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 بسمعه تعالی

 بهداشت دانشکدهدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه، 

 ندارد :نیاز پیش درس   رانیا ییایجغراف یپاتولوژ: درس عنوان

 5 ترمیعمومدانشجویان کارشناسی پیوسته بهداشت  :مخاطبان

 55تا  55/8از ساعت  هاچهارشنبه :فراگیر سؤاالت به پاسخگویی ساعت واحد 2 (:واحد از استاد سهم یا) تعدادواحد

 11/52تا  55/51شنبه  یک ؛5933-5938سال  یلیسال دوم تحص مین :(تحصیلی نیمسال و ساعت روز،) درس ارائه زمان

     فرزاد جلیلیاندکتر  :مدرس

 

 هدف کلی درس:

 یرو بر ییهوا و آب و یمیاقل عوامل یگذار ریتآث یچگونگ بومی مناطق مختلف ایران و یهایماریبدانشجویان با  ییآشنا

 کنترل به مربوط یهایزیر برنامه در تا باشدیم کشور مختلف مناطق در عیشا یهایماریب یالگو زین و هاانسان سالمت

 .علوم الزم را کسب کنند هاآن آورنده بوجود یمیاقل و یعیطب عوامل به هایماریب

 اهداف کلی جلسات:

 (هفت گانه یهامیاقلتقسیم بندی کشور از نظر اکولوژیک ) -1

 هفت گانه( یهامیاقلتقسیم بندی کشور از نظر اکولوژیک ) -2

 اپیدمیولوژیک در اقلیم مربوطه یهایژگیوشایع در مناطق ساحلی دریای خزر با تاکید بر  یهایماریب -3

 اپیدمیولوژیک در اقلیم مربوطه یهایژگیوشایع در مناطق ساحلی دریای خزر با تاکید بر  یهایماریب -4

 یهایژگیوشایع در دشت ساحلی خوزستان و سایر مناطق دشت جنوب سلسله جبال زاگرس با تاکید بر  یهایماریب -5

 اپیدمیولوژیک در اقلیم مربوطه

 یهایژگیوشایع در دشت ساحلی خوزستان و سایر مناطق دشت جنوب سلسله جبال زاگرس با تاکید بر  یهایماریب -6

 اپیدمیولوژیک در اقلیم مربوطه

 یهایژگیوشایع در دشت ساحلی خوزستان و سایر مناطق دشت جنوب سلسله جبال زاگرس با تاکید بر  یهایماریب -7

 وطهاپیدمیولوژیک در اقلیم مرب
 اپیدمیولوژیک در اقلیم مربوطه یهایژگیوشایع در مناطق کوهستانی شیب جنوبی سلسله جبال زاگرس با تاکید بر  یهایماریب -8

 اپیدمیولوژیک در اقلیم مربوطه یهایژگیوشایع در مناطق کوهستانی شیب جنوبی سلسله جبال زاگرس با تاکید بر  یهایماریب -9

 اپیدمیولوژیک در اقلیم مربوطه یهایژگیوشایع در مناطق کوهستانی شیب جنوبی سلسله جبال زاگرس با تاکید بر  یهایماریب -11

 اپیدمیولوژیک در اقلیم مربوطه یهایژگیوشایع در مناطق معتدله و کوهستانی فالت مرکزی با تاکید بر  یهایماریب -11

 اپیدمیولوژیک در اقلیم مربوطه یهایژگیوشایع در مناطق معتدله و کوهستانی فالت مرکزی با تاکید بر  یهایماریب -12

 اپیدمیولوژیک در اقلیم مربوطه یهایژگیوشایع در مناطق معتدله و کوهستانی فالت مرکزی با تاکید بر  یهایماریب -13

 اپیدمیولوژیک در اقلیم مربوطه یهایژگیولوت با تاکید بر شایع در مناطق اطراف کویر مرکزی و دشت  یهایماریب -14

 اپیدمیولوژیک در اقلیم مربوطه یهایژگیوشایع در مناطق اطراف کویر مرکزی و دشت لوت با تاکید بر  یهایماریب -15

 با سالمت جامعه شرایط اکولوژیکی کشور از نظر ژئوپلتیک سواحل و بنادر در مسیر ترانزیت اروپا و آسیا و رابطه آن -16

