 

ی/ایفای عمل

 نقش

 دیتاپروژکتور کتاب، فیلم آموزشی

حضور فعال در  دقیقه90

کالس،شرکت فعال 

در بحث و پاسخگویی 

 به سئواالت

ای یا مرحله

 تکوینی
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گروه  پیشگیری ازانگل بیماری را

 بندی کنند

عامل بیماری هاری درانسان را -5

نام ببریدومنبع عفونت هاری را بیان 

 کنند

نحوه انتقال هاری به انسان را -6

 ن کنندبیا

چهار مرحله بالینی هاری -1* 

 )شناختی(درانسان رابیان کنند

عالئم بالینی هرمرحله بالینی -2

هاری درانسان را شرح دهند 

وراههای تشخیص هاری درانسان را 

 توضیح دهند

اقدامات درمانی درفرد گزیده -3

 شده رابیان کنند

شش مورد ازبیماریهای قارچی -1*

 مرکزی–شایع درناحیه غربی 

های  راه خزری رابیان کنند و

بیماریهای قارچی را ر دا پیشگیری

 توضیح دهند

دو مورد ازبیماریهای شایع تک -2

مرکزی –یاخته ای در ناحیه غربی 

 خزری رانام ببرید

انگل ایجاد توکسو پالسماوز به -3

 انسان رابیان کنند
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نحوه انتقال بیماری توکسو -4

پالسماوزبه انسان رابیان کند 

ای پیشگیری ازبیماری راشرح وراهه

 دهند

عامل ایجاد کننده بیماری -5

لپتوسپیروزیس رانام ببرند ونحوه 

انتقال بیماری به انسان وراههای 

 پیشگیری را شرح دهند

  حیطه عاطفی:
 یکالس یمشارکت فعال در بحث ها

 .داشته باشد

به درس  یو دقت کاف زهیبا انگ

 گوش فرا دهد.

6 

 جلسه

 ششم

بیماری های بومی در 

و  قسمت غربی

مرکزی سواحل 

 دریای مازندران

 

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:
بیماری های شایع در قسمت  -1* 

ربی و مرکزی سواحل دریای غ

  مازندران را نام ببرد.

بیماری تاالسمی را به اختصار  -1* 

 تعریف کنند 

های بالینی هردسته  ویژگی-2

 کندازانواع تاالسمی  رابیان 

اپیدمیولوژی بیماری های  -3

استرونژیلوئیدس استرکورالیس، کرم 

قالبدار، فاسیولیازیس، تریشینلوز، 

شناختی 

 عاطفی

سخنرانی/پرسش 

 و پاسخ
 دیتاپروژکتور کتاب، فیلم آموزشی

در  حضور فعال دقیقه90

کالس،شرکت فعال 

در بحث و پاسخگویی 

 به سئواالت

ای یا مرحله

 تکوینی
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  ناسایی کند.تنیازیس و هاری را ش

اپیدمیولوژی برخی بیماری های  -4

قارچی و لپتوسپیروز را شناسایی 

  کند.

  حیطه عاطفی:
 یکالس یمشارکت فعال در بحث ها

 .داشته باشد

به درس  یو دقت کاف زهیبا انگ

 گوش فرا دهد.

7 

 جلسه

 هفتم

بیماری های بومی در 

قسمت شرقی دریای 

 مازندران

آشنائی با بیماریهای 

شایع در دشت 

ساحلی خوزستان و 

سایر مناطق دشت 

جنوب سلسه جبال 

 زاگرس 

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:
ع در قسمت بیماری های شای -1* 

  شرقی دریای مازندران را نام ببرد.
اپیدمیولوژی بیماری های  -2

سرطان مری، سل، لیشمانیوز، 

 فاویسم را بازگو نماید.

  حیطه عاطفی:
 یکالس یمشارکت فعال در بحث ها

 .داشته باشد

به درس  یو دقت کاف زهیبا انگ

 گوش فرا دهد.

