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معرفی درس:

در حشرهشناسی پزشکی به بررسی حشراتی پرداخته میشود که اغلب خونخوارند و در ضمن خونخواری انسان ایجاد
خارش یا سوزش ،تورّم ،قرمزی و حساسیّت پوستی میشود .در ضمن تعدادی از آنها ناقل بیماریهای متعددی مانند
ملاریا ،تب زرد ،تب دام ،طاعون ،تیفوس و سالک میشود .از طرفی برخی از حشرات نیز سمّی هستند و نیش آنها
باعث اذیّت و مسمومیّت افراد میگردد.
حشرهشناسی مانند دیگر علوم در پزشکی قانونی اهمیت زیادی دارد برخی از حشرات برای تکمیل چرخه زندگی
خود ،در مرحله لاروی نیاز به گوشت و مواد پروتئینی دارند بنابراین جسد انسان میتواند برای آنها یک منبع غذایی
باشد ،حضور این حشرات بر روی جسد ،توسط متخصصین حشرهشناسی پزشکی قانونی در تحقیقات جنایی به کار
گرفته میشود .برخی از کاربردهای آنها در پزشکی قانونی در زیر ذکر شدهاست .الف :تخمین زمان سپریشده پس
از مرگ ب :بررسی مصرف داروها و مواد در مرحله لاروی

هدف از این درس آشنایی با انواع حشرات مهم در پزشکی و نحوه انتقال بیماری آنها می باشد .همچنین آشنایی
دانشجویان با انواع و اقسام بیماری هایی که به وسیله بندپایان به انسان منتقل می شوند و روش های متداول و معمول که
برای پیشگیری و کنترل این قبیل بیماری ها وجود دارد.

عناوين کلی اين درس شامل موارد زير می باشد :
 کلیات حشره شناسی پزشکی شامل مرور مفاهیم ،و تعاریف مهم درباره بندپایان
 اهمیت بندپایان از نظر انتقال بیماری ،شیوع بیماریها واهمیت کنترل
 کلیاتی در باره مورفولژی ،بیولوژی و اکولوژی حشرات ،رشد وتکامل حشرات و نقش عوامل محیطی
 بیولوژی،اکولوژی و روشهای مبارزه با پشه ها یآنوفل،
 بیولوژی،اکولوژی و روشهای مبارزه با پشه ها آئدس و کولکس

 بیولوژی،اکولوژی و روشهای مبارزه با پشه خاگی
 بیولوژی ،اکولوژی و روشهای مبارزه بامگسهای سراتاپوگونیده -تابانیده و سیمولیده
 بیولوژی ،اکولوژی و روشهای مبارزه بامگسهای خانگی و مولد میاز
 بیولوژی ،اکولوژی و روشهای مبارزه با شپش ها
 بیولوژی ،اکولوژی و روشهای مبارزه با ساس ها
 بیولوژی ،اکولوژی و روشهای مبارزه با کک ها
 بیولوژی ،اکولوژی و روشهای مبارزه با سوسری ها
 بیولوژی ،اکولوژی و روشهای مبارزه با کنه ها و هیره ها

 بیولوژی ،اکولوژی و روشهای مبارزه با جوندگان
 حشره کش های کاربردی در مبارزه با حشرات و بندپایان ناقل
 روشهای جمع آوری و نگهداری بندپایان مهم پزشکی و تعیین تعیین سطح حساسیت آنها به سموم

 هدف كلي
آشنايی با کلیات حشره شناسی پزشکی شامل مرور مفاهیم ،و تعاريف مهم درباره بندپايان

 اهداف اختصاصي
دانشجو در پایان دوره باید بتواند:
اهمیت حشرات شناسی در شاخه پزشکی را بیان کند
مفاهیم کلی مرتبط با شناسايی بندپايان را توصیف نمايد

 هدف كلي
آشنايی با اهمیت بندپايان از نظر انتقال بیماري ،شیوع بیماريها واهمیت کنترل

