
 

 بسمه تعالی  

 
 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 

 واحد برنامه ریزی درسی    

 

 طرح دوره دروس نظری و عملی   
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 : مشخصات درس   

 29 تعداد دانشجو  بهداشت عمومی  گروه آموزشی 

 2 تعداد واحد  پاتولوژی جغرافیایی  عنوان درس 

 تحصیلی  شتهو ر  مقطع
کارشناسی پیوسته بهداشت  

 عمومی
 تاریخ شروع  

 دوره   پایان  و 
لغایت   1/12/1400

1/03/1401 

 14-16یکشنبه     جلساتروز و ساعت  1400دوم  نیمسال تحصیلي 

 ندارد  دروس پیش نیاز  سعیده یوسفی  مدرس/مدرسین درس 

 مسئول درس 
 )دروس اشتراکی( 

 محل برگزاری  -
دانشکده علوم پزشکی  

سیرجان، ساختمان شجاع  
 پور 

واحد  نوع 
 )نظری/عملی( 

 نظری 
برگزاری  روش 

)حضوری/مجازی/ترکیبی
) 

 ترکیبی 

 

 شرح کلی درس:   

 توصیفی کوتاه و مختصر از درس را در یک یا دو پاراگراف بنویسید. 
 آن ها  به منظور پیشگیری و کنترل  در مناطق مختلف کشور بومی های بیماری اپیدمیولوژی با رشته ی بهداشت عمومی دانشجویان آشنائی

 
 
 
 
 

 

 هدف/اهداف کلی درس:   

 با مراجعه به کوریکولوم رشته، هدف/اهداف کلی درس را بنویسید. 
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 آشنایی دانشجویان با بیماریهای بومی مناطق مختلف ایران
 
 

 

 روش تدریس:    

  ارکت فراگیران امکانات و نحوه مشروش تدریس را بر اساس موضوع، زمان کالس، منابع و  .  نماییدروش تدریسی در آموزش استفاده میمشخص کنید از چه  
   انتخاب کنید و در صورت امکان مشارکت فراگیران و شرکت آنان در بحث های کالسی را در اولویت قرار دهید.

 سایر موارد: ...  
 

 ✓ روش تدریس مبتنی بر حل مسئله  ✓ روش تدریس سخنرانی 

 ☐ روش تدریس ایفای نقش  ☐ روش تدریس بحث گروهی 

 ☐ روش تدریس مبتنی بر کار تیمی                              ✓ روش تدریس پرسش و پاسخ 

 ☐ روش تدریس اکتشافی ☐ روش تدریس نمایشی

      ☐ های کوچکروش تدریس در گروه                                                                     ☐ روش تدریس آزمایشگاهی

 

  

 مواد و وسایل آموزشی:  

 یادگیری، در آموزش خود از چه وسایل آموزشی استفاده می کنید. -به منظور تسهیل فرآیند یاددهی

 ☐ جزوه ✓ پاورپوینت

 ☐ کتاب ☐       فیلم آموزشی     

 ☐         وایت برد                                       ☐          نرم افزار   

 ✓ تصویر ☐ ماکت 
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 سایر موارد: ...       
 

 ☐ چارت     ☐        لوازم واقعی 
 ☐ فایل صوتی ☐ پوستر

 

 های فراگیران: تکالیف و مسئولیت   

 هایی در طول ترم دارند.  چه وظایف و مسئولیتفراگیران مشخص کنید که 
  و تاریخچه آن.  یاییجغراف  یپاتولوژتعاریف مختلف  آشنایی با   ▪
   یاییجغراف  یپاتولوژ  یعمل یکاربردهاآشنایی با   ▪
  انسانآنها بر    یرگذاریتأث یو چگونگ مهایاجزاء بوجود آورنده اقلآشنایی با   ▪
   یطیو مح  یمیاقل  ی،سازگار  ماریهایعوامل موثر در ایجاد بآشنایی با   ▪
 کشور ایران  یکل آشنایی با شرایط اقلیمی  ▪
  ایرانمختلف   یشایع در مناطق آب و هوای  یماریهایبآشنایی با    ▪
  ی مهم در دنیا و ایرانماریهایب  یو ناپدید ،ینوپدید  ،یبازپدیدآشنایی با   ▪

 
 
 
 

  

 

 نحوه ارزیابی فراگیران:  
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 کنید. رای ارزیابی فراگیران استفاده میروشی ببا توجه به اهداف اختصاصی درس، مشخص کنید که از چه  -

 
 سایر موارد: ... 

