
 
 

 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 جلسه اول

 محیطبهداشت  -کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:        مهندسی بهداشت محیط  گروه آموزشی:        بهداشت اوز    :هدانشکد

  01/00/0011  تاريخ ارائه درس : 0011-10سال تحصیلی  :  
مبارزه با  برایمديريت بهداشت محیط نام درس )واحد(  :  

 ناقلین
 01-00 ساعت:          سه شنبهروز:        

 نفر 01  تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:
 دکتر منگلی زاده مسئول درس: واحد 5/0  واحد: تعداد

 دکتر منگلی زاده :مدرس دقیقه 11مدت کلاس: 

 0011بهمن   بازنگری:تدوين /  تاريخ
 

 مدیریت بهداشت محیط برای مبارزه با ناقلین :  جلسهعنوان 

 آشنایی با کلیات حشره شناسی:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

  بیان کند شناسی در شاخه پزشکی راحشرات اهمیت 

 مفاهیم کلی مرتبط با شناسایی حشرات را توصیف نماید 

 مرتبط بندپایان را معرفی کند بیماریهای شایع در کشور و 

 ترکیبی       /     مجازی        حضوری         /    روش آموزش :  

 کامپیوتر، نرم افزار تولید محتوا، اینترنت امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تالار گفتگو          تکلیففعالیت آموزشی :   

 آزمون پایان ترمعنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس : 

 سیم.و سرو فیتال ،یپزشک یحشره شناس اتیکل 

 شهیدل پ لیحلم سرشت و مهندس اسماع وشیمهندس پر فیتال ن،یو مبارزه با ناقل یپزشک یشناس حشره 

 تویدانشکده بهداشت و انست6112شماره  ،  هی، تهران ، نشر نیالد اثیدکتر منصور غ ن،یمبارزه با ناقل یبرا طیمح تیریمد 

 1621،  یبهداشت قاتیتحق

 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 

 دقیقه   11   :مدت زمان (جهت کلاس های حضوری تکمیل گردد.صرفا )این قسمت :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  01مدت زمان :  

 دقیقه  01مدت زمان :  

 دقیقه   05مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 

 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 دومجلسه 

 بهداشت محیط -کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:        مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:          بهداشت اوز:    هدانشکد

  61/00/0011  تاريخ ارائه درس : 0011-10سال تحصیلی  :  
مديريت بهداشت محیط برای مبارزه با نام درس )واحد(  :  

 ناقلین
 01-00 ساعت:سه شنبه          روز:        

 نفر 01  تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:
 دکتر منگلی زاده مسئول درس: واحد 5/0  تعداد واحد:

 دکتر منگلی زاده :مدرس دقیقه 11مدت کلاس: 

 0011بهمن   تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 مبارزه با ناقلینمدیریت بهداشت محیط برای عنوان جلسه :  

 کلیات بندپایان ) حشرات، کنه ها، هیره ها و غیره(هدف کلی جلسه :  آشنایی با 

 اهداف اختصاصی : 

 حشرات و سایر بندپایان را بطور کامل تعریف کند. 

 انواع بندپایان مهم پزشکی را فهرست نماید. 

 شرات و سایر بندپایان را بر اساس شکل، رده بندی کندح 

 وتکامل حشرات وانواع آن را معرفی کند نحوه رشد 

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

 ترکیبیروش آموزش :  حضوری         /       مجازی         /        

 کامپیوتر، نرم افزار تولید محتوا، اینترنتامکانات آموزشی :  

 /          پروژه        /        تالار گفتگو          تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : آزمون پایان ترم

 منبع درس :  

 سیم.و سرو فیتال ،یپزشک یحشره شناس اتیکل 

 شهیدل پ لیحلم سرشت و مهندس اسماع وشیمهندس پر فیتال ن،یو مبارزه با ناقل یپزشک یشناس حشره 