 شرایط اکولوژیکی کشور از نظر ژئوپلتیک سواحل و بنادر در مسیر ترانزیت اروپا و آسیا و رابطه آن با سالمت جامعه -17
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 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 

 ل:هدف کلی جلسه اوّ

 ی هفت گانه(هامیاقلتقسیم بندی کشور از نظر اکولوژیک ) -1

 ل:جلسه اوّاهداف ویژه 

 .بداند را منطقه کی در سالمت با مرتبط حالت کی ای یماریب بودن یبوم شرط -1

 .ببرد نام را یماریب کی ییایجغراف تیمحدود برمؤثر  عوامل -2

 .کند بازگو را هایماریب ییایجغراف انتشار یبررس مهم یکاربردها -3

 .دهد شرح را هایماریب ییایجغراف وانتشار یمیاقل طیشرا نظر از رانیا کشور یکل تیوضع -4

 .دهد شرح را آن ییایجغراف محدوده و برده نام را رانیا هفتگانه میاقل -5

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را داشته باشد.  رانیا هفتگانه میاقل -توانایی تمایز میان  -1

 را درک کند. منطقه کی در سالمت با مرتبط حالت کی ای یماریب بودن یبوم شرط به سادگی -2

 برخوردار باشد. هایماریب ییایجغراف وانتشار یمیاقل طیشرا نظر از رانیا کشور یکل تیوضعاز درک درستی نسبت به  -3

 

 :موّدهدف کلی جلسه 

 ی هفت گانه(هامیاقلتقسیم بندی کشور از نظر اکولوژیک ) -1

 :دوّماهداف ویژه جلسه 

 .بداند را منطقه کی در سالمت با مرتبط حالت کی ای یماریب بودن یبوم شرط -1

 .ببرد نام را یماریب کی ییایجغراف تیمحدود برمؤثر  عوامل -2

 .کند بازگو را هایماریب ییایجغراف انتشار یبررس مهم یکاربردها -3

 .دهد شرح را هایماریب ییایجغراف وانتشار یمیاقل طیشرا نظر از رانیا کشور یکل تیوضع -4

 .دهد شرح را آن ییایجغراف محدوده و برده نام را رانیا هفتگانه میاقل -5

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را داشته باشد.  رانیا هفتگانه میاقل -توانایی تمایز میان  -1

 را درک کند. منطقه کی در سالمت با مرتبط حالت کی ای یماریب بودن یبوم شرط به سادگی -2

 برخوردار باشد. هایماریب ییایجغراف وانتشار یمیاقل طیشرا نظر از رانیا کشور یکل تیوضعاز درک درستی نسبت به  -3

 

 :سوّمهدف کلی جلسه 

 ی اپیدمیولوژیک در اقلیم مربوطههایژگیوی شایع در مناطق ساحلی دریای خزر با تاکید بر هایماریب -1

 :سوّماهداف ویژه جلسه 

 .کند ییشناسا را روزیلپتوسپ و یقارچ یهایماریب یبرخ یولوژیدمیاپ -1

 ی سرطان مری، سل، لیشمانیوز، فاویسم را بازگو نماید.هایماریباپیدمیولوژی  -2

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را داشته باشد.  شایع در منطقه یهایماریب یولوژیدمیاپتوانایی توضیح  -1

 آشنا باشد. شایع در منطقه یهایماریببا  -2

 را درک کند. شایع در منطقه یهایماریبت یاهم -3
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 :چهارمهدف کلی جلسه 

 ی اپیدمیولوژیک در اقلیم مربوطههایژگیوی شایع در مناطق ساحلی دریای خزر با تاکید بر هایماریب -1

 :چهارماهداف ویژه جلسه 

 .کند ییشناسا را روزیلپتوسپ و یقارچ یهایماریب یبرخ یولوژیدمیاپ -1

 ی سرطان مری، سل، لیشمانیوز، فاویسم را بازگو نماید.هایماریباپیدمیولوژی  -2

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را داشته باشد.  شایع در منطقه یهایماریب یولوژیدمیاپتوانایی توضیح  -1

