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 طرح درس دوره
 

کارشناسی بهداشت عمومی –درس حشره شناسی پزشکی ومبارزه با ناقلین   
نیمسال اول 1394- 1395  
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 بسمه تعالی
  دانشگاه علوم پزشکی گلستان

  دفتر توسعه آموزش دانشکده بهداشت
  پزشکی ومبارزه با ناقلین حشره شناسی)  course plan(طرح  دوره 

  پزشکی ومبارزه با ناقلین حشره شناسی:  نام درس 
  21/6/94: شروع یختار  یک ترم :طول دوره 

  دانشکده بهداشت:محل برگزاري             2:تعداد واحد 
  ندارد:پیش نیاز   محمدرضا قنبري: مدرس

  :منابع   عمومی کارشناسی بهداشت:رشته و مقطع تحصیلی فراگیران 
  

  مفاهیم زیر استباآشنایی از طریق  وچگونگی مبارزه با آنها  سالمتا در آشنائی کلی دانشجویان با مورفولوژي، بیولوژي ،اکولوژي  بندپایان ونقش آنه:ف کلی اهدا

 :اهداف اختصاصی

  ، مفاهیم، تاریخچه، و تعاریف مهم درباره بندپایان از نظرانتقال بیمارياهمیت حشره شناسی پزشکی     )1

  طبقه بندي بندپایان و کاربرد آنهاو مرفولوژي وفیزیولوژي کلیاتی در باره      )2

  مورفولژي، بیولژي و اهمیت پزشکی پشه هاي خانواده کولیسیده     )3

 مورفولژي، بیولژي و اهمیت پزشکی پشه هاي خانواده پسیکودیده     )4

 مورفولژي، بیولژي و اهمیت پزشکی مگسهاي خانواده سیمولیده     )5

 مورفولژي، بیولژي و اهمیت پزشکی پشه هاي خانواده سراتوپوگونیده     )6

 ، میوسیدهمورفولژي، بیولژي و اهمیت پزشکی مگسهاي خانواده تابانیده     )7

 گزندهو غیر گزندهمورفولژي، بیولژي و اهمیت پزشکی مگسهاي      )8

 مورفولژي، بیولژي و اهمیت پزشکی شپشهاي راسته آنوپلورا     )9

 مورفولژي، بیولژي و اهمیت پزشکی ککهاي راسته سیفوناپترا)10

 یولژي و اهمیت پزشکی کنه هاي نرم و سختمورفولژي، ب)11

  .اصول مبارزه با حشرات و سایر بندپایان )12

 رایج در سم شناسی هیم ،اصطالحاتامف- کلیات سم شناسی) 13

 گیري آنهاربکاو طرق  فرموالسیونمعرفی انواع )14

 کاربرد حشره کشها واثرات زیست محیطی آن)15

 عنوان مخزن بیماریهاي انساناکولژي جوندگان مهم و نقش آنها به )16

  طرق مبارزه عملی با جوندگان و معرفی جونده کش هاي مهم)17

  : ، به اهداف رفتاري زیر دست یابنداختصاصیدر راستاي هر هدف  دانشجویان پس از طی دوره باید:  رفتارياهداف 

  :دانشجو باید بتواند -1

  گی انسان  نام ببرددرزندبندپایان راچند مورد از نقش هاي مثبت ومنفی   

  .مفاهیم و تعاریف اصلی درباره بندپایان را بیان کند

  .مفاهیم کلی مرتبط با شناسایی حشرات را توصیف نماید  

  .حشرات و سایر بندپایان را بطور کامل تعریف کند  

  .تمایز حشرات و آفات را تشخیص دهد  

  

  .را شناسایی کند چگونگی رده بندي و روش هاي متنوع تقسیم بندي بندپایان  - 2

  اجزاي بدن بندپایان را نام گذاري کند  
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 .حشرات و سایر بندپایان را بر اساس شکل،  رده بندي کند

  .انواع بندپایان مهم پزشکی را فهرست نماید  

  

  .را بطور کامل بیان کند خانواده کولیسیدهتعاریف اصلی مرتبط با بیولژي   - 3

  .هاي کولیسیده را توصیف نماید اصول و مفاهیم مهم در مبارزه با پشه  

  .انواع بیماري هاي منتقله از پشه ها به انسان را توضیح دهد  

    

    بیان کندپشه خاکی هاي دنیاي قدیم و جدید را با ذکر مثال   - 4

  .صفات بارز مورفولژیک و رفتاري پشه خاکی را با ذکر انواع توضیح دهد  

  .کند بیانروش هاي مبارزه با آنها را  وي مهم بیماریهاي منتقله را توصیف نمایدانتشار جغرافیایی پشه خاکی ناقل و کانونها  