 قاتیتحق تویدانشکده بهداشت و انست6112شماره  ،  هی، تهران ، نشر نیالد اثیدکتر منصور غ ن،یمبارزه با ناقل یبرا طیمح تیریمد 

 1621،  یبهداشت

 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 

 دقیقه  11مدت زمان:     )این قسمت صرفا جهت کلاس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  01مدت زمان :  

 دقیقه  01مدت زمان :  

 دقیقه   05مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 

 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 سومجلسه 

 بهداشت محیط -کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:        مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:          بهداشت اوز:    هدانشکد

  10/06/0011  تاريخ ارائه درس : 0011-10سال تحصیلی  :  
مديريت بهداشت محیط برای مبارزه با نام درس )واحد(  :  

 ناقلین
 01-00 ساعت:سه شنبه          روز:        

 نفر 01  تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:
 دکتر منگلی زاده مسئول درس: واحد 5/0  تعداد واحد:

 دکتر منگلی زاده :مدرس دقیقه 11مدت کلاس: 

 0011بهمن   تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 مدیریت بهداشت محیط برای مبارزه با ناقلینعنوان جلسه :  

  خانواده کولیسیده -کلیات راسته دو بالانهدف کلی جلسه :  آشنایی با 

 اهداف اختصاصی : 

 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 

  کولیسیده را شرح دهدمرفولوژی و بیولوژی پشه های 

 .اهمیت پزشکی پشه های آنوفل در انتقال انواع بیماریها شرح دهد 

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

 عوامل مربوط به ناقل در اشاعه بیماری مالاریا بیان نماید 

 مرفولوژی و بیولوژی پشه های کولیسینه را شرح دهد 

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

 ترکیبیروش آموزش :  حضوری         /       مجازی         /        

 کامپیوتر، نرم افزار تولید محتوا، اینترنتامکانات آموزشی :  

 /          پروژه        /        تالار گفتگو          تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : آزمون پایان ترم

 منبع درس :  

 سیم.و سرو فیتال ،یپزشک یحشره شناس اتیکل 

 شهیدل پ لیحلم سرشت و مهندس اسماع وشیمهندس پر فیتال ن،یو مبارزه با ناقل یپزشک یشناس حشره 

 قاتیتحق تویدانشکده بهداشت و انست6112شماره  ،  هی، تهران ، نشر نیالد اثیدکتر منصور غ ن،یمبارزه با ناقل یبرا طیمح تیریمد 

 1621،  یبهداشت

 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 

 دقیقه  11مدت زمان:     )این قسمت صرفا جهت کلاس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  01مدت زمان :  

 دقیقه  01مدت زمان :  

 دقیقه   05مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 
 

 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 چهارمجلسه 

 بهداشت محیط -کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:        مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:          بهداشت اوز:    هدانشکد

  01/06/0011  تاريخ ارائه درس : 0011-10سال تحصیلی  :  
مديريت بهداشت محیط برای مبارزه با نام درس )واحد(  :  

 ناقلین
 01-00 ساعت:سه شنبه          روز:        

 نفر 01  عداد دانشجويان  :ت نظری نوع واحد:
 دکتر منگلی زاده مسئول درس: واحد 5/0  تعداد واحد:

 دکتر منگلی زاده :مدرس دقیقه 11مدت کلاس: 

 0011بهمن   تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 مبارزه با ناقلین برایمدیریت بهداشت محیط  :  جلسهعنوان 

 یو روشهای مبارزه با پشه خاگ ولوژی،اکولوژییبآشنایی با :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 را با ذکر مثال شرح دهد دیو جد میقد اییهای دن یاقسام پشه خاک 

 دهد. حیرا با ذکر انواع توض یو رفتاری پشه خاک کیبارز مورفولژ صفات 

 بالغ ودوره لاروی را شرح دهد یبه زندگ یبا نگاه اختصاص یپشه های خاک ولژییب 

 دینما فیو جهان را توص رانیمنتقله در ا هاییماریناقل و کانونهای مهم ب یپشه خاک ییایجغراف انتشار 

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

 دینما فیرا توص یخاک یمهم در مبارزه با پشه ها میو مفاه اصول. 