 اهداف اختصاصي
دانشجو در پایان دوره باید بتواند:
بیماريهاي شايع در کشور و مرتبط با بندپايان را معرفی کند

 هدف كلي
آشنايی با کلیاتی در باره مورفولژي ،بیولوژي و اکولوژي حشرات ،رشد وتکامل حشرات و نقش عوامل محیطی

 اهداف اختصاصي
دانشجو در پایان دوره باید بتواند:
انواع حشرات مهم پزشکی را فهرست نمايد.
حشرات و ساير بندپايان را بر اساس شکل ،رده بندي کند
نحوه رشد وتکامل حشرات وانواع آن را معرفی کند
تغییرات مقاومت حشرات به سرما وگرما را با توجه به فیزيولوژي حشرات بیان نمايد

 هدف كلي
آشنايی با بیولوژي ،اکولوژي و روشهاي مبارزه با پشه هاي آنوفل

 اهداف اختصاصي
دانشجو در پایان دوره باید بتواند:
اصول و مفاهیم مهم در مبارزه با پشه هاي کولیسیده را توصیف نمايد.
انتشار جغرافیايی گونه هاي مختلف پشه هاي کولیسیده در ايران و جهان را برشمارد.
مرفولوژي و بیولوژي پشه هاي کولیسیده را شرح دهد
اهمیت پزشکی پشه هاي آنوفل در انتقال انواع بیماريها شرح دهد.
عوامل محیطی موثر در زندگی پشه هاي آنوفل واشاعه بیماري مالاريا توضیح دهد.
عوامل مربوط به ناقل در اشاعه بیماري مالاريا بیان نمايد

 هدف كلي
آشنايی با بیولوژي،اکولوژي و روشهاي مبارزه با پشه ها آئدس و کولکس

 اهداف اختصاصي
دانشجو در پایان دوره باید بتواند:
اصول و مفاهیم مهم در مبارزه با پشه هاي کولیسینه را توصیف نمايد.
انتشار جغرافیايی گونه هاي مختلف پشه هاي کولیسینه در ايران و جهان را برشمارد.
مرفولوژي و بیولوژي پشه هاي کولیسینه را شرح دهد
اهمیت پزشکی پشه هاي آئدس و کولکس در انتقال انواع بیماريها شرح دهد.

 هدف كلي
آشنايی با بیولوژي،اکولوژي و روشهاي مبارزه با پشه خاگی

 اهداف اختصاصي
دانشجو در پایان دوره باید بتواند:
اقسام پشه خاکی هاي دنیاي قديم و جديد را با ذکر مثال شرح دهد
صفات بارز مورفولژيک و رفتاري پشه خاکی را با ذکر انواع توضیح دهد.
بیولژي پشه هاي خاکی با نگاه اختصاصی به زندگی بالغ ودوره لاروي را شرح دهد
انتشار جغرافیايی پشه خاکی ناقل و کانونهاي مهم بیماريهاي منتقله در ايران و جهان را توصیف نمايد
انواع مخازن بیماري لیشمانیوز وشرايط زيستی مناسب براي آنها ذکر کند.
اصول و مفاهیم مهم در مبارزه با پشه هاي خاکی را توصیف نمايد.

 هدف كلي
آشنايی با بیولوژي ،اکولوژي و روشهاي مبارزه بامگسهاي سراتاپوگونیده -تابانیده و سیمولیده

 اهداف اختصاصي
دانشجو در پایان دوره باید بتواند:
صفات بارز مورفولژيک و رفتاري حشرات از خانواده سراتوپوگونیده -تابانیده -گلوسینیده توضیح دهد.
بیولوژي خانواده سراتوپوگونیده -تابانیده -گلوسینیده با نگاه اختصاصی به زندگی بالغ ودوره لاروي را شرح دهد
انتشار جغرافیايی خانواده سراتوپوگونیده -تابانیده -گلوسینیده و کانونهاي مهم بیماريهاي منتقله در ايران و جهان را توصیف نمايد
اصول و مفاهیم مهم در مبارزه با آنها را توصیف نمايد.