شناختی 

 عاطفی

سخنرانی/پرسش 

 و پاسخ
 دیتاپروژکتور م آموزشیکتاب، فیل

حضور فعال در  دقیقه90

کالس،شرکت فعال 

در بحث و پاسخگویی 

 به سئواالت

ای یا مرحله

 تکوینی

8 

 جلسه

 هشتم

آشنائی با بیماریهای 

شایع در مناطق 

کوهستانی شیب 

جنوبی سلسله جبال 

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:
رافیایی وشرایط محدوده جغ*

معتدل  اقلیمی مناطق کوهستنای و

شمال غرب وشیب جنوبی سلسله 

شناختی 

سخنرانی/پرسش  عاطفی

 و پاسخ
 روژکتوردیتاپ کتاب، فیلم آموزشی

حضور فعال در  دقیقه90

کالس،شرکت فعال 

در بحث و پاسخگویی 

 به سئواالت

ای یا مرحله

 تکوینی
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کوهستانی  زاگرس،

 ایمرتفع و کوهپایه 

  جبال زاگرس رابیان کنند.

مورد بیماریهای شایع یازده -2

  نی کشور نام ببرد.ادرمناطق کوهست

این بیماریها  ارتباط بین شغل و-3

  رابیان کنند.

اتیدوز رابیان رعامل بیماری هید-4

  کنند.

وفرعی هیداتیوز میزبان اصلی -5

شایعترین عضو  ومدت دوره کمون و

راه انتقال و مبتال به بیماری 

  هیداتیوز به انسان راشرح دهند.

  حیطه عاطفی:
 یکالس یمشارکت فعال در بحث ها

 .داشته باشد

به درس  یو دقت کاف زهیبا انگ

 گوش فرا دهد.
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 جلسه

 نهم

 

آشنائی با بیماریهای 

شایع در مناطق 

معتدله و کوهستانی 

 فالت مرکزی 

 

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:
دوره واگیری کیست هیداتیک -1*

 درسگ رابیان کنند

راههای پیشگیری  هفت مورد از-2

  وکنترل هیداتیوز راشرح دهند.

عامل بیماری تب راجعه کنه ای -3

رابیان کنندوناقلین تب راجعه را نام 

ببرندوشش مورد ازمخزن تب راجعه 

شناختی 

 عاطفی

سخنرانی/پرسش 

و پاسخ/حل 

 مساله

 دیتاپروژکتور کتاب، فیلم آموزشی

ضور فعال در ح دقیقه90

کالس،شرکت فعال 

در بحث و پاسخگویی 

 به سئواالت
ای یا مرحله

 تکوینی
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رانام ببرندودوره نهفتگی تب راجعه 

را روز بیان کنند وعالئم بالینی تب 

  راجعه راشرح دهند.

راههای پیشگیری وکنترل تب -1*

  جعه کنه ای رابیان کنند.را

عامل بیماری جذام رانام -2

ببرندونام دیگر بیمری جذام نام 

ببرندوپنج مورد از راههای انتقال 

  جذام رابیان نماید.

چهار مورد ازعوامل مساعد کننده -3

  ابتال به جذام راشرح دهند.

اپیدمیولوژی بیماری های  -1*

کیست هیداتید، هاری، تب مالت، 

سالک پوستی شهری، تب  کاالآزار،

راجعه، آسکاریدوز، جذام، سقوط از 

  ارتفاعات را بازگو نماید.

  حیطه عاطفی:
 یکالس یمشارکت فعال در بحث ها

 .داشته باشد

به درس  یو دقت کاف زهیبا انگ

 گوش فرا دهد.