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، نرم افزار تولید محتوا، اینترنت امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تالار گفتگو          تکلیففعالیت آموزشی :   

 پایان ترمعنوان و نوع آزمون : آزمون 

   منبع درس :

 سیم.و سرو فیتال ،یپزشک یحشره شناس اتیکل 

 شهیدل پ لیحلم سرشت و مهندس اسماع وشیمهندس پر فیتال ن،یو مبارزه با ناقل یپزشک یشناس حشره 

 تویدانشکده بهداشت و انست6112شماره  ،  هی، تهران ، نشر نیالد اثیدکتر منصور غ ن،یمبارزه با ناقل یبرا طیمح تیریمد 

 1621،  یبهداشت قاتیتحق

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

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 Insect and Rodent Control through Enviromental Management-WHO,1991 
Enviromental management for vector control – WHO , 1988 

 دقیقه    11مدت زمان:   )این قسمت صرفا جهت کلاس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  01مدت زمان :  

 دقیقه  01مدت زمان :  

 دقیقه   05مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 پنجمجلسه 

 بهداشت محیط -کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:        مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:          بهداشت اوز:    هدانشکد

  01/06/0011  تاريخ ارائه درس : 0011-10سال تحصیلی  :  
مديريت بهداشت محیط برای مبارزه با نام درس )واحد(  :  

 ناقلین
 01-00 ساعت:سه شنبه          روز:        

 نفر 01  عداد دانشجويان  :ت نظری نوع واحد:
 دکتر منگلی زاده مسئول درس: واحد 5/0  تعداد واحد:

 دکتر منگلی زاده :مدرس دقیقه 11مدت کلاس: 

 0011بهمن   تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 مدیریت بهداشت محیط برای مبارزه با ناقلینعنوان جلسه :  

 گلوسینیده( -تابانیده -آشنایی راسته دو بالان ) خانواده سراتوپوگونیدههدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 

 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 -خانواده سراتوپوگونیده ژیوولیب 

 نماید فیرا توص 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. 

 ترکیبیروش آموزش :  حضوری         /       مجازی         /        

 کامپیوتر، نرم افزار تولید محتوا، اینترنتامکانات آموزشی :  

 /          پروژه        /        تالار گفتگو          تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : آزمون پایان ترم

 منبع درس :  

 سیم.و سرو فیتال ،یپزشک یحشره شناس اتیکل 

 شهیدل پ لیحلم سرشت و مهندس اسماع وشیمهندس پر فیتال ن،یو مبارزه با ناقل یپزشک یشناس حشره 

 قاتیتحق تویدانشکده بهداشت و انست6112شماره  ،  هی، تهران ، نشر نیالد اثیدکتر منصور غ ن،یمبارزه با ناقل یبرا طیمح تیریمد 

 1621،  یبهداشت

 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 

 دقیقه    11مدت زمان:   گردد.( )این قسمت صرفا جهت کلاس های حضوری تکمیل:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  01مدت زمان :  

 دقیقه  01مدت زمان :  

 دقیقه   05مدت زمان:   

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 
 

 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 ششمجلسه 

 بهداشت محیط -کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:        مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:          بهداشت اوز:    هدانشکد

  60/06/0011  تاريخ ارائه درس : 0011-10سال تحصیلی  :  
مديريت بهداشت محیط برای مبارزه با نام درس )واحد(  :  

 ناقلین
 01-00 ساعت:سه شنبه          روز:        

 نفر 01  عداد دانشجويان  :ت نظری نوع واحد:
 دکتر منگلی زاده مسئول درس: واحد 5/0  تعداد واحد:

 دکتر منگلی زاده :مدرس دقیقه 11مدت کلاس: 

 0011بهمن   تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 مدیریت بهداشت محیط برای مبارزه با ناقلینعنوان جلسه :  

خانواده موسیده ) مگس های خانگی و...( و خانواده کالیفوریده و سارکوفاژیده ) مگس های  –آشنایی با راسته دو بالان هدف کلی جلسه :  

 مولد میاز(

 اهداف اختصاصی : 

 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. 

