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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  71)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت  گروه آموزشی: بهداشت                                                      دانشکده:

 بهداشت عمومیکارشناسی  تحصیلی: یرشتهو قطع م

 ندارد یش نیاز:پنظری     د:نوع واح       1 تعداد واحد: رافیایی ایرانپاتولوژی جغ نام درس:
 دانشکده بهداشت مکان برگزاری:           8-11 :ساعتیکشنبه   :روز   زمان برگزاري كالس:

 دکتر طاهره دهداری :مدرس دکتر طاهره دهداری مسئول درس: نفر 01  تعداد دانشجویان:

 

 ()لطفا شرح دهید شرح دوره:

بیماریهای شایع در مناطق مختلف و ویژگیهای اپیدمیولوژیک آنها را در اقلیم های ساحلی، معتدله، آشنایی با 

 کوهستانی و کویری

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 
آشنایی دانشجویان با بیماریهای بومی مناطق مختلف ایران اهمیت زیادی دارد. در این درس، دانشجویان 

مناطق مختلف و ویژگیهای اپیدمیولوژیک آنها را در اقلیمهای ساحلی، معتدله، کوهستانی بیماریهای شایع در 

 و کویری خواهند شناخت و ارتباط اکولوژیکی با سالمت جامعه را فرا خواهند گرفت.

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 
و محورهای اصلی برنامه است ه اهداف کلی روشن تر و شفاف تر نسبت ب كهاست  هدف كلی به اجزای تخصصی شکستنمنظور)

که در واقع همان اهداف رفتاری است ویژه  تری به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی اهداف بینابینی را نشان می دهد.

 .(اند

 

 آشنایی دانشجویان با تقسیم بندی کشور از لحاظ اکولوژیک )مناطق هفت گانه( .1

ی دانشجویان با بیماریهای شایع در مناطق ساحلی دریای خزر با تاکید بر ویژگی های آشنای .0

 اپیدمیولوژیک اقلیم مربوطه

ن و سایر مناطق چنوب سلسله جبال زاگرس با اآشنایی دانشجویان با بیماری های شایع در دشت خوزست .3

 تاکید بر ویژگی های اپیدمیولوژیک اقلیم مربوطه

بیمار های شایع در مناطق کوهستانی با تاکید بر ویژگی های اپیدمیولوژیک اقلیم  آشنایی دانشجویان با .4

 مربوطه

آشنایی دانشجویان با بیماری های شایع در مناطق معتدله و کوهستانی فالت مرکزی با تاکید بر ویژگی  .5

 های اپیدمیولوژیک اقلیم مربوطه

زی و دشت لوت با تاکید بر ویژگی های آشنایی دانشجویان با بیمار های شایع در مناطق کویر مرک .6

 اپیدمیولوژیک اقلیم مربوطه

آشنایی دانشجویان با شرایط اکولوژیک کشور از نظر ژئوپلی تیک سواحل و بنادر در مسیر ترانزیت  .7

 اروپا و آسیا و رابطه آن با سالمت جامعه

 

 های تدریس:شیوه

پرسششششششششششششششش  و    سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 پاسخ

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 آموزش عملی نحوه استفاده و جستجو در پایگاه های اطالعاتی  : )لطفًا نام ببرید( سایر موارد
 

 

 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:

 . حضور به موقع در کالس1

 TBLمطالعه قبلی برای شرکت در . 0
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 شرکت فعال در پرس  و پاسخ کالسی .3

 

 وسایل کمک آموزشی:  

   پروژکتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 ، کتاب کامپیوتر ، جزوه :لطفًا نام ببرید()  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   هنمر درصد 51 :آزمون پایان ترم  نمره درصد ------ :آزمون میان ترم

 نمره درصد 05 :شرکت فعال در کالس    نمره درصد 05 انجام تکالیف

 ----------ببرید(  ناملطفًا سایر موارد )

 

 نوع آزمون

 غلط -صحیح     جور کردنی ایچندگزینه       پاسخ کوتاه     تشریحی

 عملی :)لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :نام ببرید( : )لطفامنابع پیشنهادي براي مطالعه

 :منابع انگلیسي -

 

 

 منابع فارسي:

 کتاب جامع بهداشت عمومی )دکتر حاتمی( .1

 اصول اپیدمیولوژی مازنر .0

 سایت ها و مقاالت مرتبط .3

 اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای شایع در ایران از دکتر حاتمی و همکاران .4
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس
 سهجل

 استاد مربوط عنوان مطالب

دکتر طاهره  آشنایی دانشجویان با تقسیم بندی کشور از لحاظ اکولوژیک )مناطق هفت گانه( 1

 دهداری

آشنایی دانشجویان با بیماریهای شایع در مناطق ساحلی دریای خزر با تاکید بر  0

 ویژگی های اپیدمیولوژیک اقلیم مربوطه

دکتر طاهره 

 دهداری

دانشجویان با بیماری های شایع در دشت خوزستان و سایر مناطق چنوب  آشنایی 3

 سلسله جبال زاگرس با تاکید بر ویژگی های اپیدمیولوژیک اقلیم مربوطه

دکتر طاهره 

 دهداری

آشنایی دانشجویان با بیمار های شایع در مناطق کوهستانی با تاکید بر ویژگی  4

 های اپیدمیولوژیک اقلیم مربوطه

اهره دکتر ط

 دهداری

آشنایی دانشجویان با بیماری های شایع در مناطق معتدله و کوهستانی فالت  5

 مرکزی با تاکید بر ویژگی های اپیدمیولوژیک اقلیم مربوطه

دکتر طاهره 

 دهداری

آشنایی دانشجویان با بیمار های شایع در مناطق کویر مرکزی و دشت لوت با  6

 ک اقلیم مربوطهتاکید بر ویژگی های اپیدمیولوژی

دکتر طاهره 

 دهداری

آشنایی دانشجویان با شرایط اکولوژیک کشور از نظر ژئوپلی تیک سواحل و  7

 بنادر در مسیر ترانزیت اروپا و آسیا و رابطه آن با سالمت جامعه

دکتر طاهره 

 دهداری

 