 هدف كلي
آشنايی با بیولوژي ،اکولوژي و روشهاي مبارزه بامگسهاي خانگی و مولد میاز

 اهداف اختصاصي
دانشجو در پایان دوره باید بتواند:
صفات بارز مورفولژيک و رفتاري مگس هاي خانگی و مولد میاز را توضیح دهد.
بیولوژي مگس هاي خانگی و مولد میاز با نگاه اختصاصی به زندگی بالغ ودوره لاروي را شرح دهد
انتشار جغرافیايی مگس هاي خانگی و مولد میاز و کانونهاي مهم بیماريهاي منتقله در ايران و جهان را توصیف نمايد
اصول و مفاهیم مهم در مبارزه با آنها را توصیف نمايد.

 هدف كلي
مفاهیم و انواع شپش هاي انسان ،دوره زندگی ،نقش بیماري زايی ،تیفوس اپیدمیک و اپیدمیولوژي آن ،علائم و تشخیص بیماري ،تب
خندق و تب راجعه اپیدمیک ،اپیدمیولوژي آن،علائم و تشخیص بیماري ،روش هاي مبارزه با انواع شپش ها
آشنايی با شکل ظاهري شپش(عملی)

 اهداف اختصاصي
دانشجو در پایان دوره باید بتواند:
انواع شپش هانی انسانی را بیان و شرح نمايد.
دوره زندگی و بیماري هاي منتقله از شپش ها را بیان کند.
تیفوس اپیدمیک ،تب خندق و تب راجعه اپیدمیک با علائم و روش تشخیص آن را توضیح دهد.

 هدف كلي
آشنايی با انواع ساس ها ،شکل ظاهري ،دوره زندگی ،نقش بیماري زايی ،روش هاي مبارزه ،شکل ظاهري ساس هاي ترياتومینه ،نقش
بیماري ساس هاي ردوويده ،بیماري شاگاس و چرخه زندگی انگل ،روش هاي پیشگیري و درمان
آشنايی با شکل ظاهري ساس(عملی)

 اهداف اختصاصي
دانشجو در پایان دوره باید بتواند:
انواع ساس ها و شکل ظاهري آن ها را توضیح دهد.
دوره زندگی و بیماري هاي منتقله از ساس ها را بیان کند.
بیماري هاي منتقله از ساس هاي ردوويده و بیماري شاگاس و چرخه زندگی انگل را شرح دهد.

 هدف كلي
آشنايی با انواع کک ها ،شکل خارجی کک ها ،دوره زندگی ،نقش بیماري زايی،طاعون و انواع آن ،راهاي پیش گیري ،تیفوس اندمیک و
اپیدمیولوژي آن و علائم بیماري و راه هاي تشخیص آن
آشضنايی با شکل ظاهري کک(عملی)

 اهداف اختصاصي
دانشجو در پایان دوره باید بتواند:
انواع کک ها و شکل ظاهري آن ها را توضیح دهد.
دوره زندگی و بیماري هاي منتقله از کک ها را بیان کند.
طاعون و انواع آن ،تیفوس اندمیک با علائم و روش تشخیص آن را توضیح دهد.

 هدف كلي
اشنايی با انواع سوسري ها و شکل ظاهري آنها ،دوره زندگی و نقش بیماري زايی،روشهاي پیشگیري و مبارزه با سوسريها

 هدف اختصاصي
دانشجو در پایان دوره باید بتواند
انواع سوسري ها و شکل ظاهري آن ها را توضیح دهد.
دوره زندگی و بیماري هاي منتقله ازسوسري ها را بیان کند.
روشهاي مبارزه با سوسري ها را نام ببرد.
آشنايی با شکل ظاهري سوسري(عملی)

 هدف كلي
آشنايی با انواع کنه ها و هیره ها ،شکل ظاهري انواع کنه ها ،دوره زندگی و نقش بیماري زايی ،انواع بیماري هاي منتقله از
کنه ها ،آربوويروس هاي متفرقه ،ريکتزياها ،تولارمی ،انواع هیره ها ،شکل ظاهري و تفاوت انواع هیره ها ،دوره زندگی و
نحوه انتقال بیماري ها ،درمان بیماري هاي منتقله از هیره ها،

 هدف اختصاصي
دانشجو در پایان دوره باید بتواند:
انواع کنه ها و شکل ظاهري آن ها را توضیح دهد.
دوره زندگی و بیماري هاي منتقله ازکنه ها را بیان کند.
آربوويروس هاي متفرقه را شرح دهد.
روشهاي درمان بیماري هاي منتقله از هیره ها را شرح دهد.

