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  فهرست محتوا و ترتیب ارائه درس

  مدرس  عناوین  ساعت  تاریخ  ردیف

1  2/7/97  
  دوشنبه

اهمیت آنها  و مفاهیم، و تعاریف مهم درباره بندپایان حشره شناسی پزشکی شامل مرور کلیات  10-8
  از نظرانتقال بیماري

محمدرضا 
 قنبري

    طبقه بندي بندپایان دالیل بقاء حشرات در طبیعت،      2
اکولوژي حشرات،رشد وتکامل حشرات ونقش عوامل مورفولژي، بیولژي و 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 
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