 
 مشخص کنید. نیزنمره و یا درصد مرتبط با هر فعالیت را همچنین میزان .  تعیین می شودچه فعالیت هایی  با توجه بهمشخص کنید که نمره نهایی دانشجو  -

 

 نمره/درصد عناوین ردیف

 حضورمستمر در کالس 1
نمره                    10درصد    

2 

1نمره                   5درصد     نظم و انضباط کالسی  2  

 امتحان پایان ترم 3
نمره                    85درصد    

17 

4   

5    

 ✓ سئواالت چند گزینه ای ☐ سئواالت تشریحی کوتاه پاسخ

 ☐ غلط -سئواالت صحیح ☐ سئواالت تشریحی بلند پاسخ 

 ☐ کار عملی ☐ سئواالت شفاهی

 ☐ چک لیست مشاهده عملکرد  ☐ سئواالت جور کردنی

   ✓ های کالسیپرسش

   

 سیاست ها و قوانین:   
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 . ورت شفاف برای فراگیران شرح دهیدقوانین کالس خود را به ص

 حضور به موقع در سر کالس) تاخیر بیش از ده دقیقه غیبت محسوب خواهد گردید(. ▪

 شد. غیبت بیش از حد مجاز منجر به حذف درس خواهد  ▪

 سواالت امتحان پایان ترم به صورت تستی و جواب کوتاه خواهد بود.  ▪

    تمامی جلسات در اختیار دانشجویان قرار خواهد گرفت.  pdfفایل  ▪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول زیر را بر اساس رئوس مطالبی که در هر جلسه آموزش می دهید کامل کنید. 

 برنامه زمانبندی درس: 

هدف کلی: هدف از یادگیری این مطلب آن   عنوان جلسه  جلسه 
 با ...  است که دانشجو 

 مدرس/ مدرسین ...اهداف رفتاری: دانشجو در پایان باید بتواند
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  شناخت تاریخچه پاتولوژی جغرافیایی  آشنایی با تاریخچه پاتولوژی جغرافیایی    پاتولوژی جغرافیایی تاریخچه و معرفی  1
و تاثیر ان ها بر   مختلف دنیا اقلیم ها  2

 سالمت انسان 
آشنایی با  اقلیم های مختلف دنیا و تاثیر  

 ان ها بر سالمت بشر
  شناخت اقلیم های مختلف 

تاثیر ان بر  اقلیم های مختلف ایران و  3
 سالمت

  شناخت اقلیم های مختلف کشور  آشنایی با اقلیم های مختلف ایران 

 سازگاری بیماریها ایجاد در موثر واملع 4
 محیطی و اقلیمی

 بیماریها ایجاد در موثر واملعآشنایی با 
 محیطی  و اقلیمی سازگاری

  شناخت عوامل موثر در ایجاد بیماری ها 

 یک جغرافیائی محدودیت در موثرعوامل  5
 بیماری

 جغرافیائی محدودیت در موثرعوامل  آشنایی با

   بیماری یک
شناخت عوامل موثر در محدودیت جغرافیایی  

 یک بیماری 
 

شناخت بیماریهای بومی مناطق ساحلی   ساحلی مناطق اندمیک در  های بیماری آشنایی با ساحلی مناطق اندمیک در  های بیماری 6   
  مناطق اندمیک در  های بیماری آشنایی با صحرایی  مناطق اندمیک در  های بیماری 7

 صحرایی
  شناخت بیماریهای بومی مناطق صحرایی 

  شناخت بیماری های قارچی پر اهمیت  آشنایی با بیماری های مهم قارچی  مهم قارچی های بیماری اپیدمیولوژی 8
مخازن بیماری درایران و اهمیت   جوندگان 9

 ان ها
آشنایی با مرفولوژی و رفتار جوندگان  

 مهم از نظر پزشکی 
  شناخت جوندگان مهم از نظر پزشکی 

آشنایی با بیماریهای ماالریا و فاویسم و    فاویسم و ماالریا بیماریهای اپیدمیولوژی 10
 تاثیر اقلیم بر شیوع ان ها 

بیماریهای ماالریا و فاویسم شناخت    

شناخت ناقلین، مخازن و منابع لیشمانیوز ها در   آشنایی با لیشمانیوزیس لیشمانیوزیس در ایران  11
 ایران

 

  شناخت سوء تغذیه و عوامل موثر بر آن  آشنایی با مشکل سوء تغذیه  تغذیه  سوء پاتولوژی 12
آشنایی با برخی بیماریهای بازپدید و   در ایران نوپدید و بازپدید های بیماری 13

 نوپدید در ایران 
شناخت بیماریهای بازپدید و نوپدید و عوامل  

 موثر بر بروز آ نها 
 

14     
14     
15     
16     

 منابع درس: 

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات مقاله
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 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان، مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ کتاب   
 مقدم   یایران دکتر عبدالرضا صالح یاییجغراف یپاتولوژ . 1 -

 ایران زردشت هوشور   یاییجغراف یپاتولوژ . 2 -

 و همکاران  یحاتم ن یحس   یکتاب جامع بهداشت عموم. 3           

 
 
 
 

 

 

 

 

 