 ترکیبیروش آموزش :  حضوری         /       مجازی         /        

 کامپیوتر، نرم افزار تولید محتوا، اینترنتامکانات آموزشی :  

 /          پروژه        /        تالار گفتگو          تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : آزمون پایان ترم

 منبع درس :  

 سیم.و سرو فیتال ،یپزشک یحشره شناس اتیکل 

 شهیدل پ لیحلم سرشت و مهندس اسماع وشیمهندس پر فیتال ن،یو مبارزه با ناقل یپزشک یشناس حشره 

 قاتیتحق تویدانشکده بهداشت و انست6112شماره  ،  هی، تهران ، نشر نیالد اثیدکتر منصور غ ن،یمبارزه با ناقل یبرا طیمح تیریمد 

 1621،  یبهداشت

 کاشان یدانشگاه 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 

 دقیقه    11مدت زمان:   )این قسمت صرفا جهت کلاس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  01مدت زمان :  

 دقیقه  01مدت زمان :  

 دقیقه   05مدت زمان:   

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

لارستاندانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 

 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 هفتمجلسه 

 بهداشت محیط -کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:        مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:          بهداشت اوز:    هدانشکد

  01/10/0010  تاريخ ارائه درس : 0011-10سال تحصیلی  :  
مديريت بهداشت محیط برای مبارزه با نام درس )واحد(  :  

 ناقلین
 01-00 ساعت:سه شنبه          روز:        

 نفر 01  عداد دانشجويان  :ت نظری نوع واحد:
 دکتر منگلی زاده مسئول درس: واحد 5/0  تعداد واحد:

 دکتر منگلی زاده :مدرس دقیقه 11مدت کلاس: 

 0011بهمن   بازنگری: تاريخ تدوين /
 

 مدیریت بهداشت محیط برای مبارزه با ناقلینعنوان جلسه :  

 مفاهیم و انواع شپش ها و ساس ها، دوره زندگی، نقش بیماری زایی، روش های پیشگیری و درمان با آشناییهدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 

 دیو شرح نما انیرا ب یانسان یانواع شپش هان. 

 کند. انیمنتقله از شپش ها را ب یها یماریو ب یزندگ دوره 

 دهد. حیآن را توض صیبا علائم و روش تشخ کیدمیتب خندق و تب راجعه اپ ک،یدمیاپ فوسیت 

 دهد. حیآن ها را توض یساس ها و شکل ظاهر انواع 

 کند. انیمنتقله از ساس ها را ب یها یماریو ب یزندگ دوره 

 انگل را شرح دهد. یشاگاس و چرخه زندگ یماریو ب دهیردوو یمنتقله از ساس ها یها یماریب 

 ترکیبیروش آموزش :  حضوری         /       مجازی         /        

 کامپیوتر، نرم افزار تولید محتوا، اینترنتامکانات آموزشی :  

 /          پروژه        /        تالار گفتگو          تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : آزمون پایان ترم

 منبع درس :  

 سیم.و سرو فیتال ،یپزشک یحشره شناس اتیکل 

 شهیدل پ لیحلم سرشت و مهندس اسماع وشیمهندس پر فیتال ن،یو مبارزه با ناقل یپزشک یشناس حشره 

 قاتیتحق تویدانشکده بهداشت و انست6112شماره  ،  هی، تهران ، نشر نیالد اثیدکتر منصور غ ن،یمبارزه با ناقل یبرا طیمح تیریمد 

 1621،  یبهداشت

 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 

 دقیقه   11مدت زمان:    )این قسمت صرفا جهت کلاس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  01مدت زمان :  

 دقیقه  01مدت زمان :  

