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 طرح دوره

 دانشکده بهداشت

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

 

 مهندسی مبارزه ناقليننام درس :  

 21/6/95:تاريخ برگزاری  يك ترم طول دوره :

 دانشکده بهداشتمحل برگزاری : (5.1(2تعداد واحد :

 داردپيش نياز : محمدرضا قنبریگروه مدرسين :

 در پائين ذكر شده است منابع : محيط بهداشت مهندسی كارشناسیرشته و مقطع تحصيلی فراگيران :

 ف كلی :اهدا

 مفاهيم زیر است:باآشنایي دانشجویان 

 ، شيوع بيماریها واهميت کنترلاز نظرانتقال بيماریاهميت آنها  و مفاهيم، و تعاریف مهم درباره بندپایان مرورشامل حشره شناسي پزشکي  کليات .1

 طبقه بندی بندپایان دالیل بقاء حشرات در طبيعت، .2

 ، رشد وتکامل حشرات ونقش عوامل محيطياکولوژی حشراتمورفولژی، بيولژی و کلياتي در باره 

 ، مدیریت محيط در کنترل ناقلينناقلين ،معایب ومحاسن کنترلمبارزه با  کلي اصول .3

 جلسه( 2) ،ویژگي زیستگاهها، نقش زهکشي درکنترل ناقلينآنوفل یپشه ها  روشهای مبارزه باو  ،اکولوژیبيولژی .4

 پشه ها سایر روشهای مبارزه باو  ،اکولوژیبيولژی .5

 مگسها روشهای مبارزه باو  ،اکولوژیبيولژی  .6

 وککهاشپشها روشهای مبارزه باو  ،اکولوژیبيولژی  .7

 و..........سوسری ها وساسها روشهای مبارزه باو  ،اکولوژیبيولژی  .8

 بيولژیکي، ژنتيکي با تاکيد بر مبارزهروشهای مبارزه با بندپایان انواع    .9

 طرق مبارزه عملي و اکولژی جوندگان مهم و نقش آنها به عنوان مخزن بيماریهای انسان  .11

 )مدیریت محيط زیست (مبارزه باحلزون ميزبان واسط انها در سالمت و حلزونها ونقش .11

 

 فهرست محتوا و ترتيب ارائه درس

 مدرس عناوین ساعت تاریخ ردیف

1 21/6/95 

 شنبه هایک

 محمدرضا قنبری بيماری از نظرانتقالاهميت آنها  و مفاهيم، و تعاریف مهم درباره بندپایان حشره شناسي پزشکي شامل مرور کليات 11-8

  طبقه بندی بندپایان دالیل بقاء حشرات در طبيعت،   2

  ،رشد وتکامل حشرات ونقش عوامل محيطياکولوژی حشراتمورفولژی، بيولژی و کلياتي در باره    3

  ، مدیریت محيط در کنترل ناقلين مبارزه با حشرات و سایر بندپایان کلي اصول   4

  ی آنوفل پشه ها  روشهای مبارزه باو  ،اکولوژیبيولژی   5

                                                              پشه ها سایر روشهای مبارزه باو  ،اکولوژیبيولژی   6

   سوسری ها وساسهاو..........                             روشهای مبارزه باو  ،اکولوژیبيولژی   7

                                                       مگسها روشهای مبارزه باو  ،اکولوژیبيولژی    8

                                                      وککهاشپشها روشهای مبارزه باو  ،اکولوژیبيولژی   9

             ژنتيکي و روشهای مبارزه  بيولژیکي با تاکيدبر روشهای مبارزه با بندپایانانواع    11

        طرق مبارزه و اکولژی جوندگان مهم و نقش آنها به عنوان مخزن بيماریهای انسان   11

     )مدیریت محيط زیست (مبارزه باحلزون ميزبان واسطحلزونها ونقش انها در سالمت و   12

 

 انجام مي گيرد. و با مشارکت فعال دانشجویان(فيلم و...و با بهره گيری از وسایل کمک آموزشي )اسالید، ویدئوپروژکتور،  مدیریت شده آموزش به روش سخنراني روش تدريس : 

 هر جلسه به پرسش و پاسخ و کوئيز اختصاص داده مي شود. ابتدای،  به منظور اثربخشي آموزشي و نيز ایجاد انگيزه در دانشجویان 

 در اولين جلسه کالس گفته مي شود قوانين کالس :سياست ها و 

 مشارکت در برنامه آموزشي وانجام تکاليف تعریف شده-رعایت قوانين ومقررات آموزشي : ایف و تکاليف دانشجوظو

  :در نمره پایاني آنسهم و درصد  روش ارزشيابي دانشجو

 %  11 * کوئيزهای کتبي و شفاهي 

 %  65  * امتحان نهایي 

 طبق برنامه امتحاني امتحانات در طول ترم و پایان ترم :تاریخ  
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 :منابع مطالعه

 ..( ترجمه م. زعيم، م. ع. سيدی رشتي و م.ا. صائبي، تهران1381کليات حشره شناسي پزشکي ) منابع اصلي :

 وزارت بهداشت(نویسنده جان.آ.روزندآل ،مترجمان:دکترناهيد نورجاه ودکتر فائزه اعيان، چاپ 1384کنترل ناقلين) 

 به تناسب موضوع از سوی استاد درس معرفي خواهد شد .منابع برای مطالعه بيشتر 

 

 

 

 


