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 معرفی درس:

  مدیریت محیط )منابع آب، گیاهان، ...( برای طریق از روش های مبارزه با ناقلین مورد در کلی اطلاعات ارائه درس این در

با پشه ها، مگس خانگی، کک، ساس، سوسری ها و کنه ها ارائه می شود. همچنین مسائل مهم در ارتباط با مبارزه  مبارزه

بیل مشخصات و انواع سموم، اثرات ناشی از کاربرد سموم، روش های سنجش و ارزیابی سموم در محیط ناقلین از ق با شیمیایی

 . سم زدایی از محیط ارائه می شود و روش های

 
 عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد :

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

 یطینقش عوامل مح اکولوژی حشرات، رشد وتکامل حشرات و ژی، بیولوژی ووباره مورفولدر  یاتیکل 

 آئدس( -کولکس -کولیسیده ) آنوفلو روشهای مبارزه با پشه ها  ،اکولوژیبیولوژی 

 با پشه خاگیو روشهای مبارزه  ،اکولوژیبیولوژی 
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 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان
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 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 ده و سیمولیدهتابانی -ی سراتاپوگونیدهروشهای مبارزه بامگسها وی بیولوژی ،اکولوژ 

 ی خانگی و مولد میازروشهای مبارزه بامگسها وی بیولوژی ،اکولوژ 

 ساس ها با شپش هاروشهای مبارزه  وی بیولوژی ،اکولوژ ، 

 با کک هاروشهای مبارزه  وی بیولوژی ،اکولوژ 

 جوندگانو  با سوسری هاروشهای مبارزه  وی بیولوژی ،اکولوژ 

 با کنه ها و هیره هاروشهای مبارزه  وی بیولوژی ،اکولوژ 

 )مروری به روش های مختلف مبارزه با ناقلین ) شیمیایی، بیولوژیکی، ژنتیکی 

  مدیریت محیط برای مبارزه با ناقلین 

  تشریح روش های زهکشی 

  روش های و وسایل مختلف صید حشرات 

  آشنایی با سموم های مختلف شیمیایی برای مبارزه با ناقلین 

 وش های سم زدایی محیطی، رهنمودهای استفاده از سموم و دفع آنهااثرات بهداشتی سموم، ر 

 

 

 هدف كلي 

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

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 بیان کند حشرات شناسی در شاخه پزشکی رااهمیت 

 را توصیف نماید بندپایانمرتبط با شناسایی  مفاهیم کلی

 

 

 هدف كلي 

 یطیتکامل حشرات و نقش عوامل مح و اکولوژی حشرات، رشد و ولوژییژی، بودر باره مورفول یاتیکلآشنایی با 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .مهم پزشکی را فهرست نماید حشراتانواع 

 ان را بر اساس شکل، رده بندی کندشرات و سایر بندپایح

 نحوه رشد وتکامل حشرات وانواع آن را معرفی کند

 تغییرات مقاومت حشرات به سرما وگرما را با توجه به فیزیولوژی حشرات بیان نماید

 

 هدف كلي 

 کولکس( -آئدس -کولیسیده ) انوفلی و روشهای مبارزه با پشه ها اکولوژی ،بیولوژیآشنایی با 

 صاصي اهداف اخت 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .دینما فیرا توص دهیسیمهم در مبارزه با پشه های کول میاصول و مفاه

 را برشمارد. و جهان رانیدر ا دهیسیگونه های مختلف پشه های کول ییایانتشار جغراف

 مرفولوژی و بیولوژی پشه های کولیسیده را شرح دهد

 ر انتقال انواع بیماریها شرح دهد.اهمیت پزشکی پشه های آنوفل د



 .دهد حیتوض ایمالار مارییپشه های آنوفل واشاعه ب یموثر در زندگ یطیعوامل مح

 عوامل مربوط به ناقل در اشاعه بیماری مالاریا بیان نماید

 اهمیت پزشکی پشه های آئدس و کولکس در انتقال انواع بیماریها شرح دهد.