  

  .را  بیان کند سیمولیومپشه هایصفات، بیولژي و عادات رفتاری  - 5

  .اهمیت پزشکی و خطرات ناشی از انتقال عوامل بیماریزا توسط  اینها را توصیف نماید  

  .انواع مبارزه با این حشرات را بیان کند  

  

  .میجهاي گزنده را توضیح دهدصفات، بیولژي و عادات رفتاري   - 6

  .اهمیت پزشکی و خطرات ناشی از گزش اینها را شرح دهد  

  

  .خرمگسها را با ذکر مثال بیان کند انواع  - 7

  .وجوه تشخیصی مورفولژیک آنها را مطرح نماید  

  .نحوه زندگی و عادات خونخواري آنها را توصیف کند  

  .یات بیماري هاي منتقله توسط خرمگسها را فهرست کنداسامی و خصوص  

  

  .اسامی تاکسونهاي مختلف این مگسها را با ذکر مثال لیست نماید  - 8

  .ساختار بیرونی،  نحوه تغذیه این مگسها را شرح دهد  

  .روش انتقال عفونتها و اهمیت پزشکی مستقیم و غیرمستقیم این مگسها برشمارد  

  .شگیري از انتشار آنها را بیان کندطرق متنوع مبارزه و پی  

  میاز را بدرستی شناخته وچگونگی پیدایش آن را توضیح دهد 

  

  .ژیک شپش سر، تنه و زهار را توضیح دهدوصفات بارز مورفول  - 9

  .نوع بیماریزایی و نحوه انتقال عوامل عفونی توسط شپش را ذکر کند  

  .ا توصیف نمایدژیک شپش در مراحل مختلف زندگی روخصایص بارز بیول  

  

  .نام علمی کک هاي مختلف انسان،  را بیان کند  10

  .عامل، ناقل، مخزن و سایر صفات اپیدمیولژیک عفونت منتقله توسط کک را مطرح کند  

  .صفات بارز مورفولژیک و بیولژیک انواع کک ها را تعریف کند  

    

  .و اهمیت بهداشتی آنان را شرح دهد کنه هاخصوصیات کلی   - 11

  .را توصیف نماید کنه هاژي، بیماري هاي منتقله و طرق مبارزه با انواع وولبی  

    

  .انواع روشهاي مبارزه با بندپایان را با ذکر مثال مطرح کند  12
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  قدرت وتوان تصمیم گیري وانتخاب روش مناسب مبارزه را باتوجه به بیولوژي حشرات را داشته وشرح دهد 

  ه با حشرات را فهرست کندوجه تمایز انواع روش هاي مبارز  

  عوامل زیستی و رفتاري که در ایجاد مقاومت به سموم مؤثرند، را فهرست نماید  

  

  طور صحیح تعریف کندبسم وسم شناسی را            -  13

  وتوضیح دهد ریف متداول در سم شناسی را همانند حداکثر غلظت کشنده ، حداکثر دوز کشنده را بدانداتع 

  سموم را در جهان بیان کند تاریخچه مصرف  

  

  د آنها را توضیح دهدبرانواع فرموالسیون ونحوه کار  14

  . انواع سموم حشره کش را لیست کرده و توضیح دهد

  .قوانین خاص مربوط به مصرف آفت کش ها را فهرست نماید  

  

 اثرات زیست محیطی هریک ار روشهاي مبارزه با بندپایان را بیان کند  - 15

  

  .م جوندگان و تاکسونهاي آنها را فهرست کرده و توضیح دهدصفات مه  - 16

  .بوم شناسی و جغرافیاي طبیعی جوندگان مهم شهري و غیره را شرح دهد  

    

  .طرق مختلف کنترل جوندگان و نیز جونده کش ها را مطرح کند  - 17

  .مشکالت مبارزه با جوندگان را تشریح نماید  

  

  فهرست محتوا و ترتیب ارائه درس
  

  مدرس  عناوین  ساعت  تاریخ  سهجل

شنبه 16-14  21/6/94  1
  وسه شنبه

  محمدرضا قنبري  )  در سالمت هااهمیت پزشکی بندپایان ونقش آن کلیات، (اهمیت آموزش حشره شناسی پزشکی 

 محمدرضا قنبري  آنها آشنائی با ویژه گیهاي ریخت شناسیطبقه بندي بندپایان و - دالیل بقاء بندپایان      2

