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  19/11/96تاریخ برگزاري :  طول دوره : یک ترم

  محل برگزاري :دانشکده بهداشت  5/1تعداد واحد :
  پیش نیاز :ندارد  گروه مدرسین :سیدمحمدرضا قنبري
مهندسی   :کارشناسی پیوستهرشته و مقطع تحصیلی فراگیران 

  بهداشت محیط
  منابع : در پائین ذکر شده است

  اهداف کلی :

 مفاهیم زیر است:باآشنایی دانشجویان 

  ، شیوع بیماریها واهمیت کنترلاز نظرانتقال بیمارياهمیت آنها  و مفاهیم، و تعاریف مهم درباره بندپایان حشره شناسی پزشکی شامل مرور کلیات .1

  طبقه بندي بندپایان حشرات در طبیعت،دالیل بقاء  .2

  اکولوژي حشرات، رشد وتکامل حشرات ونقش عوامل محیطیمورفولژي، بیولژي و کلیاتی در باره  .3

  ناقلین ،معایب ومحاسن کنترل، مدیریت محیط در کنترل ناقلینمبارزه با  کلی اصول .4

  ي آنوفل،ویژگی زیستگاهها، نقش زهکشی درکنترل ناقلین پشه ها  روشهاي مبارزه باو  ،اکولوژيبیولژي .5

 پشه ها سایر روشهاي مبارزه باو  ،اکولوژيبیولژي .6

  مگسها روشهاي مبارزه باو  ،اکولوژيبیولژي  .7

  وککهاشپشها روشهاي مبارزه باو  ،اکولوژيبیولژي  .8

 سوسري ها وساسهاو.......... روشهاي مبارزه باو  ،اکولوژيبیولژي  .9

  بیولژیکی، ژنتیکی با تاکید بر مبارزهروشهاي مبارزه با بندپایان انواع    .10

 طرق مبارزه عملی و اکولژي جوندگان مهم و نقش آنها به عنوان مخزن بیماریهاي انسان  .11

  )مدیریت محیط زیست (مبارزه باحلزون میزبان واسط حلزونها ونقش انها در سالمت و .12

  



  فهرست محتوا و ترتیب ارائه درس
  مدرس  عناوین  ساعت  تاریخ  ردیف

1  19/11/96  
  چهارشنبه 

اهمیت آنها  و مفاهیم، و تعاریف مهم درباره بندپایان حشره شناسی پزشکی شامل مرور کلیات  16-14
  از نظرانتقال بیماري

سیدمحمدرضا 
 قنبري

    طبقه بندي بندپایان دالیل بقاء حشرات در طبیعت،      2
اکولوژي حشرات،رشد وتکامل حشرات ونقش عوامل بیولژي ومورفولژي،  کلیاتی در باره       3

  محیطی
  

    ، مدیریت محیط در کنترل ناقلین مبارزه با حشرات و سایر بندپایان کلی اصول      4
    ي آنوفل پشه ها  روشهاي مبارزه باو  ،اکولوژيبیولژي      5
                                                              پشه ها سایر روشهاي مبارزه باو  ،اکولوژيبیولژي      6
     سوسري ها وساس هاو..........                             روشهاي مبارزه باو  ،اکولوژيبیولژي      7
                                                         ها مگس روشهاي مبارزه باو  ،اکولوژيبیولژي       8
    وکک ها                                                    ها شپش روشهاي مبارزه باو  ،اکولوژيبیولژي      9

               ژنتیکی و روشهاي مبارزه  بیولژیکی با تاکیدبر روشهاي مبارزه با بندپایانانواع       10
          طرق مبارزه و اکولژي جوندگان مهم و نقش آنها به عنوان مخزن بیماریهاي انسان      11
       )مدیریت محیط زیست (مبارزه باحلزون میزبان واسطحلزونها ونقش انها در سالمت و      12

  
  انجام می گیرد. و با مشارکت فعال دانشجویان)فیلم و...و با بهره گیري از وسایل کمک آموزشی (اسالید، ویدئوپروژکتور،  مدیریت شده آموزش به روش سخنرانی روش تدریس : 

  هر جلسه به پرسش و پاسخ و کوئیز اختصاص داده می شود. ، ابتداي به منظور اثربخشی آموزشی و نیز ایجاد انگیزه در دانشجویان 

  ر اولین جلسه کالس گفته می شودسیاست ها و قوانین کالس : د
  مشارکت در برنامه آموزشی وانجام تکالیف تعریف شده-وظایف و تکالیف دانشجو : رعایت قوانین ومقررات آموزشی

   روش ارزشیابی دانشجو و درصد سهم آن در نمره پایانی:
  % 10  * کوئیزهاي کتبی و شفاهی 

  % 90    * امتحان نهایی  
  تاریخ امتحانات در طول ترم و پایان ترم : طبق برنامه امتحانی 

  

  منابع مطالعه:
  ..) ترجمه م. زعیم، م. ع. سیدي رشتی و م.ا. صائبی، تهران1380کلیات حشره شناسی پزشکی ( منابع اصلی :

  اعیان، چاپ وزارت بهداشت)نویسنده جان.آ.روزندآل ،مترجمان:دکترناهید نورجاه ودکتر فائزه 1384کنترل ناقلین( 
  به تناسب موضوع از سوي استاد درس معرفی خواهد شد .منابع براي مطالعه بیشتر 

  
 