 

 هدف كلي 

 یو روشهای مبارزه با پشه خاگ کولوژیولوژی،ایبآشنایی با 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 را با ذکر مثال شرح دهد دیو جد میقد اییهای دن یقسام پشه خاکا

 دهد. حیرا با ذکر انواع توض یو رفتاری پشه خاک کیصفات بارز مورفولژ

 الغ ودوره لاروی را شرح دهدب یبه زندگ ینگاه اختصاص با یپشه های خاک ولژییب

 نماید فیرا توص در ایران و جهان منتقله هاییماریناقل و کانونهای مهم ب یپشه خاک ییایجغراف انتشار

 .مناسب برای آنها ذکر کند یستیز طیوشرا وزیشمانیل مارییمخازن ب انواع

 .دینما فیرا توصپشه های خاکی مهم در مبارزه با  میاصول و مفاه

 

 

 يهدف كل 

 دهیمولیو س دهیتابان -دهیسراتاپوگون یو روشهای مبارزه بامگسها ی،اکولوژ ولوژییبآشنایی با 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 دهد. حیتوض گلوسینیده -تابانیده -حشرات از خانواده سراتوپوگونیدهو رفتاری  کیصفات بارز مورفولژ

 بالغ ودوره لاروی را شرح دهد یبه زندگ ینگاه اختصاص با گلوسینیده -تابانیده -نیدهخانواده سراتوپوگو ژیوولیب

 نماید فیوصرا ت در ایران و جهان منتقله هاییماریو کانونهای مهم ب گلوسینیده -تابانیده -خانواده سراتوپوگونیده ییایجغراف انتشار

  .دینما فیرا توصآنها مهم در مبارزه با  میاصول و مفاه

 

 

 هدف كلي 

 ی خانگی و مولد میازمگسها روشهای مبارزه با وی ،اکولوژ بیولوژیآشنایی با 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 دهد. حیتوض مگس های خانگی و مولد میاز راو رفتاری  کیصفات بارز مورفولژ

 بالغ ودوره لاروی را شرح دهد یبه زندگ ینگاه اختصاص بامگس های خانگی و مولد میاز  ژیوولیب

 نماید فیرا توص در ایران و جهان منتقله هاییماریو کانونهای مهم بمگس های خانگی و مولد میاز  ییایجغراف انتشار

 .دینما فیرا توصآنها مهم در مبارزه با  میاصول و مفاه

 

 

 هدف كلي 

 ، روش های پیشگیری و درمانی، دوره زندگی، نقش بیماری زایو ساس ها مفاهیم و انواع شپش ها

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 انواع شپش هانی انسانی را بیان و شرح نماید.



 دوره زندگی و بیماری های منتقله از شپش ها را بیان کند.

 تیفوس اپیدمیک، تب خندق و تب راجعه اپیدمیک با علائم و روش تشخیص آن را توضیح دهد.

 را توضیح دهد. واع ساس ها و شکل ظاهری آن هاان
 دوره زندگی و بیماری های منتقله از ساس ها را بیان کند.

 بیماری های منتقله از ساس های ردوویده و بیماری شاگاس و چرخه زندگی انگل را شرح دهد.
 
 

 هدف كلي 

  ها، دوره زندگی، نقش بیماری زاییآشنایی با انواع کک ها، شکل خارجی کک 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

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

 کند. انیها را ب ککمنتقله از  یها یماریو ب یدوره زندگ

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

 

 

 هدف كلي 

 آنهاوشهای پیشگیری و مبارزه با ،ردوره زندگی و نقش بیماری زاییوندگان، و جاشنایی با انواع سوسری ها 

 هدف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند

 دهد. حیآن ها را توض یها و شکل ظاهرسوسری انواع 

 کند. انیها را ب سوسری منتقله از یها یماریو ب یدوره زندگ

 روشهای مبارزه با سوسری ها را نام ببرد.

 انواع جوندگان مهم در مناطق مسکونی را نام ببرد.

 انواع موش های خانگی و نحوه فعالیت آنها را شرح دهد.

 نقش بیماری زایی جوندگان و روش های مبارزه با آنها را بیان نماید.

 

 

 هدف كلي 

 ایی، دوره زندگی و نقش بیماری زآشنایی با انواع کنه ها و هیره ها، شکل ظاهری انواع کنه ها

 هدف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 دهد. حیآن ها را توض یها و شکل ظاهر کنهانواع 

 کند. انیها را ب  کنهمنتقله از یها یماریو ب یدوره زندگ     

 

  هدف كلي 

 (یکیژنت ،یکیولوژیب ،ییایمی) ش نیمختلف مبارزه با ناقل یبه روش ها یمرور

 هدف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 دهند. حیتوض و را شناخته یطیمبارزه مح یروش ها



 دهند. حیرا شناخته و توض یعیطب ای یکیولوژیمبارزه ب یروش ها

 دهند حیتوض را شناخته و یکیمبارزه ژنت یبتوانند روش ها انیدانشجو

  هدف كلي 

 نیمبارزه با ناقل یبرا طیمح تیریمد

  هدف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .دهند حیرا شناخته و توض نیناقل یقیتلف تیریمد

