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  طرح درس نظري 

رشته: بهداشت عمومی                                حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، سموم آفت کش و مقابله با آنها          عنوان درس: 
    نداردپیش نیاز:            98- 99 دومنیمسال:                      واحد عملی 1 -واحدنظري1 تعداد واحد:                پیوستهمقطع: کارشناسی 

سه شنبه                            روزکالس:                    19/1/99پایان کالس: تاریخ            15/11/98شروع کالس: تاریخ                          27کد درس: 
             روش تدریس: سخنرانی/بحث گروهی             1/4/99 تاریخ آزمون:                       (نظري) 16-17(عملی)/   10-12ساعت کالس: 

                                                           نفر  تعداد:  محل اجرا: دانشکده علوم پزشکی         رسانه آموزشی: اسالید/ پروژکتور      
 خانم قره خانی مدرس:

  

در این درس دانشجویان با انواع حشرات موذي، و ناقل بیماري ها و اصول مبارزه با آنها و همچنین انواع حشره کس ها و  شرح درس:
  حشره کش ها و سمپاشی آشنا خواهند شد.جونده کش ها و طرز تهیه و کار با 

   :کلی هدف

  با انواع بیماریهاي منتقله بوسیله بندپایان و روشهاي پیشگیري و کنترل آنهاآشنایی 

  :اهداف رفتاري

  ؛دانشجو بتواند

 بندي آنها را شرح دهد. تقسیم و خصوصیات حشرات، و بندپایان

 ها را شرح دهد. پشه توسط منتقله بیماریهاي و بیولوژي و مرفولوژي

 مگسها را شرح دهد. توسط منتقله بیماریهاي و بیولوژي و مرفولوژي

 ها را شرح دهد. شپش و ها کک توسط منتقله بیماریهاي و بیولوژي و مرفولوژي

 ها را شرح دهد. سوسري و ها ساس توسط منتقله بیماریهاي و بیولوژي و مرفولوژي

   ها را شرح دهد. مایت و ها کنه توسط منتقله بیماریهاي و بیولوژي و مرفولوژي

 را شرح دهد. مهم جوندگان اکولوژي

  کش را شرح دهد. آفت سموم و جوندگان و حشرات با مبارزه روشهاي و اصول

  

  تدریس:  روش
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ویدیو پروژکتور و  - اورهد –کتور  این درس با استفاده از  روش هاي سخنرانی، پیش سازمان دهنده و گروه کوچک و با استفاده از پرو
  کامپیوتر بر حسب نیاز تدریس خواهد شد.

در هر جلسه از دانشجویان انتظار می رود که مبحث همان جلسه را از قبل مطالعه نموده و شرکت فعال در بحث داشته باشند و 
  همچنین در رابطه با موضوع درس، مقاالت جدیدي را نیز در کالس ارایه نمایند.

  

  ارزشیابی دانشجو:روش 

  نمره 9: عملینمره                       آزمون  9نمره                     آزمون پایان ترم:  2پرسش و پاسخ در هرجلسه: 

  روز پس از اعمال نمره در سایت، دانشجو می تواند اعتراض خود را نسبت به نمره وارد نماید. 5حداکثر 

ط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در هر ترم انجام می شود و نتایج آن در اختیار مسئول تجزیه و تحلیل سواالت آزمون توس
  درس قرار می کیرد.

  

  سیاست ها و قوانین درس:

  رعایت اصول اخالق اسالمی، حرفه اي و حضور به موقع در کالس درس، الزامیست.

  

  منابع:

 سیدي رشتی و صائبی ،انتشارات دانشگاه تهرانسرویس م ،کلیات حشره شناسی پزشکی ، ترجمه زعیم ، . 1

  پارك  ، درسنامه پزشکی پیشگیري ، ترجمه جمعی از اساتید. 2
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  تاریخ برگزاري جلسات:

  مدرس  اهداف رفتاري  ساعت  تاریخ  جلسه
 خانم قره خانی  معارفه، توضیح نحوه ارزیابی دانشجویان و ارائه سرفصل و رئوس مطالب   12-10  15/11/98  1

 خانم قره خانی  آنهابندي  تقسیم و خصوصیات حشرات، و بندپایان کلیات  16- 17  15/11/98  2

 خانم قره خانی  تعطیلی رسمی   12-10  22/11/98  3

 خانم قره خانی  تعطیلی رسمی  16- 17  22/11/98  4

 خانم قره خانی  عملی   12-10  29/11/98  5

 خانم قره خانی  )ها پشه: اول قسمت(دوباالن توسط منتقله بیماریهاي و بیولوژي و مرفولوژي  16- 17  29/11/98  6

 خانم قره خانی  عملی   12-10  6/12/98  7

 خانم قره خانی  )مگسها: دوم قسمت(دوباالن توسط منتقله بیماریهاي و بیولوژي و مرفولوژي  16- 17  6/12/98  8

 خانم قره خانی  عملی   12-10  13/12/98  9

 و شپش ها، ساس ها و کک ها توسط منتقله بیماریهاي و بیولوژي و مرفولوژي  16- 17  13/12/98  10
 سوسري ها

 خانم قره خانی

 خانم قره خانی  عملی   12-10  20/12/98  11

 خانم قره خانی  مایت ها و ها کنه توسط منتقله بیماریهاي و بیولوژي و مرفولوژي  16- 17  20/12/98  12

قره خانیخانم   عملی   12-10  20/12/98  13  

 خانم قره خانی     بیماري مخزن مهم جوندگان اکولوژي  16- 17  27/12/98  14

 خانم قره خانی  آزمون عملی   12-10  19/1/99  15

 خانم قره خانی  کش آفت سموم معرفی و جوندگان و حشرات با مبارزه روشهاي و اصول  16- 17  19/1/99  16
       