10 

 جلسه

 دهم

آشنائی با بیماریهای 

شایع در مناطق 

اطراف کویر مرکزی و 

 دشت لوت

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:
هشت نوع بیماری شایع  -1* 

بیابانی رانام  درمناطق کویری و

شناختی 

 عاطفی

سخنرانی/پرسش 

و پاسخ/تمرین 

عملی/ایفای 

 نقش

 دیتاپروژکتور کتاب، فیلم آموزشی

حضور فعال در  دقیقه90

کالس،شرکت فعال 

در بحث و پاسخگویی 

 ه سئواالتب

ای یا مرحله

 تکوینی
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 )شناختی(ببرید

 دوعامل ایجاد کننده لیشمانیوز-

 پوستی رابیان کنند

 ناقل لیشمانیوز پوستی را نام ببرند-

پنج مورد ازعالئم بالینی لیشمانیور -

 پوستی رابیان کنند

چهارمورد ازتفاوت درعالئم بالینی -

لیشمانیوزپوستی روستائی وشهری 

 رابیان کنند

سه مورد از مخزن بیماری -

 ببرند لیشمانیوز پوستی رانام

و  سیکل زندگی پشه خاکی -

 کانونهای بیماری درایران را نام

فصلی از سال که ابتال ء به  و ببرند

بیماری شایعتر است به اختصار 

 توضیح دهند

 طرناکترین عقرب ایرات رانامخ-

ببرندوعالئم ونشانه های عقرب 

 گزیدگی را بیان کنند

اقدامات پزشکی  مهمترین تدابیر و-

گزیدگی را شرح  واولیه درعقرب

 دهند

 

  حیطه عاطفی:
 یکالس یمشارکت فعال در بحث ها
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 .داشته باشد

به درس  یو دقت کاف زهیبا انگ

 گوش فرا دهد.
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 جلسه

 یازدهم

بیماری های بومی در 

بیماری های بومی 

مناطق ساحلی غربی 

خلیج فارس و دریای 

 عمان

 

 

 

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:
محدوده جغرافیایی وشرایط -

اقلیمی منطقه ساحلی خلیج فارس 

 ودریای عمان راشرح دهند

م بیماریهای شایع درمنطقه رانا-

ببرندومهمترین علل ایجاد کننده 

بیماریهای شایع  وراههای 

 پیشگیری را توضیح دهند

بیماریهای گرمازدگی وعامل ایجاد -

سوزاک وراههای پیشگیری ازآن و 

ک را شرح مبیماری تراخم ونخ

 دهند

، سرما، رطوبت، تعریق تاثیر گرما -

  بر پیکر انسان را شرح دهد. و آفتاب

ری های اپیدمیولوژی بیما -

شیستوزومیازیس، کرم پیوک، 

انکیلوستومیازیس، لیشمانیوز 

 . پوستی روستایی را شرح دهد
  حیطه عاطفی:

 یکالس یمشارکت فعال در بحث ها

 .داشته باشد

شناختی 

 عاطفی

سخنرانی/پرسش 

و پاسخ/تمرین 

عملی/ایفای 

 نقش

 اپروژکتوردیت کتاب، فیلم آموزشی

حضور فعال در  دقیقه90

کالس،شرکت فعال 

در بحث و پاسخگویی 

 به سئواالت

ای یا مرحله

 تکوینی،

 آزمون پایانی
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به درس  یو دقت کاف زهیبا انگ

 گوش فرا دهد.

12 

 جلسه

 دوازدهم

بیماری های بومی در 

بیماری های بومی 

مناطق ساحلی شرقی 

خلیج فارس و دریای 

  عمان

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:
الریا، اپیدمیولوژی بیماری های ما *

  گرمازدگی، سل ریوی، را شرح دهد.

سوء تغذیه و کمبود ویتامین های  *

  آ و ث را شرح دهد.

 

  حیطه عاطفی:
 یکالس یمشارکت فعال در بحث ها

 .داشته باشد

به درس  یو دقت کاف زهیبا انگ

 گوش فرا دهد.

شناختی 

 عاطفی

سخنرانی/پرسش 

و پاسخ/حل 

 مساله

 وردیتاپروژکت کتاب، فیلم آموزشی

حضور فعال در  دقیقه90

کالس،شرکت فعال 

در بحث و پاسخگویی 

 به سئواالت

ای یا مرحله

 تکوینی،

 آزمون پایانی
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 جلسه

 سیزدهم

بیماری های بومی در 

 مناطق صحرایی

  

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:
ورم ملتحمه، سوء  یولوژیدمی*اپ

 را شرح دهد.  وز،یپنوموکون ه،یتغذ

رطان پوست، سل س  یولوژیدمی*اپ

 را شرح دهد.  یویر

 

  حیطه عاطفی:
 یکالس یمشارکت فعال در بحث ها

 .داشته باشد

به درس  یو دقت کاف زهیبا انگ

 گوش فرا دهد.

