
تربت حیدریه علوم پزشکی انشگاهد پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع  

 فرم طرح دوره

 
   پاتولوژی جغرافیایی ایران : نام درس

 2 واحد: تعداد
 رشته تحصیلی:

 بهداشت عمومی
 مقطع تحصیلی دانشجویان:

 کارشناسی
 محل برگزاری: 

 مدرس:
 دکترسیدرضاخطیبی

-01تحصیلی  دومنیمسال 
1400 

 یی دانشجویان با بیماری های بومی مناطق مختلف ایرانناآش :هدف کلی درس

اره شم

 جلسه
 جلسه تاریخ

اهداف میانی  )رئوس 

 مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی : شناختی، عاطفی، روان 

 (حرکتی

حیطه و 

 طبقه آن

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی

زمان 

 جلسه

تکالیف 

 دانشجو

 نحوه

 ارزشیابی

1 3/12/400 
مفاهیم و تعاریف  آشنایی با

 غرافیاییپاتولوژی ج

 حیطه شناختی:
 را بيان نماید. جغرافيایي پاتولوژي مختلف تعاریف -1

 را بيان نماید. جغرافيایي پاتولوژيشکل گيري  تاریخچه -2

 حیطه عاطفی:

 .دهددر هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش  .1

 همراهی نماید.مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و در  .2

 شناختی

سخنرانی،پرسش 

بیان وپاسخ،

مسائل تجربی 

وعینی و بحث 

 پیرامون آنها

نرم افزار 

 اسکای روم

شنبه سه  

20-18 

مطالعه 
مطالب 
کالسی 
ومنابع 

 معرفی شده

 آغازین

 

2 10/12/400 
 آورنده بوجود اجزاء

  اقلیمها

 حیطه شناختی:
 را نام ببرد.عوامل موثر بر تنوع آب و هوایي و اقليم  -1

 لیم و آب و هوا را توضیح دهد.عرض جغرافیایی و تاثیر آن بر اق -2

 ارتفاع و تاثیر آن بر اقلیم و آب و هوا را توضیح دهد. -3

 حیطه عاطفی:

 .دهددر هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش  .1

 همراهی نماید.مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و در  .2

 شناختی

سخنرانی،پرسش 

وپاسخ،بیان 

مسائل تجربی 

وعینی و بحث 

 هاپیرامون آن

نرم افزار 

اسکای روم 

، کلیپ 

ویدئویی 

 آموزشی

سه شنبه 

20-18 

ه مطالع
مطالب 
کالسی 
ومنابع 

معرفی شده 
 مشارکت در
 ارائه مطلب

 تکوینی

3 17/12/400 
چگونگی تاثیرگذاری اقلیم 

 بر بدن انسان

  حیطه شناختی:

 را توضيح دهد. تاثير گرما بر پيکر انسان -1

 وضيح دهد.را ت بر پيکر انسان تاثير رطوبت -2

 را توضيح دهد. بر پيکر انسان تاثير تعریق -3

 حیطه عاطفی:

 .دهددر هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش  .1

 همراهی نماید.مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و در  .2

 شناختی

سخنرانی،پرسش 

وپاسخ،بیان 

مسائل تجربی 

وعینی و بحث 

 پیرامون آنها

نرم افزار 

اسکای روم 

، کلیپ 

یدئویی و

 آموزشی

سه شنبه 

20-18 

مطالعه 
مطالب 
کالسی 
ومنابع 

 معرفی شده
 در مشارکت

 ارائه مطلب

 تکوینی

 



تربت حیدریه علوم پزشکی انشگاهد پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع  

  پاتولوژی جغرافیایی ایران  : نام درس
 2 واحد: تعداد

 رشته تحصیلی:
 بهداشت عمومی

 مقطع تحصیلی دانشجویان:
 کارشناسی

 محل برگزاری: 
 مدرس:

 دکترسیدرضاخطیبی
-01 تحصیلی دومنیمسال 

1400 

 آشنایی دانشجویان با بیماری های بومی مناطق مختلف ایران هدف کلی درس:

شماره 

 جلسه
 تاریخ جلسه

اهداف میانی  )رئوس 

 مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی : شناختی، عاطفی، روان 

 حرکتی(

حیطه و 

 طبقه آن

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی

زمان 

 سهجل

تکالیف 

 دانشجو

 نحوه

 ارزشیابی

 قلیم های هفتگانه ایرانا 24/12/400 4

  حیطه شناختی:

 .ایران را نام ببردهفتگانه اقلیم های  -1

و ویژگيهاي اقليمي مناطق ساحلي غربي ـ مركزي دریاي خزر  -2
 آن را توضيح دهد.