 .دهند حیتوض را شناخته و( Source reduction) در منبع کاهش قیحشرات از طر تیکاهش در جمع

 .دهند حیو توض شناخته را نیمبارزه با ناقل یراب طیمح تیریمد

و  Modification of human behavior  شامل نیمبارزه با ناقل یبرا طیمح تیریمد یبتوانند با روشها

Environmental manipulation  وEnvironmental modification دهندیح را شناخته و توض 

 

  هدف كلي 

  یزهکش یروش ها حیتشر

  صيهدف اختصا 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .دهند حیرا شناخته و توض یزهکش یانواع روشها

 آشنا شوند نیناقل ریتوسعه بر رشد و تکث یبا اثرات پروژه ها

 

  هدف كلي 

 حشرات  دیمختلف ص لیو وسا یروش ها

  هدف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 حشرات آشنا شوند یآور جمع و دیو لوازم مختلف ص لیبا انواع وسا

 

  هدف كلي 

  نیمبارزه با ناقل یبرا ییایمیمختلف ش یبا سموم ها ییآشنا

  هدف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 آشنا شوند. ستمیآثار آنها در اکوس عت،یطب به ورود آنها یبا سموم و آفت کش ها و با راهها انیدانشجو

 آنها آشنا شوند. یا انواع سموم و دسته بندب

 ( آشنا شوندییایمیمهم )مبارزه ش حشرات و انیمختلف کنترل بندپا یباروش ها

  هدف كلي 

 اثرات بهداشتی سموم، روش های سم زدایی محیطی، رهنمودهای استفاده از سموم و دفع آنها



  هدف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 و مشکلات مربوط به استفاده از سموم برای مبارزه با ناقلین را تشریح نمایید مخاطرات

 راه های ورود، انتقال و متابولیسم سموم در بدن را بشناسد و توضیح دهد.

 اثرات بهداشتی ناشی از کاربرد  سمو م در محیط زیست توضیح دهد.

 اندروش های صحیح دفع سموم را دانسته و استانداردهای آن را بد

 

 روش آموزش 
 

 حضوری                                      مجازی                                          ترکیبی

 شرایط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
 کامپیوتر، نرم افزار تولید محتوا، اینترنت

 

 

  منابع درسی:  

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

 :در صورت وجود جدول زیر را تكميل كنيد 

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
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

 شماره  ،  هی، تهران ، نشر نیالد اثیدکتر منصور غ ن،یمبارزه با ناقل یبرا طیمح تیریمد

 1521،  یبهداشت قاتیتحق تویانست دانشکده بهداشت و2112

 کاشان ی، دانشگاه علوم پزشک ی، روح اله دهقان نیمبارزه با ناقل یمهندس یروشها 

 Insect and Rodent Control through Enviromental Management-WHO,1991 

 Enviromental management for vector control – WHO , 1988 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 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

آن را  یلفا، مشخصات آن را ذكر كنيد كنيد انشجویان معرفيبه د منبع درسیفوق یا به تنهایي به عنوان 

 ضميمه نمایيد:

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

 

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

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

 در نظر گرفته شده است.(

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

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

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

 *توانوع مح
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** اریذبارگ
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 آزمون های خود ارزیابی 

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

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

ع آزموننو عنوان آزمون شماره  مهلت ارائه بازخورد به تکالیف مهلت پاسخ دادن دانشجویان 

 مثال

ازمون مبحث 

نيازسنجي در برنامه 

 درسي

تستي چهار 

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

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 های دانشجویانتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دن دا

 دانشجویان

مهلت 

فیدبک 

دادن 

 مدرس

 هدف از ارائه تکلیف

1      

2 

 
     

3      



 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:           

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

 یریادگی یها تیفعال ریسا 

مباحثه دقت  تیو هدا ي(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانيبحث )غاتاق  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 

بحث:  موضوع

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

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

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

 ارزشیابی دانشجویان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 6 آزمون میان ترم

 12 آزمون پایان ترم

 2 شرکت فعال در کلاس و حضور و غیاب

 2 تکالیف و سایر فعالیت ها

 

 مقررات 

       01حداقل نمره قبولي                                  

 مطابق قوانين آموزشي              دفعات مجاز غيبت در كلاستعداد        

 

