
 تعالی بسمه

 گلستان پزشکی علوم دانشگاه 

 پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز 

 مبارزه  با ناقلين(  course plan) ترمی  دوره  طرح 

 نام درس : مبارزه  با ناقلين

 شنبه ها دو    28/11/98از: شروع نيمسال طول دوره : يك ترم

 بهداشتمحل برگزاری :دانشكده  5/1تعداد واحد :

 پيش نياز : گروه مدرسين :سيدمحمدرضا قنبری

 مهندسی بهداشت محيط رشته و مقطع تحصيلی فراگيران :كارشناسی

 اهداف :

 مفاهيم زير است:باآشنايی دانشجويان 

 شيوع بيماريها واهميت كنترل، از نظرانتقال بيماریاهميت آنها  و مفاهيم، و تعاريف مهم درباره بندپايان حشره شناسی پزشكی شامل مرور كليات .1

 طبقه بندی بندپايان داليل بقاء حشرات در طبيعت، .2

 اكولوژی حشرات، رشد وتكامل حشرات ونقش عوامل محيطیمورفولژی، بيولژی و كلياتی در باره  .3

 ناقلين ،معايب ومحاسن كنترل، مديريت محيط در كنترل ناقلينمبارزه با  كلی اصول .4

 ی آنوفل،ويژگی زيستگاهها، نقش زهكشی دركنترل ناقلين پشه ها  مبارزه باروشهای و  ،اكولوژیبيولژی .5

 پشه ها ساير روشهای مبارزه باو  ،اكولوژیبيولژی .6

 مگسها روشهای مبارزه باو  ،اكولوژیبيولژی  .7

 وككهاشپشها روشهای مبارزه باو  ،اكولوژیبيولژی  .8

 ......سوسری ها وساسهاو.... روشهای مبارزه باو  ،اكولوژیبيولژی  .9

 بيولژيكی، ژنتيكی با تاكيد بر مبارزهروشهای مبارزه با بندپايان انواع    .11

 طرق مبارزه عملی و اكولژی جوندگان مهم و نقش آنها به عنوان مخزن بيماريهای انسان  .11

 

انجاام مای    و با مشاركت فعاال دانشاجويان  (فيلم و...و با بهره گيری از وسايل كمك آموزشی )اساليد، ويدئوپروژكتور،  مديريت شده آموزش به روش سخنرانی روش تدريس : 

 گيرد.



 هر جلسه به پرسش و پاسخ و كوئيز اختصاص داده می شود. ، ابتدای به منظور اثربخشی آموزشی و نيز ايجاد انگيزه در دانشجويان 

 ر اولين جلسه كالس گفته می شودسياست ها و قوانين كالس : د

 مشاركت در برنامه آموزشی وانجام تكاليف تعريف شده-وظايف و تكاليف دانشجو : رعايت قوانين ومقررات آموزشی

   روش ارزشيابی دانشجو و درصد سهم آن در نمره پايانی:

 %  11 * كوئيزهای كتبی و شفاهی  

 %  91  * امتحان نهايی  

 تاريخ امتحانات در طول ترم و پايان ترم : طبق برنامه امتحانی 

 

 منابع مطالعه:

 ..( ترجمه م. زعيم، م. ع. سيدی رشتی و م.ا. صائبی، تهرانآخرين ويرايشكليات حشره شناسی پزشكی ) منابع اصلی :

 فائزه اعيان، چاپ وزارت بهداشت(نويسنده جان.آ.روزندآل ،مترجمان:دكترناهيد نورجاه ودكتر 1384كنترل ناقلين) 

 د شدنمعرفی خواه یدرس منابع مرتبط ،به تناسب موضوع .برای مطالعه بيشتر

 

 

 فهرست محتوا و ترتيب ارائه درس

 مدرس عناوين ساعت تاريخ رديف

1 28/11/98 

 

اهميت آنها  و مفاهيم، و تعاريف مهم درباره بندپايان حشره شناسی پزشكی شامل مرور كليات 16-14

 از نظرانتقال بيماری

سيد 

 محمدرضا قنبری

  رشد وتكامل حشرات ونقش عوامل محيطی داليل بقاء حشرات در طبيعت،   2

  اكولوژی حشراتمورفولژی، بيولژی و كلياتی در باره    3

  ، مديريت محيط در كنترل ناقلين مبارزه با حشرات و ساير بندپايان كلی اصول   4

  ی آنوفل پشه ها  روشهای مبارزه باو  ،اكولوژیبيولژی   5

                                                              پشه ها ساير روشهای مبارزه باو  ،اكولوژیبيولژی   6

   سوسری ها وساس هاو..........                             روشهای مبارزه باو  ،اكولوژیبيولژی   7

                                                       ها مگس روشهای مبارزه باو  ،اكولوژیبيولژی    8

  وكك ها                                                    ها شپش روشهای مبارزه باو  ،اكولوژیبيولژی   9

             ژنتيكی و روشهای مبارزه  بيولژيكی با تاكيدبر روشهای مبارزه با بندپايانانواع    11

  اقدامات حفاظتی برای مبارزه با بندپايان)انواع تورها،پشه بندها و......(   11

        طرق مبارزه و و نقش آنها به عنوان مخزن بيماريهای انساناكولژی جوندگان مهم    12

 