 دقیقه   05مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 ريزی درسی و آموزشیواحد برنامه 

 
 گروه اتاق عمل

 



 
 

 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 هشتمجلسه 

 بهداشت محیط -کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:        مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:          بهداشت اوز:    هدانشکد

 60/10/0011  تاريخ ارائه درس : 0011-10سال تحصیلی  :  
مديريت بهداشت محیط برای مبارزه با نام درس )واحد(  :  

 ناقلین
 01-00 ساعت:سه شنبه          روز:        

 نفر 01  عداد دانشجويان  :ت نظری نوع واحد:
 دکتر منگلی زاده مسئول درس: واحد 5/0  تعداد واحد:

 دکتر منگلی زاده :مدرس دقیقه 11مدت کلاس: 

 0011بهمن   تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 مبارزه با ناقلین برایمدیریت بهداشت محیط  :  جلسهعنوان 

 آشنایی با انواع کک ها، شکل خارجی کک ها، دوره زندگی، نقش بیماری زایی :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

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

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

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

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، نرم افزار تولید محتوا، اینترنت امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تالار گفتگو          تکلیففعالیت آموزشی :   

 آزمون : آزمون پایان ترمعنوان و نوع 

   منبع درس :

 سیم.و سرو فیتال ،یپزشک یحشره شناس اتیکل 

 شهیدل پ لیحلم سرشت و مهندس اسماع وشیمهندس پر فیتال ن،یو مبارزه با ناقل یپزشک یشناس حشره 

 تویدانشکده بهداشت و انست6112شماره  ،  هی، تهران ، نشر نیالد اثیدکتر منصور غ ن،یمبارزه با ناقل یبرا طیمح تیریمد 

 1621،  یبهداشت قاتیتحق

 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 

 دقیقه   11مدت زمان:    )این قسمت صرفا جهت کلاس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  01مدت زمان :  

 دقیقه  01مدت زمان :  

 دقیقه   05مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 
 

 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 نهم جلسه 

 بهداشت محیط -کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:        محیط مهندسی بهداشتگروه آموزشی:          بهداشت اوز:    هدانشکد

  01/10/0010  تاريخ ارائه درس : 0011-10سال تحصیلی  :  
مديريت بهداشت محیط برای مبارزه با نام درس )واحد(  :  

 ناقلین
 01-00 ساعت:سه شنبه          روز:        

 نفر 01  عداد دانشجويان  :ت نظری نوع واحد:
 دکتر منگلی زاده مسئول درس: واحد 5/0  تعداد واحد:

 دکتر منگلی زاده :مدرس دقیقه 11مدت کلاس: 

 0011بهمن   تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 مدیریت بهداشت محیط برای مبارزه با ناقلینعنوان جلسه :  

 و نقش بیماری زایی،روشهای پیشگیری و مبارزه با آنها اشنایی با انواع سوسری ها و جوندگان، دوره زندگیهدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 

 دهد. حیآن ها را توض یها و شکل ظاهر یانواع سوسر 

 کند. انیها را ب  یمنتقله ازسوسر یها یماریو ب یزندگ دوره 

 ها را نام ببرد. یمبارزه با سوسر یروشها 

 را نام ببرد. یجوندگان مهم در مناطق مسکون انواع 

 آنها را شرح دهد. تیو نحوه فعال یخانگ یموش ها انواع 

 دینما انیمبارزه با آنها را ب یجوندگان و روش ها ییزا یماریب نقش. 

