
  

 
 

  مجازی( ترکیبی یا COURSE PLAN)وره طرح د

 

 

 معرفی درس:

 جادیانسان ا یکه اغلب خونخوارند و در ضمن خونخوار شودیپرداخته م یحشرات یبه بررس یپزشک یشناسدر حشره

مانند  یمتعدد یهایماریها ناقل باز آن ی. در ضمن تعدادشودیم یپوست تیّو حساس یسوزش، تورّم، قرمز ایخارش 

ها آن شیهستند و ن یسمّ زیاز حشرات ن یبرخ ی. از طرفشودیو سالک م فوسیتب زرد، تب دام، طاعون، ت ا،یملار

 .گرددیافراد م تیّو مسموم تیّباعث اذ

 یچرخه زندگ لیتکم یاز حشرات برا یبرخ دارد یادیز تیاهم یقانون یعلوم در پزشک گریمانند د یشناسحشره

 ییمنبع غذا کیها آن یبرا تواندیجسد انسان م نیدارند بنابرا ینیبه گوشت و مواد پروتئ ازین یخود، در مرحله لارو

به کار  ییجنا قاتیدر تحق یقانون یپزشک یاسشنحشره نیجسد، توسط متخصص یحشرات بر رو نیباشد، حضور ا

پس  شدهیزمان سپر نیاست. الف: تخمذکر شده ریدر ز یقانون یها در پزشکآن یاز کاربردها ی. برخشودیگرفته م

  یمصرف داروها و مواد در مرحله لارو یاز مرگ ب: بررس

 یبهداشت عموم ی: کارشناسیلیمقطع و رشته تحص       ی:    بهداشت عمومیدانشکده :    بهداشت اوز         گروه آموزش

 واحد 2 :  تعداد واحد حشره شناسی پزشکی  :  نام درس

 عملی -نظری نوع واحد :

 61-61 -سه شنبهروز و ساعت برگزاری کلاس:   - پیش نیاز:

 سامانه نوید  مکان برگزاری:

                                             دکتر منگلی زاده مسئول برنامه :    

 nezam_m2008@yahoo.com آدرس پست الکترونیکی:                                         22261225شماره تماس دانشکده:    

                  دکتر منگلی زاده  مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:  

 nezam_m2008@yahoo.com  آدرس پست الکترونیکی:                               52622261225شماره تماس دانشکده:       

 دکتر منگلی زادهتهیه و تنظیم : 

 6511تاریخ تدوین/ بازنگری: بهمن 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



همچنین آشنایی  آنها می باشد.هدف از این درس آشنایی با انواع حشرات مهم در پزشکی و نحوه انتقال بیماری 

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 :

 انیمهم درباره بندپا فیو تعار م،یشامل مرور مفاه یپزشک یشناس حشره اتیکل   

 کنترل تیواهم هایماریب وعیش ماری،یانتقال ب از نظر بندپایان تیاهم 

 یطینقش عوامل مح اکولوژی حشرات، رشد وتکامل حشرات و در باره مورفولژی، بیولوژی و یاتیکل 

 آنوفل،یو روشهای مبارزه با پشه ها  ،اکولوژیبیولوژی 

 آئدس و کولکس و روشهای مبارزه با پشه ها  ،اکولوژیبیولوژی 

 با پشه خاگیو روشهای مبارزه  ،اکولوژیبیولوژی 

 تابانیده و سیمولیده -ی سراتاپوگونیدهروشهای مبارزه بامگسها وی بیولوژی ،اکولوژ 

 ی خانگی و مولد میازروشهای مبارزه بامگسها وی بیولوژی ،اکولوژ 

 با شپش هاروشهای مبارزه  وی بیولوژی ،اکولوژ 

 با ساس هاروشهای مبارزه  وی بیولوژی ،اکولوژ 

 با کک هاروشهای مبارزه  وی بیولوژی ،اکولوژ 

 با سوسری هاروشهای مبارزه  وی بیولوژی ،اکولوژ 

 با کنه ها و هیره هاروشهای مبارزه  وی بیولوژی ،اکولوژ 

 با جوندگانروشهای مبارزه  وی بیولوژی ،اکولوژ 

 کش های کاربردی در مبارزه با حشرات و بندپایان ناقل حشره 

  روشهای جمع آوری و نگهداری بندپایان مهم پزشکی و تعیین تعیین سطح حساسیت آنها به سموم 

 

 