و ویژگيهاي اقليمي آن را دریاي خزر  شرقيمناطق ساحلي  -3
 توضيح دهد.

 عاطفی:حیطه 

 .دهددر هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش  .1

 همراهی نماید.مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و در  .2

 شناختی

سخنرانی،پرسش 

وپاسخ،بیان 

مسائل تجربی 

وعینی و بحث 

 پیرامون آنها

نرم افزار 

اسکای روم ، 

کلیپ 

ویدئویی 

 آموزشی

سه شنبه 

18-20  

ه مطالع
مطالب 
کالسی 
ومنابع 

عرفی شده م
 مشارکت در
 ارائه مطلب

 تکوینی

 قلیم های هفتگانه ایرانا 16/1/401 5

  حیطه شناختی:

 مناطق مرتفع فالت مرکزی وویژگیهای اقلیمی آن را بیان کند. -1

مناطق کوهپایه ای فالت مرکزی و ویژگیهای اقلیمی آن را  -2
 توضیح دهد.

 حیطه عاطفی:

 .دهددقت گوش در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با  .1

 همراهی نماید.مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و در  .2

 شناختی

سخنرانی،پرسش 

وپاسخ،بیان 

مسائل تجربی 

وعینی و بحث 

 پیرامون آنها

نرم افزار 

اسکای روم ، 

کلیپ 

ویدئویی 

 آموزشی

سه شنبه 

18-20  

ه مطالع

مطالب 

کالسی 

ومنابع 

معرفی شده 

 مشارکت در

 ارائه مطلب

 تکوینی

6 23/1/401 

ریهای شایع مناطق مابی

)قسمت ساحلی دریای خزر 
 مركزي و شرقي( -غربي

  حیطه شناختی:

 .ببرد نام رابيماریهاي شایع این منطقه  -1

 چرخه زندگی کرم قالبدار را شرح دهد. -2

 نشانه شناسی کرم قالبدار را توضیح دهد. -3

 حیطه عاطفی:

 .دهددر هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش  .1

 همراهی نماید.مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و ر د .2

 شناختی

سخنرانی،پرسش 

وپاسخ،بیان 

مسائل تجربی 

وعینی و بحث 

 پیرامون آنها

نرم افزار 

اسکای روم ، 

کلیپ 

ویدئویی 

 آموزشی

سه شنبه 

18-20  

ه مطالع

مطالب 

کالسی 

ومنابع 

معرفی شده 

 مشارکت در

 ارائه مطلب

 تکوینی

 



تربت حیدریه علوم پزشکی انشگاهد پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع  

  غرافیایی ایران پاتولوژی ج : نام درس
 2 واحد: تعداد

 رشته تحصیلی:
 بهداشت عمومی

 مقطع تحصیلی دانشجویان:
 کارشناسی

 محل برگزاری: 
 مدرس:

 دکترسیدرضاخطیبی
-01تحصیلی  دومنیمسال 

1400 

 آشنایی دانشجویان با بیماری های بومی مناطق مختلف ایران هدف کلی درس:

شماره 

 جلسه
 ئوس مطالب(اهداف میانی  )ر تاریخ جلسه

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی : شناختی، عاطفی، روان 

 حرکتی(

حیطه و 

 طبقه آن

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی

زمان 

 جلسه

تکالیف 

 دانشجو

 نحوه

 ارزشیابی

7 30/1/401 

ریهای شایع مناطق مابی

)قسمت ساحلی دریای خزر
 مركزي و شرقي( -غربي

  تی:حیطه شناخ

 را شرح دهد. فاسیوال هپاتیکاچرخه زندگی  -1

 را توضیح دهد. نشانه شناسی فاسیوال هپاتیکا -2

 روش تشخیص و درمان فاسیوال هپاتیکا را توضیح دهد. -3

 حیطه عاطفی:

 .دهددر هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش  .1

 همراهی نماید.مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و در  .2

 شناختی

نی،پرسش سخنرا

وپاسخ،بیان 

مسائل تجربی 

وعینی و بحث 

 پیرامون آنها

نرم افزار 

اسکای روم ، 

کلیپ 

ویدئویی 

 آموزشی

سه شنبه 

18-20  

مطالعه 

مطالب 

کالسی 

ومنابع 

معرفی شده 

ومشارکت 

درارائه 

 مطلب

 تکوینی

8 6/2/401 

ریهای شایع مناطق مابی

)قسمت ساحلی دریای خزر
 مركزي و شرقي( -غربي

  اختی:حیطه شن

 را شرح دهد. چرخه زندگی تنیازیس -1

 نشانه شناسی تنیازیس را توضیح دهد. -2

 روش تشخیص و درمان تنیازیس را توضیح دهد. -3

 حیطه عاطفی:

 .دهددر هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش  .1

 همراهی نماید.مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و در  .2

 شناختی

سخنرانی،پرسش 

وپاسخ،بیان 

ئل تجربی مسا

وعینی و بحث 

 پیرامون آنها

نرم افزار 

اسکای روم ، 

کلیپ 

ویدئویی 

 آموزشی

سه شنبه 

18-20  

مطالعه 

مطالب 

کالسی 

ومنابع 

معرفی شده 

ومشارکت 

درارائه 

 مطلب

 تکوینی

9 13/2/401 

ریهای شایع مناطق مابی

)قسمت ساحلی دریای خزر
  مركزي و شرقي( -غربي

 میان ترم

  حیطه شناختی:

 را شرح دهد. زندگی هاری چرخه -1

 نشانه شناسی هاری را توضیح دهد. -2

 روش تشخیص و درمان هاری را توضیح دهد. -3

 حیطه عاطفی:

 .دهددر هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش  .1

 همراهی نماید.مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و در  .2

 شناختی

سخنرانی،پرسش 

وپاسخ،بیان 

مسائل تجربی 

وعینی و بحث 

 پیرامون آنها

نرم افزار 

اسکای روم ، 

کلیپ 

ویدئویی 

 آموزشی

سه شنبه 

18-20  

مطالعه 

مطالب 

کالسی 

ومنابع 

معرفی شده 

ومشارکت 

درارائه 

 مطلب

 تکوینی

 پایانی



تربت حیدریه علوم پزشکی انشگاهد پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع  

 آشنایی دانشجویان با بیماری های بومی مناطق مختلف ایران هدف کلی درس:

شماره 

 جلسه
 تاریخ جلسه

اهداف میانی  )رئوس 

 مطالب(

موزشی : شناختی، عاطفی، روان اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آ

 حرکتی(

حیطه و 

 طبقه آن

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی

زمان 

 جلسه

تکالیف 

 دانشجو

 نحوه

 ارزشیابی

10 20/2/401 

ریهای شایع مناطق مابی

 ساحلی دریای خزر

  )قسمت شرقي(
 

  حیطه شناختی:

 را شرح دهد. چرخه زندگی لیشمانیوز -1

را توضیح  لیشمانیوزاحشایی وپوستینشانه شناسی دونوع  -2

 دهد.

 را توضیح دهد. لیشمانیوزروش تشخیص و درمان  -3

 حیطه عاطفی:

 .دهددر هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش  .1

 همراهی نماید.مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و در  .2

 شناختی

سخنرانی،پرسش 

وپاسخ،بیان 

مسائل تجربی 

وعینی و بحث 

 پیرامون آنها

نرم افزار 

اسکای روم ، 

کلیپ 

ویدئویی 

 آموزشی

سه شنبه 

18-20  

مطالعه 

مطالب 

کالسی 

ومنابع 

معرفی شده 

ومشارکت 

درارائه 

 مطلب

 تکوینی

11 27/2/401 

ریهای شایع مناطق مابی

ساحلی دریای خلیج فارس 

 و دریای عمان

  حیطه شناختی:

 .ببرد نام رابيماریهاي شایع این منطقه  -1

 توزوما را شرح دهد.چرخه زندگی شیس -2

 نشانه شناسی شیستوزوما را توضیح دهد. -3

 روش تشخیص و درمان شیستوزوما را توضیح دهد. -4

 حیطه عاطفی:

 .دهددر هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش  -5

 همراهی نماید.مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و در  -6

 شناختی

سخنرانی،پرسش 

وپاسخ،بیان 

مسائل تجربی 

و بحث وعینی 

 پیرامون آنها

نرم افزار 

اسکای روم ، 

کلیپ 

ویدئویی 

 آموزشی

سه شنبه 

18-20  

مطالعه 

مطالب 

کالسی 

ومنابع 

معرفی شده 

ومشارکت 

درارائه 

 مطلب

 تکوینی

12 3/3/401 

ریهای شایع مناطق مابی

ساحلی دریای خلیج فارس 

 و دریای عمان

  حیطه شناختی:

 را شرح دهد. چرخه زندگی ماالریا -1

 ه شناسی ماالریا را توضیح دهد.نشان -2

 روش تشخیص و درمان ماالریا را توضیح دهد. -3

 حیطه عاطفی:

 .دهددر هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش  .1

 همراهی نماید.مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و در  .2

 شناختی

سخنرانی،پرسش 

وپاسخ،بیان 

مسائل تجربی 

وعینی و بحث 

 پیرامون آنها

ر نرم افزا

اسکای روم ، 

کلیپ 

ویدئویی 

 آموزشی

سه شنبه 

18-20  

مطالعه 

مطالب 

کالسی 

ومنابع 

معرفی شده 

ومشارکت 

درارائه 

 مطلب

 تکوینی

  پاتولوژی جغرافیایی ایران  : نام درس
 2 واحد: تعداد

 رشته تحصیلی:
 داشت عمومیبه

 مقطع تحصیلی دانشجویان:
 کارشناسی

 محل برگزاری: 
 مدرس:

 دکترسیدرضاخطیبی
-01تحصیلی  دومنیمسال 

1400 



تربت حیدریه علوم پزشکی انشگاهد پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع  

 آشنایی دانشجویان با بیماری های بومی مناطق مختلف ایران هدف کلی درس:

شماره 

 جلسه
 اهداف میانی  )رئوس مطالب( تاریخ جلسه

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی : شناختی، عاطفی، روان 

 حرکتی(

حیطه و 

 طبقه آن

 روش یاددهی

 یادگیری

وسایل مواد و 

 آموزشی

زمان 

 جلسه

تکالیف 

 دانشجو

 نحوه

 ارزشیابی

13 10/3/401 

ریهای شایع مناطق مابی

ساحلی دریای خلیج فارس 

 و دریای عمان

  حیطه شناختی:

 را شرح دهد. چرخه زندگی کنه -1

 نشانه شناسی تب راجعه را توضیح دهد. -2

 روش تشخیص و درمان تب راحعه را توضیح دهد. -3

 حیطه عاطفی:

 .دهدم تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش در هنگا .1

 همراهی نماید.مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و در  .2

 شناختی

سخنرانی،پرسش 

وپاسخ،بیان 

مسائل تجربی 

وعینی و بحث 

 پیرامون آنها

نرم افزار 

اسکای روم ، 

کلیپ 

ویدئویی 

 آموزشی

سه شنبه 

18-20  

مطالعه 

مطالب 

کالسی 

ومنابع 

معرفی شده 

کت ومشار

درارائه 

 مطلب

 تکوینی

14 17/3/401 
بیماریهای شایع ارتفاعات 

 ایران

  حیطه شناختی:

 .ببرد نام رابيماریهاي شایع این منطقه  -1

 چرخه زندگی کیست هیداتید را شرح دهد. -2

 نشانه شناسی کیست هیداتید را توضیح دهد. -3

 روش تشخیص و درمان کیست هیداتید را توضیح دهد. -4

 حیطه عاطفی:

 .دهدام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش در هنگ .1

 همراهی نماید.مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و در  .2

 شناختی

سخنرانی،پرسش 

وپاسخ،بیان 

مسائل تجربی 

وعینی و بحث 

 پیرامون آنها

نرم افزار 

اسکای روم ، 

کلیپ 

ویدئویی 

 آموزشی

سه شنبه 

18-20  

مطالعه 

مطالب 

کالسی 

ومنابع 

معرفی شده 

رکت ومشا

درارائه 

 مطلب

 تکوینی

15 24/3/401 
شایع ارتفاعات  بیماریهای

 ایران

  حیطه شناختی:

 را شرح دهد. چرخه زندگی تب مالت -1

 نشانه شناسی تب مالت را توضیح دهد. -2

 روش تشخیص و درمان تب مالت را توضیح دهد. -3

 حیطه عاطفی:

 .دهددر هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش  .1

 همراهی نماید.ث مطرح شده با جدیت شرکت و مباحدر  .2

 شناختی

سخنرانی،پرسش 

وپاسخ،بیان 

مسائل تجربی 

وعینی و بحث 

 پیرامون آنها

نرم افزار 

اسکای روم ، 

کلیپ 

ویدئویی 

 آموزشی

سه شنبه 

18-20  

مطالعه 

مطالب 

کالسی 

ومنابع 

معرفی شده 

ومشارکت 

درارائه 

 مطلب

 تکوینی

  پاتولوژی جغرافیایی ایران  : نام درس
 2 واحد: تعداد

 رشته تحصیلی:
 بهداشت عمومی

 مقطع تحصیلی دانشجویان:
 کارشناسی

 محل برگزاری: 
 مدرس:

 بیدکترسیدرضاخطی
-01تحصیلی  دومنیمسال 

1400 



تربت حیدریه علوم پزشکی انشگاهد پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع  

 آشنایی دانشجویان با بیماری های بومی مناطق مختلف ایران هدف کلی درس:

شماره 

 جلسه
 تاریخ جلسه

اهداف میانی  )رئوس 

 الب(مط

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی : شناختی، عاطفی، روان 

 حرکتی(

حیطه و 

 طبقه آن

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی

زمان 

 جلسه

تکالیف 

 دانشجو

 نحوه

 ارزشیابی

 مناطق صحرایی 31/3/401 16

  حیطه شناختی:

 .ببرد نام رابيماریهاي شایع در این منطقه  -1

یش بینی وضعیت انتشار جغرافیایی بیماریها در آینده درباره پ -2

 توضیح دهد.

 علل تغییر انتشار جغرافیایی بیماریها را توضیح دهد. -3

 حیطه عاطفی:

 .دهددر هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش  .1

 همراهی نماید.مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و در  .2

 شناختی

سخنرانی،پرسش 

وپاسخ،بیان 

تجربی  مسائل

وعینی و بحث 

 پیرامون آنها

نرم افزار 

اسکای روم ، 

کلیپ 

ویدئویی 

 آموزشی

سه شنبه 

18-20  

مطالعه 

مطالب 

کالسی 

ومنابع 

معرفی شده 

ومشارکت 

درارائه 

 مطلب

 تکوینی

17 7/4/401 
نوپدیدی، بازپدیدی و 

 ناپدیدی

  حیطه شناختی:

 بازپدیدی را تعریف نماید. -1

 .دنوپدیدی را تعریف کن -2

 دیدی بیماریها را تعریف نماید.ناپ -3

پدیده ال نینو را تعریف کرده و تاثیرات آن بر سالمت را  -4
 توضیح دهد.

 حیطه عاطفی:

 .دهددر هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش  .1

 همراهی نماید.مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و در  .2

 شناختی

سخنرانی،پرسش 

وپاسخ،بیان 

مسائل تجربی 

حث وعینی و ب

 پیرامون آنها

نرم افزار 

اسکای روم ، 

کلیپ 

ویدئویی 

 آموزشی

سه شنبه 

18-20  

مطالعه 

مطالب 

کالسی 

ومنابع 

معرفی شده 

ومشارکت 

درارائه 

 مطلب

 تکوینی

 پایانی

 

 منابع:
 کتاب پاتولوژی جغرافیایی ایران : دکتر عبدالرضا صالحی مقدم .1

 

  یی ایران پاتولوژی جغرافیا : نام درس
 2 واحد: تعداد

 رشته تحصیلی:
 بهداشت عمومی

 مقطع تحصیلی دانشجویان:
 کارشناسی

 محل برگزاری: 
 مدرس:

 دکترسیدرضاخطیبی
-01تحصیلی  دومنیمسال 

1400 