 ترکیبیروش آموزش :  حضوری         /       مجازی         /        

 کامپیوتر، نرم افزار تولید محتوا، اینترنتامکانات آموزشی :  

 /          پروژه        /        تالار گفتگو          تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : آزمون پایان ترم

 منبع درس :  

 سیم.و سرو فیتال ،یپزشک یحشره شناس اتیکل 

 شهیدل پ لیحلم سرشت و مهندس اسماع وشیمهندس پر فیتال ن،یو مبارزه با ناقل یپزشک یشناس حشره 

 قاتیتحق تویدانشکده بهداشت و انست6112شماره  ،  هی، تهران ، نشر نیالد اثیدکتر منصور غ ن،یمبارزه با ناقل یبرا طیمح تیریمد 

 1621،  یبهداشت

 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 

 دقیقه   11مدت زمان:   )این قسمت صرفا جهت کلاس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  01مدت زمان :  

 دقیقه  01مدت زمان :  

 دقیقه   05مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 

 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 دهمجلسه 

 بهداشت محیط -کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:        مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:          بهداشت اوز:    هدانشکد

  11/16/0010  تاريخ ارائه درس : 0011-10سال تحصیلی  :  
مديريت بهداشت محیط برای مبارزه با نام درس )واحد(  :  

 ناقلین
 01-00 ساعت:سه شنبه          روز:        

 نفر 01  عداد دانشجويان  :ت نظری نوع واحد:
 دکتر منگلی زاده مسئول درس: واحد 5/0  تعداد واحد:

 دکتر منگلی زاده :مدرس دقیقه 11مدت کلاس: 

 0011بهمن   تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 مبارزه با ناقلین برایمدیریت بهداشت محیط  :  جلسهعنوان 

 آشنایی با انواع کنه ها و هیره ها، شکل ظاهری انواع کنه ها، دوره زندگی و نقش بیماری زایی:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دهد. حیآن ها را توض یانواع کنه ها و شکل ظاهر 

 کند. انیمنتقله ازکنه  ها را ب یها یماریو ب یزندگ دوره 

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، نرم افزار تولید محتوا، اینترنت امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تالار گفتگو          تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : آزمون پایان ترم

   منبع درس :

 سیم.و سرو فیتال ،یپزشک یحشره شناس اتیکل 

 شهیدل پ لیحلم سرشت و مهندس اسماع وشیمهندس پر فیتال ن،یو مبارزه با ناقل یپزشک یشناس حشره 

 تویدانشکده بهداشت و انست6112شماره  ،  هی، تهران ، نشر نیالد اثیدکتر منصور غ ن،یمبارزه با ناقل یبرا طیمح تیریمد 

 1621،  یبهداشت قاتیتحق

 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 

 دقیقه   11مدت زمان:    )این قسمت صرفا جهت کلاس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  01مدت زمان :  

 دقیقه  01مدت زمان :  

 دقیقه   05مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 

 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 يازدهمجلسه 

 بهداشت محیط -کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:        مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:          بهداشت اوز:    هدانشکد

  00/16/0010  تاريخ ارائه درس : 0011-10سال تحصیلی  :  
مديريت بهداشت محیط برای مبارزه با نام درس )واحد(  :  

 ناقلین
 01-00 ساعت:سه شنبه          روز:        

 نفر 01  عداد دانشجويان  :ت نظری نوع واحد:
 دکتر منگلی زاده مسئول درس: واحد 5/0  تعداد واحد:

 دکتر منگلی زاده :مدرس دقیقه 11مدت کلاس: 

 0011بهمن   تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 مبارزه با ناقلین برایمدیریت بهداشت محیط  :  جلسهعنوان 

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

 :  اختصاصیاهداف 

 دهند. حیرا شناخته و توض یطیمبارزه مح یروش ها 

 دهند. حیرا شناخته و توض یعیطب ای یکیولوژیمبارزه ب یها روش 

 دهند حیرا شناخته و توض یکیمبارزه ژنت یبتوانند روش ها انیدانشجو 

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، اینترنتنرم افزار تولید محتوا،  امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تالار گفتگو          تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : آزمون پایان ترم

   منبع درس :

 سیم.و سرو فیتال ،یپزشک یحشره شناس اتیکل 

 شهیدل پ لیحلم سرشت و مهندس اسماع وشیمهندس پر فیتال ن،یو مبارزه با ناقل یپزشک یشناس حشره 