 هدف كلي
آشنايی با انواع جوندگان ،آشنايی با انواع موش هاي خانگی ،اهمیت اقتصادي جوندگان ،نقش بیماري زايی جوندگان و
روش هاي مبارزه با آنها

 هدف اختصاصي
دانشجو در پایان دوره باید بتواند:
انواع جوندگان مهم در مناطق مسکونی را نام ببرد.
انواع موش هاي خانگی و نحوه فعالیت آنها را شرح دهد.
نقش بیماري زايی جوندگان و روش هاي مبارزه با آنها را بیان نمايد.

 هدف كلي
آشنايی با روش هاي مبارزه با بندپايان ناقل ،انواع روش هاي کنترلی ،طبقه بندي حشره کش ها ،طرز عمل حشره کش
ها ،فرمولاسیون حشره کش ها ،انواع مقاومت ها در برابر حشره کش ها ،مراقبت هاي لازم در هنگام سم پاشی

 هدف اختصاصي
دانشجو در پایان دوره باید بتواند:
انواع روش هاي مبارزه با بندپايان ناقل را بیان کند.
انواع روش هاي کنترلی و طبقه بندي حشره کش ها را بداند.
انواع مقاومت ها در برابر حشره کش ها را شرح دهد.
مراقبت هاي لازم هنگام سم پاشی را توضیح دهد.

 هدف كلي
انواع روش هاي جمع آوري و نگهداري بندپايان مهم پزشکی ،انواع وسايل و مايعات جمع آوري ،زمان و محل مناسب
جهت جمع آوري حشرات و تعیین تعیین سطح حساسیت آنها به سموم

 هدف اختصاصي
دانشجو در پایان دوره باید بتواند:
انواع روش هاي جمع آوري و نگهداري بندپايان مهم پزشکی را بداند.
انواع وسايل و مايعات جمع آوري حشرات را شرح دهد.
زمان و محل مناسب جهت جمع آوري حشرات را بیان کند.
نحوه تعیین سطح حساسیت حشرات به سموم را بداند

 روش آموزش
ترکیبی

شرايط اجراء


امکانات آموزشی:

نرم افزار تولید محتوا ،اينترنت ،کامپیوتر

مجازي

حضوري

 منابع درسی :
آیا کتاب /مقاله خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبع درسی در نظر دارید؟  بلی

 خیر

 در صورت وجود جدول زیر را تكميل كنيد:
مشخصات کتاب شامل عنوان ،نویسندگان،مترجمین ،انتشارات ،سال و نوبت چاپ


کلیات حشره شناسی پزشکی ،تالیف م.و سرویس



حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین ،تالیف مهندس پریوش حلم سرشت و مهندس

صفحات و فصلهای مشخص
شده برای مطالعه

اسماعیل دل پیشه

مشخصات مقاله شامل عنوان ،نویسندگان ،مجله ،سال و شماره انتشار و صفحات

نحوه دسترسی دانشجویان به
مقاله

 در صورتي كه در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتواي دیگري (مانند فيلم ،مجموعه اسلاید و  )...علاوه بر
كتاب فوق یا به تنهایي به عنوان منبع درسی به دانشجویان معرفي كنيد ،مشخصات آن را ذكر كنيد
نوع محتوا*

مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/
تهیهکنندگان

توضیحات

آماده بودن فایل برای
بارگذاری**

فایل آن را ضميمه نمایيد:

* منظور اسلاید پاور پوینت ،جزوه ،فيلم آموزشي ،محتوای بارگذاری شده بر روی سامانههای دیگر دانشگاه و  ...است.