 محمدرضا قنبري  تی در مورد ریخت شناسی ،فیزیولوژي وبیولوژي وعوامل محیطی موءثر بر آنکلیا      3

 محمدرضا قنبري  مورفولژي، بیولژي و اهمیت پزشکی پشه هاي خانواده کولیسیده      4

 محمدرضا قنبري  سراتوپوگونیده ، سیمولیده، .مورفولژي، بیولژي و اهمیت پزشکی پشه هاي خانواده پسیکودیده       5

 محمدرضا قنبري  )،میوسیده خانواده تابانیده(مورفولژي، بیولژي و اهمیت پزشکی مگسها      6

 محمدرضا قنبري  )ژیده واستریده  خانواده گلوسینیده،کالیفوریده، سارکوفا( مورفولژي، بیولژي و اهمیت پزشکی مگسها      7

 محمدرضا قنبري  سیفوناپترا وآنوپلورا مورفولژي، بیولژي و اهمیت پزشکی شپشهاي راسته      8

 محمدرضا قنبري  سوسریها وساس هامورفولژي، بیولژي و اهمیت پزشکی       9

آزمایشگاه حشره   10
  شناسی

 محمدرضا قنبري  آشنائی با نمونه هاي آزمایشگاهی حشرات  

 بريمحمدرضا قن  )عنکبوتیان(سخت نرم و مورفولژي، بیولژي و اهمیت پزشکی کنه هاي       11

 محمدرضا قنبري  وسایر بندپایان مهم پزشکی )عنکبوتیان( مایت هامورفولژي، بیولژي و اهمیت پزشکی       12

آزمایشگاه حشره   13
  شناسی

 محمدرضا قنبري  آشنائی با نمونه هاي آزمایشگاهی حشرات وبندپایان  

ي مبارزه فیزیکی، بیولژیکی، روشها(مبارزه با حشرات و سایر بندپایان در بهداشت عمومی اصول کلی       14
  )ژنتیکی و شیمیایی

 محمدرضا قنبري
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 مفاهیم ،اصطالحات رایج در باره سموم- کلیات سم شناسی      15
  

 محمدرضا قنبري

 معرفی انواع سموم بیولژیک و شیمیایی و طرق مصرف آنها      16
  

 محمدرضا قنبري

 کاربرد حشره کشها واثرات زیست محیطی آن      17
  

 نبريمحمدرضا ق

ي جوندگان مهم و نقش آنها به عنوان مخزن بیماریهاي انسان طرق مبارزه عملی با جوندگان و وژاکول      18
 معرفی جونده کش هاي مهم

  

 محمدرضا قنبري

آزمایشگاهحشره   19
  شناسی

 محمدرضا قنبري  آشنایی با انواع سموم وکاربرد آنها  

آزمایشگاه حشره   20
  شناسی

 محمدرضا قنبري  شی ونحوه کاربرد آنآشنایی با پمپ سمپا  

  
  .انجام می گیرد) ...فیلم واسالید، ویدئوپروژکتور، (آموزش به روش سخنرانی و با بهره گیري از وسایل کمک آموزشی  :روش تدریس  

  .پرسش و پاسخ و کوئیز اختصاص داده می شود هر جلسه به ابتدايبه منظور اثربخشی آموزشی و نیز ایجاد انگیزه در دانشجویان ضمن پذیرش پرسش در حین درس،  
  

  در اولین جلسه کالس گفته می شود :سیاست ها و قوانین کالس 
  

  مشارکت در برنامه آموزشی وانجام تکالیف تعریف شده- رعایت قوانین ومقررات آموزشی : ایف و تکالیف دانشجوظو
  

  :در نمره پایانیآنسهم و درصد  روش ارزشیابی دانشجو
  % 10  یزهاي کتبی و شفاهی کوئ* 
  % 20  امتحان میان ترم کتبی * 
  %  50    امتحان نهایی * 
  %20:       کار عملی تعریف شده   

  :بارم%................... 50... )....................................کوئیز، تکالیف، امتحان میان ترم ( در طول دوره ) الف
  :بارم%........................ 50..................................... .............پایان دوره) ب

  
  بر اساس برنامه:تاریخ امتحانات در طول ترم و پایان ترم 

  منابع مطالعه
  ..صائبی، تهران. ا.سیدي رشتی و م. ع. زعیم، م. ترجمه م) 1380(کلیات حشره شناسی پزشکی  :منابع اصلی 

  بر اساس هر محتوي در هر جلسه معرفی خواهند شد:یشتر منابع براي مطالعه ب

 