 تویدانشکده بهداشت و انست6112شماره  ،  هی، تهران ، نشر نیالد اثیدکتر منصور غ ن،یمبارزه با ناقل یبرا طیمح تیریمد 

 1621،  یبهداشت قاتیتحق

 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 

 دقیقه   11مدت زمان:    )این قسمت صرفا جهت کلاس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  01مدت زمان :  

 دقیقه  01مدت زمان :  

 دقیقه   05مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 
 

 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 دوازدهمجلسه 

 بهداشت محیط -کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:        مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:          بهداشت اوز:    هدانشکد

  61/16/0010  تاريخ ارائه درس : 0011-10سال تحصیلی  :  
محیط برای مبارزه با مديريت بهداشت نام درس )واحد(  :  

 ناقلین
 01-00 ساعت:سه شنبه          روز:        

 نفر 01  عداد دانشجويان  :ت نظری نوع واحد:
 دکتر منگلی زاده مسئول درس: واحد 5/0  تعداد واحد:

 دکتر منگلی زاده :مدرس دقیقه 11مدت کلاس: 

 0011بهمن   تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 مدیریت بهداشت محیط برای مبارزه با ناقلینعنوان جلسه :  

 نیمبارزه با ناقل یبرا طیمح تیریمدهدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 

 دهند. حیرا شناخته و توض نیناقل یقیتلف تیریمد 

 قیحشرات از طر تیدر جمع کاهش ( کاهش در منبعSource reductionرا شناخته و توض )دهند. حی 

 دهند. حیرا شناخته و توض نیمبارزه با ناقل یبرا طیمح تیریمد 

 شامل   نیمبارزه با ناقل یبرا طیمح تیریمد یبا روشها بتوانندModification of human behavior  وEnvironmental 

manipulation  وEnvironmental modification دهند حیرا شناخته و توض 

 ترکیبیروش آموزش :  حضوری         /       مجازی         /        

 کامپیوتر، نرم افزار تولید محتوا، اینترنتامکانات آموزشی :  

 /          پروژه        /        تالار گفتگو          تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : آزمون پایان ترم

 منبع درس :  

 سیم.و سرو فیتال ،یپزشک یحشره شناس اتیکل 

 شهیدل پ لیحلم سرشت و مهندس اسماع وشیمهندس پر فیتال ن،یو مبارزه با ناقل یپزشک یشناس حشره 

 قاتیتحق تویدانشکده بهداشت و انست6112شماره  ،  هی، تهران ، نشر نیالد اثیدکتر منصور غ ن،یمبارزه با ناقل یبرا طیمح تیریمد 

 1621،  یبهداشت

 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 

 دقیقه   11مدت زمان:    گردد.( )این قسمت صرفا جهت کلاس های حضوری تکمیل:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  01مدت زمان :  

 دقیقه  01مدت زمان :  

 دقیقه   05مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 
 

 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 سیزدهمجلسه 

 بهداشت محیط -کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:        مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:          بهداشت اوز:    هدانشکد

  61/16/0010  تاريخ ارائه درس : 0011-10سال تحصیلی  :  
مديريت بهداشت محیط برای مبارزه با نام درس )واحد(  :  

 ناقلین
 01-00 ساعت:سه شنبه          روز:        

 نفر 01  عداد دانشجويان  :ت نظری نوع واحد:
 دکتر منگلی زاده مسئول درس: واحد 5/0  تعداد واحد:

 دکتر منگلی زاده :مدرس دقیقه 11مدت کلاس: 

 0011بهمن   تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 مبارزه با ناقلین برایمدیریت بهداشت محیط  :  جلسهعنوان 

 یزهکش یروش ها حیتشر:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دهند. حیرا شناخته و توض یزهکش یانواع روشها 

 آشنا شوند نیناقل ریتوسعه بر رشد و تکث یاثرات پروژه ها با 

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، نرم افزار تولید محتوا، اینترنت امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تالار گفتگو          تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : آزمون پایان ترم