 هدف كلي 

  انيمهم درباره بندپا فيو تعار م،یشامل مرور مفاه یپزشک یشناس حشره اتیکلآشنايی با 

  اهداف اختصاصي 

 پایان دوره باید بتواند:دانشجو  در 

 بیان کند حشرات شناسی در شاخه پزشکی رااهمیت 

 را توصیف نمايد بندپايانمفاهیم کلی مرتبط با شناسايی 

 

 

 هدف كلي 

 کنترل تیواهم هايماریب وعیش ماري،یانتقال ب از نظر بندپايان تیاهمآشنايی با 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 کند یرا معرف انيبندپا با در کشور و مرتبط عيشا هاييماریب
 



 

 هدف كلي 

 یطیو اکولوژي حشرات، رشد وتکامل حشرات و نقش عوامل مح ولوژيیدر باره مورفولژي، ب یاتیکلآشنايی با 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .مهم پزشکی را فهرست نمايد حشراتانواع 

 ساير بندپايان را بر اساس شکل، رده بندي کندشرات و ح

 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 

 ي آنوفلو روشهاي مبارزه با پشه ها اکولوژي ،بیولوژيآشنايی با 

  اهداف اختصاصي 

 در پایان دوره باید بتواند:دانشجو  

 .دينما فیرا توص دهیسیمهم در مبارزه با پشه هاي کول میاصول و مفاه

 را برشمارد. و جهان رانيدر ا دهیسیگونه هاي مختلف پشه هاي کول يیایانتشار جغراف

 مرفولوژي و بیولوژي پشه هاي کولیسیده را شرح دهد

 بیماريها شرح دهد. اهمیت پزشکی پشه هاي آنوفل در انتقال انواع

 .دهد حیتوض ايمالار ماريیپشه هاي آنوفل واشاعه ب یموثر در زندگ یطیعوامل مح

 عوامل مربوط به ناقل در اشاعه بیماري مالاريا بیان نمايد

 

 هدف كلي 

 و روشهاي مبارزه با پشه ها آئدس و کولکس ولوژي،اکولوژيیبآشنايی با 

  اهداف اختصاصي 

 دوره باید بتواند:دانشجو  در پایان 

 .دينما فیرا توصکولیسینه مهم در مبارزه با پشه هاي  میاصول و مفاه

 را برشمارد. و جهان رانيدر ا کولیسینهگونه هاي مختلف پشه هاي  يیایانتشار جغراف

 مرفولوژي و بیولوژي پشه هاي کولیسینه را شرح دهد

 بیماريها شرح دهد.اهمیت پزشکی پشه هاي آئدس و کولکس در انتقال انواع 

 

 هدف كلي 

 یو روشهاي مبارزه با پشه خاگ ولوژي،اکولوژيیبآشنايی با 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 را با ذکر مثال شرح دهد ديو جد ميقد ايیهاي دن یقسام پشه خاکا

 دهد. حیرا با ذکر انواع توض یو رفتاري پشه خاک کيصفات بارز مورفولژ

 بالغ ودوره لاروي را شرح دهد یبه زندگ ینگاه اختصاص با یپشه هاي خاک ولژيیب

 نمايد فیرا توص در ايران و جهان منتقله هاييماریناقل و کانونهاي مهم ب یپشه خاک يیایجغراف انتشار

 .مناسب براي آنها ذکر کند یستيز طيوشرا وزیشمانیل ماريیمخازن ب انواع

 .دينما فیرا توصپشه هاي خاکی بارزه با مهم در م میاصول و مفاه

 



 

 هدف كلي 

 دهیمولیو س دهیتابان -دهیسراتاپوگون يو روشهاي مبارزه بامگسها ي،اکولوژ ولوژيیبآشنايی با 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 دهد. حیتوض گلوسینیده -تابانیده -حشرات از خانواده سراتوپوگونیدهو رفتاري  کيصفات بارز مورفولژ

 بالغ ودوره لاروي را شرح دهد یبه زندگ ینگاه اختصاص با گلوسینیده -تابانیده -خانواده سراتوپوگونیده ژيوولیب

 نمايد فیرا توص در ايران و جهان منتقله هاييماریو کانونهاي مهم ب گلوسینیده -تابانیده -خانواده سراتوپوگونیده يیایجغراف انتشار

  .دينما فیرا توصآنها مهم در مبارزه با  میمفاهاصول و 

 

 

 هدف كلي 

 ي خانگی و مولد میازروشهاي مبارزه بامگسها وي ،اکولوژ بیولوژيآشنايی با 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 دهد. حیتوض مگس هاي خانگی و مولد میاز راو رفتاري  کيصفات بارز مورفولژ

