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  (Course Plan)طرح دوره

 ۱۳۹۹/ 7/ ۱ :تاريخ ارائه درس ۱۴۰۰-۱۳۹۹:   سال تحصيلي

 ساناز حمزه  سرکار خانم مهندس  : نام مدرس کارشناسي بهداشت محيط   :رشتهمقطع/ 

  :تعداد دانشجو واحد(  2) روش های مبارزه با ناقلین :   )واحد( درسنام 

 جسه   ۱۰ –يک ساعت و نيم :   جلسات  تعداد/ مدت کالس ۱۴۰۰-۹۹ اول   نيسمال:   ترم

 

 منابع درس:
 دهقاني اله روح دکتر : ناقلين، تاليف با مبارزه مهندسي هاي روش

 کاشان پزشكي علوم دانشگاه دانشيار

   

 :امكانات آموزشي

 بستر اسكاي روم جهت برگزاري کالس آنالين   -

 نرم افزار کمتازيا جهت توليد محتواي کالس آفالين  -  

 :  مطالب درسکلي  رئوس

 مقدمه و معرفي مهندسي مبارزه با ناقلين  -۱

 Aachinida آفات، ناقلين، طبقه بندي و بيولوژي رده  -2

 محلهاي پرورش ناقلين مهم حشرات با دگرديسي کامل  -۳

 بيولوژي و محلهاي پرورش حشرات . دگرديسي ناقص  -۴

 روشهاي مختلف مبارزه با ناقلين  -5
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 بهسازی محیط و طبقه بندی آنها -بارزه با ناقلینروشهای مهندسی م -6

 معايب و مزايا ( Modification Environmental ) بهسازی محیط: تعییر و اصالح محیط  -7

 روشهای مديريت محیط: کاهش تماس انسان با ناقلین -8

 زهکشی و انواع آن -9

 هش تماس با ناقلین، شیرهای آب جاری و استفاده از سیفونهای خودکار، بهسازی شهرها، اقدامات ساختمان به منظور کاکانالهای روباز -10

 اثر جمع آوری و دفع بهداشتی زباله ها در کنترل مگس، پشه خاکی، سوسک و جوندگان -11

 

   :هدف کلي درس

در مبارزه با ناقلین جهت حذف  دانشجو با محلهای پرورش آفات بهداشتی و نحوه ارتباط  آنها با انسان و کاربرد های روش های مديريت محیط 

 يا کاهش آنها آشنا شود.  

 -روش آموزش:
 )...پاورپوينت، ويدئوهای آموزشی و)به روش سخنرانی و با بهرهگیری از وسايل کمک آموزشی  
 

 

 اجراي درس: شيوه

 پرسش و پاسخ -

 بحث گروهي  -
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 ي ارزشيابي نحوه

 

 نمره ارائه پروژه   2

 ترم  نمره میان  5

 نمره حضور غیاب   1

 نمره پايان ترم   12
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاريخ برگزاري 
 جلسات

 عنوان جلسه/رئوس مطالب
روش  

 تدريس  
وسايل  
کمک 

 آموزشي

 حيطه  
 اهداف 

 جلسه اول 

 نحوه درس، سرفصل درس، اهداف بیان

 بیان درس ارزشیابی و تدريس

اهمیت بر   ای مقدمه دانشجويان وظايف

 قه بندی سوسک ها و ناقلینبندپايان ، طب

سخنرانی ، 

پرسش پاسخ  

و محتوی 

 آموزشی 

پلت فرم  

مجازی 

)اسکای روم 

 ، نويد .....( 

 :دانشجو بايد بتواند شناختی و عاطفی  

اهمیت بندپايان ، نحوه آسیب بندپايان ،نحوه انتقال بیماری به طور کامل  

 تشريح نمايد. 
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 جلسه دوم

میت سوسری ها، خصوصیات رفتاری ، اه

 بهداشتی سوسری ها ، روش های کنترل 

سخنرانی ، 

پرسش پاسخ  

و محتوی 

 آموزشی 

پلت فرم  

مجازی 

)اسکای روم 

 ، نويد .....( 

 دانشجو بايد بتواند :  شناختی و عاطفی 

کنترل فیزيکی سوسريها،  شکارچیان طبیعی سوسری ها کنترل شیمیايی  

 سوسر يها را 

 بطور کامل تشريح کند. 