 آشنا باشد. شایع در منطقه یهایماریببا  -2

 را درک کند. شایع در منطقه یهایماریبت یاهم -3

 

 :پنجمهدف کلی جلسه 

ی هایژگیوی شایع در دشت ساحلی خوزستان و سایر مناطق دشت جنوب سلسله جبال زاگرس با تاکید بر هایماریب -1

 اپیدمیولوژیک در اقلیم مربوطه

 :پنجماهداف ویژه جلسه 

 .دهد شرح را شایع در منطقه یهایماریب یولوژیدمیاپ -1

 .نام ببرد را شایع در منطقه یهایماریب -2

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را داشته باشد.  شایع در منطقه یهایماریب یولوژیدمیاپتوانایی توضیح  -1

 آشنا باشد. شایع در منطقه یهایماریببا  -2

 را درک کند. شایع در منطقه یهایماریبت یاهم -3

 

 :ششمهدف کلی جلسه 

ی هایژگیوی شایع در دشت ساحلی خوزستان و سایر مناطق دشت جنوب سلسله جبال زاگرس با تاکید بر هایماریب -1

 اپیدمیولوژیک در اقلیم مربوطه

 :ششماهداف ویژه جلسه 

 .دهد شرح را شایع در منطقه یهایماریب یولوژیدمیاپ -1

 .نام ببرد را شایع در منطقه یهایماریب -2

 :پایان دانشجو قادر باشد در

 را داشته باشد.  شایع در منطقه یهایماریب یولوژیدمیاپتوانایی توضیح  -1

 آشنا باشد. شایع در منطقه یهایماریببا  -2

 را درک کند. شایع در منطقه یهایماریبت یاهم -3
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 :هفتمهدف کلی جلسه 

ی هایژگیوی شایع در دشت ساحلی خوزستان و سایر مناطق دشت جنوب سلسله جبال زاگرس با تاکید بر هایماریب -1

 اپیدمیولوژیک در اقلیم مربوطه

 :هفتماهداف ویژه جلسه 

 .دهد شرح را شایع در منطقه یهایماریب یولوژیدمیاپ -1

 .نام ببرد را شایع در منطقه یهایماریب -2

 :قادر باشددر پایان دانشجو 

 را داشته باشد.  شایع در منطقه یهایماریب یولوژیدمیاپتوانایی توضیح  -1

 آشنا باشد. شایع در منطقه یهایماریببا  -2

 را درک کند. شایع در منطقه یهایماریبت یاهم -3

 

 :هشتمهدف کلی جلسه 

ی اپیدمیولوژیک در اقلیم هایژگیوی شایع در مناطق کوهستانی شیب جنوبی سلسله جبال زاگرس با تاکید بر هایماریب -1

 مربوطه

 :هشتماهداف ویژه جلسه 

 .دهد شرح را شایع در منطقه یهایماریب یولوژیدمیاپ -1

 .نام ببرد را شایع در منطقه یهایماریب -2

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را داشته باشد.  شایع در منطقه یهایماریب یولوژیدمیاپتوانایی توضیح  -1

 آشنا باشد. شایع در منطقه یهایماریببا  -2

 را درک کند. شایع در منطقه یهایماریبت یاهم -3

 

 :نهمهدف کلی جلسه 

ی اپیدمیولوژیک در اقلیم هایژگیوی شایع در مناطق کوهستانی شیب جنوبی سلسله جبال زاگرس با تاکید بر هایماریب -1

 مربوطه

 :نهماهداف ویژه جلسه 

 .دهد شرح را شایع در منطقه یهایماریب یولوژیدمیاپ -1

 .نام ببرد را شایع در منطقه یهایماریب -2

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را داشته باشد.  شایع در منطقه یهایماریب یولوژیدمیاپتوانایی توضیح  -1

 آشنا باشد. شایع در منطقه یهایماریببا  -2

 را درک کند. شایع در منطقه یهایماریبت یاهم -3
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 :دهمهدف کلی جلسه 

ی اپیدمیولوژیک در اقلیم هایژگیوی شایع در مناطق کوهستانی شیب جنوبی سلسله جبال زاگرس با تاکید بر هایماریب -1