 بالغ ودوره لاروي را شرح دهد یبه زندگ ینگاه اختصاص بامگس هاي خانگی و مولد میاز  ژيوولیب

 نمايد فیرا توص در ايران و جهان منتقله هاييماریو کانونهاي مهم بمگس هاي خانگی و مولد میاز  يیایجغراف انتشار

 .دينما فیرا توصآنها مهم در مبارزه با  میاصول و مفاه

 

 

 هدف كلي 

انواع شپش هاي انسان، دوره زندگی، نقش بیماري زايی، تیفوس اپیدمیک و اپیدمیولوژي آن، علائم و تشخیص بیماري، تب مفاهیم و 

 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 

 پایان دوره باید بتواند:دانشجو  در 

 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 

روش هاي مبارزه، شکل ظاهري ساس هاي ترياتومینه، نقش  ، نقش بیماري زايی،آشنايی با انواع ساس ها، شکل ظاهري، دوره زندگی

 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:

 را توضیح دهد. آن هاانواع ساس ها و شکل ظاهري  
 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 

پیش گیري، تیفوس اندمیک و  آشنايی با انواع کک ها، شکل خارجی کک ها، دوره زندگی، نقش بیماري زايی،طاعون و انواع آن، راهاي

 اپیدمیولوژي آن و علائم بیماري و راه هاي تشخیص آن

 آشضنايی با شکل ظاهري کک)عملی(

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 دهد. حیآن ها را توض يها و شکل ظاهر کک انواع

 کند. انیها را ب ککمنتقله از  يها يماریو ب یدوره زندگ

 طاعون و انواع آن، تیفوس اندمیک با علائم و روش تشخیص آن را توضیح دهد.

 

 

 هدف كلي 

 هاوشهاي پیشگیري و مبارزه با سوسري،ردوره زندگی و نقش بیماري زايیاشنايی با انواع سوسري ها و شکل ظاهري آنها، 

 هدف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند

 دهد. حیآن ها را توض يظاهرها و شکل سوسري انواع 

 کند. انیها را ب سوسري منتقله از يها يماریو ب یدوره زندگ

 روشهاي مبارزه با سوسري ها را نام ببرد.

 آشنايی با شکل ظاهري سوسري)عملی(

 

 هدف كلي 

بیماري هاي منتقله از آشنايی با انواع کنه ها و هیره ها، شکل ظاهري انواع کنه ها، دوره زندگی و نقش بیماري زايی، انواع 

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:

 دهد. حیآن ها را توض يها و شکل ظاهر کنهانواع 

 کند. انیها را ب  کنهمنتقله از يها يماریو ب یدوره زندگ     

 آربوويروس هاي متفرقه را شرح دهد.

 را شرح دهد. روشهاي درمان بیماري هاي منتقله از هیره ها

  هدف كلي 

اقتصادي جوندگان، نقش بیماري زايی جوندگان و آشنايی با انواع جوندگان، آشنايی با انواع موش هاي خانگی، اهمیت 

 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.

 را بیان نمايد. نهانقش بیماري زايی جوندگان و روش هاي مبارزه با آ



 

  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 

 پایان دوره باید بتواند:دانشجو  در 

 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 

نگهداري بندپايان مهم پزشکی، انواع وسايل و مايعات جمع آوري، زمان و محل مناسب انواع روش هاي جمع آوري و 

 و تعیین تعیین سطح حساسیت آنها به سموم جهت جمع آوري حشرات

 هدف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 را بداند. انواع روش هاي جمع آوري و نگهداري بندپايان مهم پزشکی

 حشرات را شرح دهد. مايعات جمع آوريانواع وسايل و 

 زمان و محل مناسب جهت جمع آوري حشرات را بیان کند.

 نحوه تعیین سطح حساسیت حشرات به سموم را بداند

 

 روش آموزش 
 

 حضوري                                      مجازيترکیبی                                          

 شرايط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
 کامپیوتر، نرم افزار تولید محتوا، اينترنت

 

 

 

 

 

 



  منابع درسی:  

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

 :در صورت وجود جدول زیر را تكميل كنيد 

 انتشارات، سال و نوبت چاپمشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، 
های مشخص صفحات و  فصل

 مطالعهشده برای 

 سیم.و سرو فیتال ،یپزشک یحشره شناس اتیکل 

 حلم سرشت و مهندس  وشیمهندس پر فیتال ن،یو مبارزه با ناقل یپزشک یحشره شناس

 شهیدل پ لیاسماع

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتشار و صفحاتمشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره 
نحوه دسترسی دانشجویان به 