 

 جلسه سوم 

سخنرانی ،  مگس ها 

پرسش پاسخ  

و محتوی 

 آموزشی 

پلت فرم  

مجازی 

)اسکای روم 

 ، نويد .....( 

 شناختی و عاطفی 

دانشجو بايد بتواند:  اهمیت بهداشتی مگس ها، مبارزه و کنترل انها را 

 بطور کامل تشريح کند 

 جلسه چهار 

سخنرانی ،  ساس و پشه خاکی 

پرسش پاسخ  

و محتوی 

 آموزشی 

پلت فرم  

 مجازی

)اسکای روم 

 ، نويد .....( 

 شناختی و عاطفی 
کنترل جمعیت و عوامل محیطی موثر بر بروز ساس،  دانشجو بايد بتواند : 

روشهای پیشگیری و مبارزه با  ،راه های سرايت بیماری توسط پشه خاکی  

 بیماری های منتقله توسط پشه خاکی به طور کامل بیان نمايد. 

 جلسه پنجم

انی ، سخنر سگ ها و جوندگان

پرسش پاسخ  

و محتوی 

 آموزشی 

پلت فرم  

مجازی 

)اسکای روم 

 ، نويد .....( 

دانشجو بايد بتواند : اهمیت بهداشتی سگ ها ، بیماری های منتقل شونده   شناختی و عاطفی 

از سگ ، روش های کنترل جمعیت بهداشتی سگ ها ،اهمیت موش ها ،  

مبارزه با موش ها   عوامل مهم در مبارزه با موش ها ، روش های شیمیايی

 را بطور کامل بیان نمايد 

 

 جلسه ششم 

سخنرانی ،  روش های مبارزه با آفات 

پرسش پاسخ  

و محتوی 

 آموزشی 

پلت فرم  

مجازی 

)اسکای روم 

 ، نويد .....( 

 شناختی و عاطفی 

روش های مبارزه فیزيکی، مکانیکی ، محیطی با آفات  دانشجو بايد بتواند : 

 را بطور کامل بیان کند. 
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 جلسه هفتم

روش های بهسازی و نوسازی تاسیسات 

 زيستگاه های انسانی 

سخنرانی ، 

پرسش پاسخ  

و محتوی 

 آموزشی 

پلت فرم  

مجازی 

)اسکای روم 

 ، نويد .....( 

 شناختی و عاطفی 
روش های  و   روش های مبارزه بیولوژيکی يا طبیعیدانشجو بايد بتواند : 

انی را بطور کامل تشريح  بهسازی و نوسازی تاسیسات زيستگاه های انس

 نمايد. 

 جلسه هشتم

سخنرانی ،  زهکشی  -انواع پارازيت 

پرسش پاسخ  

و محتوی 

 آموزشی 

پلت فرم  

مجازی 

)اسکای روم 

 ، نويد .....( 

 شناختی و عاطفی 
 دانشجو بايد بتواند :  روش های مبارزه ژنتیکی ، 

همچنین   روش های مبارزه شیمیايی ، مديريت يا مبارزه تلفیقی با آفات و 

 تعريف زهکشی و فوايد آن ، انواع زهکشی را را به طور کامل بیان نمايد. 

 جلسه نهم

سخنرانی ،  بیماری های منتقله از آب

پرسش پاسخ  

و محتوی 

 آموزشی 

پلت فرم  

مجازی 

)اسکای روم 

 ، نويد .....( 

 شناختی و عاطفی 

لودگی اب از دانشجو بايد بتواند: ويژگی های اب سالم ، تعريف اب الوده ، ا

خصوصیات باکتريولوژی آب آشامیدنی را به طور کامل تشريح نظر منشا و 

 نمايد. 

 جلسه دهم

سخنرانی ،  بیماری های منتقله از اب

پرسش پاسخ  

و محتوی 

 آموزشی 

پلت فرم  

مجازی 

)اسکای روم 

 ، نويد .....( 

 شناختی و عاطفی 
نقش افزايش امالح دانشجو بايد بتواند : نقش اب در انتقال بیماری ها ،  

محلول در انتقال بیماريها و راهبرد بهداشت محیط در کنترل بیماری ها  

 را بطور کامل بیان نمايد 

 