 حشره شناسی پزشکی درس زمانبندي جدول



 تاریخ ارائه
ساعت 

 ارائه

 موضوع جلسه
 نحوه ارائه مدرس

امكانات 

 مورد نياز
 روش ارزشيابي

01/00/0011 

00- 01  

 يحشره شناس اتيکل

شامل مرور  يپزشك

مهم  فیو تعار م،يمفاه

 انیاره بندپادرب

 دكتر منگلي زاده

 ترکیبی
نرم افزار توليد 

محتوا، اینترنت، 

 كامپيوتر

 تكليف

 خپرسش و پاس

 امتحان ميانترم

 امتحان پایان ترم

61/00/0011 
00- 01  

در باره  ياتيکل

و  ولوژييمورفولژي، ب

اکولوژي حشرات، 

رشد وتكامل حشرات 

 يطيو نقش عوامل مح

 دكتر منگلي زاده

 ترکیبی
نرم افزار توليد 

ینترنت، محتوا، ا

 كامپيوتر

10/06/0011 

00- 01  

و  ولوژي،اکولوژييب

روشهاي مبارزه با پشه 

کوليسيده )  يها

کولكگس و  -آنوفل

 آئدس(

 كتر منگلي زادهد

 ترکیبی
نرم افزار توليد 

محتوا، اینترنت، 

 كامپيوتر

01/06/0011 
00- 01  

و  ولوژي،اکولوژييب

روشهاي مبارزه با پشه 

 يخاگ

 دكتر منگلي زاده

 ترکیبی
نرم افزار توليد 

محتوا، اینترنت، 

 كامپيوتر

01/06/0011 

 
00- 01  

و  ي،اکولوژ ولوژييب

روشهاي مبارزه 

 يبامگسها

 -دهيسراتاپوگون

 هديموليو س دهيتابان

 دكتر منگلي زاده

 ترکیبی
نرم افزار توليد 

محتوا، اینترنت، 

 كامپيوتر

60/06/0011 

00- 01  

و  ي،اکولوژ ولوژييب

روشهاي مبارزه 

و  يخانگ يبامگسها

 ازيمولد م

 دكتر منگلي زاده

 ترکیبی
نرم افزار توليد 

محتوا، اینترنت، 

 كامپيوتر

01/10/0010 
00- 01  

و  ي،اکولوژ ولوژييب

روشهاي مبارزه با 

 و ساس ها شپش ها

 دكتر منگلي زاده

 ترکیبی
نرم افزار توليد 

محتوا، اینترنت، 

 امپيوترك

60/10/0011 

00- 01  

و  ي،اکولوژ ولوژييب

روشهاي مبارزه با کک 

 ها

 دكتر منگلي زاده

 ترکیبی
نرم افزار توليد 

محتوا، اینترنت، 

 كامپيوتر

01/10/0011 

00- 01  

و  ي،اکولوژ ولوژييب

روشهاي مبارزه با 

و  ها يسوسر

 جوندگان

 دكتر منگلي زاده

 ترکیبی
نرم افزار توليد 

ا، اینترنت، محتو

 كامپيوتر

11/16/0010 
00- 01  

و  ي،اکولوژ ولوژييب

روشهاي مبارزه با کنه 

 ها رهيها و ه

 دكتر منگلي زاده

 ترکیبی
نرم افزار توليد 

محتوا، اینترنت، 

 كامپيوتر

00/16/0010 

00- 01  

مروري به روش هاي 

مختلف مبارزه با 

ناقلين ) شيميایي، 

 بيولوژیكي، ژنتيكي(

 دكتر منگلي زاده

 ترکیبی
نرم افزار توليد 

نترنت، محتوا، ای

 كامپيوتر



61/16/0010 
00- 01  

مدیریت محيط براي 

 مبارزه با ناقلين 

 دكتر منگلي زاده

 ترکیبی
نرم افزار توليد 

محتوا، اینترنت، 

 كامپيوتر

61/16/0010 

00- 01  

تشریح روش هاي 

 زهكشي 

 دكتر منگلي زاده

 ترکیبی
نرم افزار توليد 

حتوا، اینترنت، م

 كامپيوتر

10/10/0010 
00- 01  

روش هاي و وسایل 

 مختلف صيد حشرات 

 دكتر منگلي زاده

 ترکیبی
نرم افزار توليد 

محتوا، اینترنت، 

 كامپيوتر

01/10/0010 

00- 01  

آشنایي با سموم هاي 

مختلف شيميایي براي 

 مبارزه با ناقلين 

 دكتر منگلي زاده

 ترکیبی
نرم افزار توليد 

اینترنت، محتوا، 

 كامپيوتر

01/10/0011 

00- 01  

اثرات بهداشتي 

وش هاي سم سموم، ر

زدایي محيطي، 

رهنمودهاي استفاده از 

 سموم و دفع آنها

 دكتر منگلي زاده

 ترکیبی
نرم افزار توليد 

محتوا، اینترنت، 

 كامپيوتر

 

  

 

  

 

 