 مقاله

 

 

 

 

 

 

 

 

  در صورتي كه در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتواي دیگري )مانند فيلم، مجموعه اسلاید و ...( علاوه بر

، مشخصات آن را ذكر كنيد كنيد به دانشجویان معرفي منبع درسیكتاب فوق یا به تنهایي به عنوان 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** اریذبارگ

    

    

    

    

    



 آن را ضميمه نمایيد: فایل

 
 و ... است. های دیگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، جزوه، فيلم آموزشياسلاید پاور پوینت، منظور  *

 

  منبع در صورتي كه در نظر دارید محتواي دیگري )مانند كتاب، مجموعه اسلاید، جزوه و ...( را به عنوان

، مشخصات كامل آن را ذكر كنيد. )در سامانه قسمتي جداگانه براي به دانشجویان معرفي كنيد مطالعه بیشتر

 این موارد در نظر گرفته شده است.(

.  
1 ....................................................................................................................................................................................................................... 

2 ....................................................................................................................................................................................................................... 

3 ....................................................................................................................................................................................................................... 

4........................................................................................................................................................................................................ 

 آزمون هاي خود ارزيابی 

 خير   بلي   اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا براي درس خود1

 ها را ذكر كنيد.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

دانشجویانمهلت پاسخ دادن  نوع آزمون عنوان آزمون شماره فمهلت ارائه بازخورد به تکالی   

 مثال

ازمون مبحث 

امه نيازسنجي در برن

 درسي

تستي چهار 

 جوابي
22/22/1422تا  14/22/1422از  24/22/1422تا تاریخ    

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 



 هاي دانشجويانتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 

 پروژه درسی 

 خير   بلي   اید؟در نظر گرفته/ميان ترم . آیا براي درس خود پروژه پایان ترم 1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسيد:           

..........................................................................................................................................................................................................  

................... ......................................................................................................................................................................................................  

 يریادگي يها تیفعال ريسا 

مباحثه دقت  تیو هدا ي(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانياتاق بحث )غ يدر سامانه امكان فعال ساز

به  لی. در صورت تمادینما يادیكمک ز انیدر دانشجو يتواند به پرورش تفكر انتقاد-يانجام شود م يكاف

 :دیينما ليرا تكم ریامكان موارد ز نیاستفاده از ا

 )اتاق بحث )فورم 

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

مهلت 

 فیدبک

دادن 

 مدرس

 هدف از ارائه تکلیف

1 
ل تكليف او

 كلاسي

كاربرد درس حشره شناسي پزشكي در رشته كاري بهداشت 

 عمومي

 تا 12/12/99

23/12/99  

22/12/

99 

مرور فصل مربوطه از منبع 

 درسي و درک مفاهيم مربوطه

2 

 

 دومتكليف 

 كلاسي
 اپيدميولوژي بيماریهاي ناشي از حشرات ناقل در كشور ایران 

تا  1422/ 22/21

23/21/1422 

22/21/

1422  

مروري وبسایت ها و مقالات 

 ملي و بين المللي



بحث:  موضوع

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................ 

 ارزشیابی دانشجويان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 6 آزمون میان ترم

 12 آزمون پایان ترم

 2 غیاب شرکت فعال در کلاس و حضور و

 2 تکالیف و سایر فعالیت ها

 

 مقررات 

       01حداقل نمره قبولي                                  

 مطابق قوانين آموزشي              تعداددفعات مجاز غيبت در كلاس        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حشره شناسی پزشکی درس زمانبندي جدول