 در صورتي كه در نظر دارید محتواي دیگري (مانند كتاب ،مجموعه اسلاید ،جزوه و  )...را به عنوان منبع
مطالعه بیشتر به دانشجویان معرفي كنيد ،مشخصات كامل آن را ذكر كنيد( .در سامانه قسمتي جداگانه براي
این موارد در نظر گرفته شده است).
.
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........................................................................................................................................................................................................4
 آزمون هاي خود ارزيابی
 .1آیا براي درس خود آزمون در نظر گرفتهاید؟

 بلي

 خير

 در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمونها را ذكر كنيد.
شماره

عنوان آزمون

نوع آزمون

مهلت پاسخ دادن دانشجویان

مثال

ازمون مبحث
نيازسنجي در برنامه
درسي

تستي چهار
جوابي

از  1422/22/14تا 1422/22/22

مهلت ارائه بازخورد به تکالیف
تا تاریخ 1422/22/24

 تکالیف و پروژههاي دانشجويان


شماره

1

2

تکالیف طول ترم
مهلت پاسخ

عنوان

شرح تکلیف

تکلیف

تكليف اول
كلاسي

تكليف دوم
كلاسي

دادن
دانشجویان

كاربرد درس حشره شناسي پزشكي در رشته كاري بهداشت
عمومي

 99/12/12تا
99/12/23

اپيدميولوژي بيماریهاي ناشي از حشرات ناقل در كشور ایران

 1422 /21/22تا
1422/21/23

مهلت
فیدبک
دادن

هدف از ارائه تکلیف

مدرس

/12/22
99

/21/22
1422

مرور فصل مربوطه از منبع
درسي و درک مفاهيم مربوطه
مروري وبسایت ها و مقالات
ملي و بين المللي

 پروژه درسی
 .1آیا براي درس خود پروژه پایان ترم /ميان ترم در نظر گرفتهاید؟

 بلي

 خير

در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسيد:
..........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
 ساير فعالیت هاي يادگیري
در سامانه امكان فعال سازي اتاق بحث (غيرهمزمان) ،وجود دارد .اگر در طراحي و هدایت مباحثه دقت
كافي انجام شود مي-تواند به پرورش تفكر انتقادي در دانشجویان كمک زیادي نماید .در صورت تمایل به
استفاده از این امكان موارد زیر را تكميل نمایيد:
 اتاق بحث (فورم)

موضوع بحث:
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
 ارزشیابی دانشجويان
موارد ارزشیابی