شناختی 

 عاطفی

سخنرانی/پرسش 

و پاسخ/حل 

 مساله

 دیتاپروژکتور کتاب، فیلم آموزشی

حضور فعال در  دقیقه90

کالس،شرکت فعال 

در بحث و پاسخگویی 

 ه سئواالتب

آزمون پایانی 

 یا تراکمی



 

 تربت حیدریه علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

14 

 جلسه

 چهاردهم

شرایط کلی کشور از 

نظر اکولوژیکی، 

ژئوپلیتیکی و 

و ارتباط آن  ترانزیتی

  با سالمت جامعه

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:
 ییایکشور از نظر جغراف تی* موقع

بازگو  یالملل نیدر سطح ب یاسیس

 دینما

ر )از نظ یتی*نقش تعامالت ترانز

ر سالمت و مبادله کاال( د یگردشگر

 جامعه را شرح دهد. 
  حیطه عاطفی:

 یکالس یمشارکت فعال در بحث ها

 .داشته باشد

به درس  یو دقت کاف زهیبا انگ

 گوش فرا دهد.

شناختی 

 عاطفی

تمرین 

عملی/ایفای 

 نقش

 دیتاپروژکتور کتاب، فیلم آموزشی

حضور فعال در  دقیقه90

کالس،شرکت فعال 

و پاسخگویی در بحث 

 به سئواالت

آزمون پایانی 

 یا تراکمی
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 جلسه

 پانزدهم

اتولوژی حوادث و پ
 بالیای طبیعی

 

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:
حادثه، سانحه، بحران و  نی* تفاوت ب

 را شرح دهد.  یعیطب یبال

 یطبقه بند یرا به درست یعیطب یایبال
 هر کدام مثال بزند یکرده و برا

مبارزه و  یو راه ها ،یبهداشت تیاهم
 لیلرزه، س نیاز زم یناش بیکاهش آس

 دهد حیرا توض نوین-و ال

 

  حیطه عاطفی:
 یکالس یمشارکت فعال در بحث ها

 .داشته باشد

شناختی 

 عاطفی

سخنرانی/پرسش 

و پاسخ/حل 

 مساله

 دیتاپروژکتور کتاب، فیلم آموزشی

ضور فعال در ح دقیقه90

کالس،شرکت فعال 

در بحث و پاسخگویی 

 به سئواالت

ای یا مرحله

 تکوینی،

 آزمون پایانی
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به درس  یو دقت کاف زهیبا انگ

 گوش فرا دهد.
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 جلسه

 شانزدهم

پاتولوژی ساعت های 
 بیولوژیکی

پاتولوژی ساعت های 
 بیولوژیکی در انسان

کاربرد ساعت های 
زیستی در بیماری 

 شناسی

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:
ولوژیکی را مفهوم ساعت های بی *

 توضیح دهد.

در مورد ساعت های بیولوژیکی 

  مثال هایی در زندگی روز مره بزند.

ضرب آهنگ های زندگی در 

جانداران میکروسکوپی را همراه با 

  مثال توضیح دهد.

ضرب آهنگ های زندگی در گیاهان 

  را همراه با مثال توضیح دهد.

ضرب آهنگ های زندگی در کرم 

با مثال توضیح  های انگلی را همراه

  دهد.

ضرب آهنگ های زندگی در 

حشرات را همراه با مثال توضیح 

  دهد.

ضرب آهنگ های زندگی در 

جانوران خونگرم را همراه با مثال 

 توضیح دهد

را  هزینه های ناشی از سوءتغذیه *

 .دینما بازگو

انواع ضرب آهنگ های زندگی در  *

شناختی 

 عاطفی

تمرین 

عملی/ایفای 

 نقش

 دیتاپروژکتور کتاب، فیلم آموزشی

حضور فعال در  دقیقه90

شرکت فعال  کالس،

 در بحث و پاسخگویی 

ای یا مرحله

 تکوینی،

 آزمون پایانی



 

 تربت حیدریه علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

  انسان را نام ببرد.