 تاریخ ارائه
ساعت 

 ارائه

 جلسهموضوع 
 نحوه ارائه مدرس

امكانات 

 مورد نياز

روش 

 ارزشيابي

 يحشره شناس اتيکل 8-01 01/00/0111

شامل مرور  يپزشك

مهم  فیو تعار م،يمفاه

 انیدرباره بندپا

نرم افزار توليد  مجازی دكتر منگلي زاده

محتوا، اینترنت، 

 كامپيوتر

 تکلیف

 آزمون

 پایانی

از نظر  انیبندپا تياهم 8-01 01/00/0111

 وعيش ماری،يانتقال ب

 تيواهم هایماريب

 کنترل

نرم افزار توليد  مجازی دكتر منگلي زاده

محتوا، اینترنت، 

 كامپيوتر

 تکلیف

 آزمون

 پایانی

02/00/0111 

01/00/0111 

8-01 
در باره  ياتيکل

و  ولوژیيمورفولژی، ب

اکولوژی حشرات، رشد 

وتكامل حشرات و نقش 

 يطيعوامل مح

نرم افزار توليد  مجازی زادهدكتر منگلي 

محتوا، اینترنت، 

 كامپيوتر

 تکلیف

 آزمون

 پایانی

و  ولوژی،اکولوژیيب 8-01 10/00/0111

روشهای مبارزه با پشه 

 آنوفل، یها

نرم افزار توليد  مجازی دكتر منگلي زاده

محتوا، اینترنت، 

 كامپيوتر

 تکلیف

 آزمون

 پایانی

00/00/0111 

01/00/0111 

و  ولوژی،اکولوژیيب 8-01

روشهای مبارزه با پشه 

 ها آئدس و کولكس

نرم افزار توليد  مجازی دكتر منگلي زاده

محتوا، اینترنت، 

 كامپيوتر

 تکلیف

 آزمون

 پایانی

و  ولوژی،اکولوژیيب 8-01 08/00/0111

روشهای مبارزه با پشه 

 يخاگ

نرم افزار توليد  مجازی دكتر منگلي زاده

محتوا، اینترنت، 

 كامپيوتر

 تكليف

 آزمون

 پایانی

02/00/0111 

02/00/0111 

8-01 
و  ی،اکولوژ ولوژیيب

روشهای مبارزه 

 یبامگسها

 -دهيسراتاپوگون

 دهيموليو س دهيتابان

نرم افزار توليد  مجازی دكتر منگلي زاده

محتوا، اینترنت، 

 كامپيوتر

 تكليف

 آزمون

 پایانی

و  ی،اکولوژ ولوژیيب 8-01 01/10/0011

روشهای مبارزه 

و  يخانگ یبامگسها

 ازيمولد م

نرم افزار توليد  مجازی دكتر منگلي زاده

محتوا، اینترنت، 

 كامپيوتر

 تکلیف

 آزمون

 پایانی

و  ی،اکولوژ ولوژیيب 8-01 01/10/0011

روشهای مبارزه با 

 شپش ها

نرم افزار توليد  مجازی دكتر منگلي زاده

محتوا، اینترنت، 

 كامپيوتر

 تکلیف

 آزمون

 پایانی

و  ی،اکولوژ ولوژیيب 8-01 11/10/0011

روشهای مبارزه با 

 ساس ها

نرم افزار توليد  مجازی دكتر منگلي زاده

محتوا، اینترنت، 

 كامپيوتر

 تکلیف

 آزمون

 پایانی



و  ی،اکولوژ ولوژیيب 8-01 11/10/0011

روشهای مبارزه با کک 

 ها

نرم افزار توليد  مجازی دكتر منگلي زاده

محتوا، اینترنت، 

 كامپيوتر

 تکلیف

 آزمون

 پایانی

و  ی،اکولوژ ولوژیيب 8-01 01/10/0011

روشهای مبارزه با 

 ها یسوسر

نرم افزار توليد  مجازی دكتر منگلي زاده

محتوا، اینترنت، 

 كامپيوتر

 تکلیف

 آزمون

 پایانی

و  ی،اکولوژ ولوژیيب 8-01 01/10/0011

روشهای مبارزه با کنه 

 ها رهيها و ه

نرم افزار توليد  مجازی دكتر منگلي زاده

محتوا، اینترنت، 

 كامپيوتر

 تکلیف

 آزمون

 پایانی

و  ی،اکولوژ ولوژیيب 8-01 02/10/0011

روشهای مبارزه با 

 جوندگان

نرم افزار توليد  مجازی دكتر منگلي زاده

محتوا، اینترنت، 

 كامپيوتر

 تکلیف

 آزمون

 پایانی

مبارزه با  یروش ها 8-01 01/10/0011

 انیحشرات و بندپا

 ناقل

نرم افزار توليد  مجازی دكتر منگلي زاده

محتوا، اینترنت، 

 كامپيوتر

 تکلیف

 آزمون

 پایانی

و  یجمع آور یروشها 8-01 11/11/0011

مهم  انیبندپا ینگهدار

 يپزشك

نرم افزار توليد  مجازی دكتر منگلي زاده

محتوا، اینترنت، 

 كامپيوتر

 تکلیف

 آزمون

 پایانی

 تيسطح حساس نييتع 8-01 12/11/0011

حشرات نسبت به 

 حشره کش ها

نرم افزار توليد  مجازی دكتر منگلي زاده

محتوا، اینترنت، 

 كامپيوتر

 تکلیف

 آزمون

 پایانی

 

 