 مربوطه

 :دهماهداف ویژه جلسه 

 .دهد شرح را شایع در منطقه یهایماریب یولوژیدمیاپ -1

 .نام ببرد را شایع در منطقه یهایماریب -2

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را داشته باشد.  شایع در منطقه یهایماریب یولوژیدمیاپتوانایی توضیح  -1

 آشنا باشد. شایع در منطقه یهایماریببا  -2

 را درک کند. شایع در منطقه یهایماریبت یاهم -3

 

 :یازدهمهدف کلی جلسه 

 ی اپیدمیولوژیک در اقلیم مربوطههایژگیوی شایع در مناطق معتدله و کوهستانی فالت مرکزی با تاکید بر هایماریب -1

 :یازدهماهداف ویژه جلسه 

 .دهد شرح را شایع در منطقه یهایماریب یولوژیدمیاپ -1

 .نام ببرد را شایع در منطقه یهایماریب -2

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را داشته باشد.  شایع در منطقه یهایماریب یولوژیدمیاپتوانایی توضیح  -1

 آشنا باشد. شایع در منطقه یهایماریببا  -2

 را درک کند. شایع در منطقه یهایماریبت یاهم -3

 

 :دوازدهمهدف کلی جلسه 

 ی اپیدمیولوژیک در اقلیم مربوطههایژگیوی شایع در مناطق معتدله و کوهستانی فالت مرکزی با تاکید بر هایماریب -1

 :دوازدهماهداف ویژه جلسه 

 .دهد شرح را شایع در منطقه یهایماریب یولوژیدمیاپ -1

 .نام ببرد را شایع در منطقه یهایماریب -2

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را داشته باشد.  شایع در منطقه یهایماریب یولوژیدمیاپتوانایی توضیح  -1

 آشنا باشد. شایع در منطقه یهایماریببا  -2

 را درک کند. در منطقهشایع  یهایماریبت یاهم -3
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 :سیزدهمهدف کلی جلسه 

 ی اپیدمیولوژیک در اقلیم مربوطههایژگیوی شایع در مناطق معتدله و کوهستانی فالت مرکزی با تاکید بر هایماریب -1

 :سیزدهماهداف ویژه جلسه 

 .دهد شرح را شایع در منطقه یهایماریب یولوژیدمیاپ -1

 .نام ببرد را منطقه شایع در یهایماریب -2

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را داشته باشد.  شایع در منطقه یهایماریب یولوژیدمیاپتوانایی توضیح  -1

 آشنا باشد. شایع در منطقه یهایماریببا  -2

 را درک کند. شایع در منطقه یهایماریبت یاهم -3

 

 :چهاردهمهدف کلی جلسه 

 ی اپیدمیولوژیک در اقلیم مربوطههایژگیوی شایع در مناطق اطراف کویر مرکزی و دشت لوت با تاکید بر هایماریب -1

 :چهاردهماهداف ویژه جلسه 

 .دهد شرح را شایع در منطقه یهایماریب یولوژیدمیاپ -1

 .نام ببرد را شایع در منطقه یهایماریب -2

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را داشته باشد.  شایع در منطقه یهایماریب یولوژیدمیاپتوانایی توضیح  -1

 آشنا باشد. شایع در منطقه یهایماریببا  -2

 را درک کند. شایع در منطقه یهایماریبت یاهم -3

 

 :پانزدهمهدف کلی جلسه 

 ی اپیدمیولوژیک در اقلیم مربوطههایژگیوی شایع در مناطق اطراف کویر مرکزی و دشت لوت با تاکید بر هایماریب -1

 :پانزدهماهداف ویژه جلسه 

 .دهد شرح را شایع در منطقه یهایماریب یولوژیدمیاپ -1

 .نام ببرد را شایع در منطقه یهایماریب -2

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را داشته باشد.  شایع در منطقه یهایماریب یولوژیدمیاپتوانایی توضیح  -1

 آشنا باشد. شایع در منطقه یهایماریببا  -2

 را درک کند. شایع در منطقه یهایماریبت یاهم -3
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 :شانزدهمهدف کلی جلسه 

 شرایط اکولوژیکی کشور از نظر ژئوپلتیک سواحل و بنادر در مسیر ترانزیت اروپا و آسیا و رابطه آن با سالمت جامعه -1