در انسان ضرب آهنگ های زندگی 

  را همراه با مثال توضیح دهد.

کاربرد ساعت های زیستی در 

  بیماری شناسی را بازگو نماید.

کاربرد ساعت های زیستی در 

داروشناسی و سم شناسی را بازگو 

  نماید.

کاربرد ساعت های زیستی در تغذیه 

  را بازگو نماید.

 

  حیطه عاطفی:
 یکالس یمشارکت فعال در بحث ها

 .دداشته باش

به درس  یو دقت کاف زهیبا انگ

 گوش فرا دهد.
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 جلسه

 هفدهم

جمع بندی کلی 

 مطالب و رفع مشکل
 

 بتواند :دانشجو باید 

مطالب ارائه شده در طول ترم را به 

 طور جامع توضیح دهد.

هدف از ارائه این واحد درسی را به 

 خوبی درک کرده باشد.

با انگیزه و اشتیاق در امتحان پایان 

 ترم شرکت کند.

-شناختی

 عاطفی
 ------ حل مسئله

 

120  
 آزمون پایانی حل مسائل داده شده
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 نحوه محاسبه نمره کل:

 % کل نمره50                              آزمون پایان ترم
 % کل نمره50 درسی ، کار عملی و غیره  کوئیز ، تکالیف 

 
 
 

 :فارسی منابع
 (1381جهاد دانشگاهی )دانشگاه مشهد( ) -زردشت هوشور -مبانی  پاتولوژی جغرافیایی ایران، اصول و .1
 1370انتشارات جهاد دانشگاهی -زردشت هوشور -مقدمه ای بر جغرافیای پزشکی در ایران .2

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

 نوپدیدی و بازپدیدی بیماری ها و تاثیر آن بر بهداشت عمومی  -/ دکتر حسین حاتمی 14گفتار  / 9 فصل  -کتاب جامع بهداشت عمومی .4

 بهداشت سفر -دکتر اورنگ ایالمی / دکتر مسعود مردانی،  13گفتار  / 9 فصل -کتاب جامع بهداشت عمومی .5

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

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

 انتشارات روح قلم -دکتر سید محمد طباطبایی و همکاران -یری و مراقبت از بیماریهااصول پیشگ .8

  .1384خراسانی پروانه، اسکندری منیژه. اپیدمیولوژی جامع در علوم بهداشتی. اصفهان: انتشارات کنکاش،  .9

 رنگ: آخرین ویرایش و چاپعزیزی، فریدون و همکاران. اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای شایع در ایران. انتشارات سما  .10

 ویرایش و چاپ بیماریها . ترجمه حسین شجاعی تهرانی و همکاران، انتشارات سماط: آخرین ریچارد فارمر و همکاران . اپیدمیولوژی پزشکی، بهداشت عمومی و مبارزه با .11

http://www.who.org/


 

 تربت حیدریه علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 .1393 (،جهاد دانشگاهی )دانشگاه اصفهان، پور زیور کریمی ،پرویز کردوانی ،پژمان اسماعیلی،کی: تعریف، مفاهیم و ساختارهاجغرافیای پزش .12

 :التین منابع
 

 
 

1. Modern Epidemiology, 3rd edition 2012 kenneth J. Rothman, Sanders Greenland. 

2. August Hirsch, Handbook of geographical and historical pathology. University of Michigan Library. 

 

 

https://www.gisoom.com/book/1996963/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7/
https://www.gisoom.com/search/book/author-379739/پدیدآورنده-پژمان-اسماعیلی/
https://www.gisoom.com/search/book/author-299308/پدیدآورنده-پرویز-کردوانی/
https://www.gisoom.com/search/book/author-299308/پدیدآورنده-پرویز-کردوانی/
https://www.gisoom.com/search/book/author-503366/پدیدآورنده-زیور-کریمی-پور/
https://www.gisoom.com/search/book/author-503366/پدیدآورنده-زیور-کریمی-پور/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-1506/انتشارات-جهاد-دانشگاهی-دانشگاه-اصفهان/
https://www.worldcat.org/search?q=au%3AHirsch%2C+August%2C&qt=hot_author