بارم نمره

آزمون میان ترم

6

آزمون پایان ترم

12

شرکت فعال در کلاس و حضور و غیاب

2

تکالیف و سایر فعالیت ها

2

مقررات
 حداقل نمره قبولي 01
 تعداددفعات مجاز غيبت در كلاس

مطابق قوانين آموزشي

جدول زمانبندي درس حشره شناسی پزشکی
تاریخ ارائه

ساعت

موضوع جلسه

ارائه

0111/00/01

01-8

0111/00/01

01-8

کليات حشره شناسي
پزشكي شامل مرور

دكتر منگلي زاده

مجازی

مجازی

نرم افزار توليد
محتوا ،اینترنت،
كامپيوتر

دكتر منگلي زاده

بيماریها واهميت
کنترل

0111/00/02

تکلیف
آزمون

نرم افزار توليد
محتوا ،اینترنت،
كامپيوتر

درباره بندپایان
انتقال بيماری ،شيوع

مورد نياز

ارزشيابي

مدرس

نحوه ارائه

مفاهيم ،و تعاریف مهم
اهميت بندپایان از نظر

امكانات

روش

پایانی
تکلیف
آزمون
پایانی

کلياتي در باره

01-8

مورفولژی ،بيولوژی و

دكتر منگلي زاده

مجازی

اکولوژی حشرات ،رشد

0111/00/01

وتكامل حشرات و نقش

نرم افزار توليد
محتوا ،اینترنت،
كامپيوتر

تکلیف
آزمون
پایانی

عوامل محيطي

0111/00/10

01-8

بيولوژی،اکولوژی و

دكتر منگلي زاده

مجازی

روشهای مبارزه با پشه
های آنوفل،

نرم افزار توليد
محتوا ،اینترنت،
كامپيوتر

تکلیف
آزمون
پایانی

0111/00/00
01-8

مجازی

نرم افزار توليد
محتوا ،اینترنت،
كامپيوتر

روشهای مبارزه با پشه

0111/00/01

0111/00/08

بيولوژی،اکولوژی و

دكتر منگلي زاده

مجازی

نرم افزار توليد
محتوا ،اینترنت،
كامپيوتر

ها آئدس و کولكس

01-8

بيولوژی،اکولوژی و

دكتر منگلي زاده

روشهای مبارزه با پشه
خاگي

0111/00/02

تکلیف
آزمون
پایانی

تكليف
آزمون
پایانی

بيولوژی ،اکولوژی و

01-8

روشهای مبارزه

دكتر منگلي زاده

مجازی

بامگسهای

0111/00/02

سراتاپوگونيده-

نرم افزار توليد
محتوا ،اینترنت،
كامپيوتر

تكليف
آزمون
پایانی

تابانيده و سيموليده

0011/10/01

01-8

0011/10/01

01-8

0011/10/11

01-8

بيولوژی ،اکولوژی و
روشهای مبارزه

دكتر منگلي زاده

مجازی

نرم افزار توليد
محتوا ،اینترنت،
كامپيوتر

مجازی

نرم افزار توليد
محتوا ،اینترنت،
كامپيوتر

مجازی

نرم افزار توليد
محتوا ،اینترنت،
كامپيوتر

بامگسهای خانگي و
مولد مياز
بيولوژی ،اکولوژی و

دكتر منگلي زاده

روشهای مبارزه با
شپش ها
بيولوژی ،اکولوژی و
روشهای مبارزه با
ساس ها

دكتر منگلي زاده

تکلیف
آزمون
پایانی
تکلیف
آزمون
پایانی
تکلیف
آزمون
پایانی

0011/10/11

01-8

0011/10/01

01-8

0011/10/01

01-8

0011/10/02

01-8

0011/10/01

01-8

0011/11/11

01-8

0011/11/12

01-8

بيولوژی ،اکولوژی و

دكتر منگلي زاده

مجازی

نرم افزار توليد
محتوا ،اینترنت،
كامپيوتر

مجازی

نرم افزار توليد
محتوا ،اینترنت،
كامپيوتر

مجازی

نرم افزار توليد
محتوا ،اینترنت،
كامپيوتر

مجازی

نرم افزار توليد
محتوا ،اینترنت،
كامپيوتر

مجازی

نرم افزار توليد
محتوا ،اینترنت،
كامپيوتر

مجازی

نرم افزار توليد
محتوا ،اینترنت،
كامپيوتر

مجازی

نرم افزار توليد
محتوا ،اینترنت،
كامپيوتر

روشهای مبارزه با کک
ها
بيولوژی ،اکولوژی و

دكتر منگلي زاده

روشهای مبارزه با
سوسری ها
بيولوژی ،اکولوژی و

دكتر منگلي زاده

روشهای مبارزه با کنه
ها و هيره ها
بيولوژی ،اکولوژی و

دكتر منگلي زاده

روشهای مبارزه با
جوندگان
روش های مبارزه با

دكتر منگلي زاده

حشرات و بندپایان
ناقل
روشهای جمع آوری و

دكتر منگلي زاده

نگهداری بندپایان مهم
پزشكي
تعيين سطح حساسيت
حشرات نسبت به
حشره کش ها

دكتر منگلي زاده

تکلیف
آزمون
پایانی
تکلیف
آزمون
پایانی
تکلیف
آزمون
پایانی
تکلیف
آزمون
پایانی
تکلیف
آزمون
پایانی
تکلیف
آزمون
پایانی
تکلیف
آزمون
پایانی