 :شانزدهماهداف ویژه جلسه 

 .دهد حیتوضشرایط اکولوژیکی کشور در رابطه با سالمت و بیماری را  -1

 .دهد حیتوضژئوپلتیک سواحل و بنادر کشور در مسیر ترانزیت اروپا و آسیا و رابطه آن با سالمت جامعه را  -2

 :در پایان دانشجو قادر باشد
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 منابع:

 مشهد یدانشگاه جهاد انتشارات ران،یا ییایجغراف یپاتولوژ زرتشت، هوشور -1

 یعموم بهداشت جامع درسنامه همکاران، و سینح یحاتم -2

 وستهیناپ یکارشناس دوره رانیا ییایجغراف یپاتولوژ. یجعفریدیجن الهنعمت ،ینیحس دمحمودجوادیس ،یگودرز غالمرضا -3

 کتابهای درسی معاونت تربیت، آموزش و فرهنگ پاسداری سپاه فیتألمرکز . یعموم بهداشت
 

 روش تدریس:

 «سخنرانی، بحث گروهی، ایفای نقش، مشارکت فردی و گروهی»

 

 وسایل آموزشی:

 «تخته سفید، ویدیو پروژکتور، رایانه»

 
 سنجش و ارزشیابی

 ساعت تاریخ (درصد حسب بر) کل نمره از سهم روش آزمون

  ترمطولطی جلسات مختلف در  نمره 2 ترکیبی کوئیز

  )جلسه چهارم( ترمیانیمجلسه  نمره 7 ترکیبی ترمانیم آزمون

  آموزش دانشکده اعالم خواهد کرد نمره 11 ترکیبی ترمانیپا آزمون

  همه جلسات نمره 1  کالس در فعال حضور

 

 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

به یادگیری متناسب با انتظارات آموزشی  ترمطولدر  هاکالسدانشجویان ضمن حضور منظم و فعال در تمامی  رودیمانتظار 

 اهتمام ورزند.

 

 فرزاد جلیلیاندکتر  ی مدرس:ام و امضان

 حسین اشتریاندکتر  ی مدیر گروه:ام و امضان

 رویا صفریدکتر  دانشکده: EDOی مسئول ام و امضان

 

 :لاارس ریخات   : لاارس ریخات    : تحویل ریخات

 

 : امضا و گروه مدیر ییدتأ   ■خیر  □بله : شده تدوین بار اولین برای درس طرح آیا
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ی هایژگیوی شایع در مناطق ساحلی دریای خزر با تاکید بر هایماریب 3
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 دکتر فرزاد جلیلیان
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 اپیدمیولوژیک در اقلیم مربوطهی هایژگیوسلسله جبال زاگرس با تاکید بر 

 دکتر فرزاد جلیلیان
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 ی اپیدمیولوژیک در اقلیم مربوطههایژگیوبا تاکید بر 

 دکتر فرزاد جلیلیان

ی شایع در مناطق کوهستانی شیب جنوبی سلسله جبال زاگرس هایماریب 9

 ی اپیدمیولوژیک در اقلیم مربوطههایژگیوبا تاکید بر 

 دکتر فرزاد جلیلیان

ی شایع در مناطق کوهستانی شیب جنوبی سلسله جبال زاگرس هایماریب 11

 ی اپیدمیولوژیک در اقلیم مربوطههایژگیوبا تاکید بر 
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 ی اپیدمیولوژیک در اقلیم مربوطههایژگیو
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ی شایع در مناطق معتدله و کوهستانی فالت مرکزی با تاکید بر هایماریب 13

 ی اپیدمیولوژیک در اقلیم مربوطههایژگیو

 دکتر فرزاد جلیلیان

ی شایع در مناطق اطراف کویر مرکزی و دشت لوت با تاکید بر هایماریب 14

 ی اپیدمیولوژیک در اقلیم مربوطههایژگیو
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ی شایع در مناطق اطراف کویر مرکزی و دشت لوت با تاکید بر هایماریب 15

 ی اپیدمیولوژیک در اقلیم مربوطههایژگیو

 دکتر فرزاد جلیلیان
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