   منبع درس :

 سیم.و سرو فیتال ،یپزشک یحشره شناس اتیکل 

 شهیدل پ لیحلم سرشت و مهندس اسماع وشیمهندس پر فیتال ن،یو مبارزه با ناقل یپزشک یشناس حشره 

 تویدانشکده بهداشت و انست6112شماره  ،  هی، تهران ، نشر نیالد اثیدکتر منصور غ ن،یمبارزه با ناقل یبرا طیمح تیریمد 

 1621،  یبهداشت قاتیتحق

 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 

 دقیقه   11مدت زمان:    )این قسمت صرفا جهت کلاس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  01مدت زمان :  

 دقیقه  01مدت زمان :  

 دقیقه   05مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

لارستاندانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 
 

 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 چهارهمجلسه 

 بهداشت محیط -کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:        مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:          بهداشت اوز:    هدانشکد

  10/10/0010  تاريخ ارائه درس : 0011-10سال تحصیلی  :  
مديريت بهداشت محیط برای مبارزه با نام درس )واحد(  :  

 ناقلین
 01-00 ساعت:سه شنبه          روز:        

 نفر 01  عداد دانشجويان  :ت نظری نوع واحد:
 دکتر منگلی زاده مسئول درس: واحد 5/0  تعداد واحد:

 دکتر منگلی زاده :مدرس دقیقه 11مدت کلاس: 

 0011بهمن   تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 مبارزه با ناقلین برایمدیریت بهداشت محیط  :  جلسهعنوان 

 حشرات دیمختلف ص لیو وسا یروش ها:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 حشرات آشنا شوند یو جمع آور دیو لوازم مختلف ص لیبا انواع وسا 

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، اینترنتنرم افزار تولید محتوا،  امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تالار گفتگو          تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : آزمون پایان ترم

   منبع درس :

 سیم.و سرو فیتال ،یپزشک یحشره شناس اتیکل 

 شهیدل پ لیحلم سرشت و مهندس اسماع وشیمهندس پر فیتال ن،یو مبارزه با ناقل یپزشک یشناس حشره 

 تویدانشکده بهداشت و انست6112شماره  ،  هی، تهران ، نشر نیالد اثیدکتر منصور غ ن،یمبارزه با ناقل یبرا طیمح تیریمد 

 1621،  یبهداشت قاتیتحق

 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 

 دقیقه    11مدت زمان:   )این قسمت صرفا جهت کلاس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  01مدت زمان :  

 دقیقه 01مدت زمان :  

 دقیقه   05مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 
 

 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 پانزدهمجلسه 

 بهداشت محیط -کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:        مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:          بهداشت اوز:    هدانشکد

  01/10/0010  تاريخ ارائه درس : 0011-10سال تحصیلی  :  
محیط برای مبارزه با مديريت بهداشت نام درس )واحد(  :  

 ناقلین
 01-00 ساعت:سه شنبه          روز:        

 نفر 01  عداد دانشجويان  :ت نظری نوع واحد:
 دکتر منگلی زاده مسئول درس: واحد 5/0  تعداد واحد:

 دکتر منگلی زاده :مدرس دقیقه 11مدت کلاس: 

 0011بهمن   تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 مبارزه با ناقلین برایمدیریت بهداشت محیط  :  جلسهعنوان 

 نیمبارزه با ناقل یبرا ییایمیمختلف ش یبا سموم ها ییآشنا:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

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

 آنها آشنا شوند. یانواع سموم و دسته بند با 

 ( آشنا شوندییایمیو حشرات مهم )مبارزه ش انیمختلف کنترل بندپا یها باروش 

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، نرم افزار تولید محتوا، اینترنت امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تالار گفتگو          تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : آزمون پایان ترم

   منبع درس :

 سیم.و سرو فیتال ،یپزشک یحشره شناس اتیکل 

 شهیدل پ لیحلم سرشت و مهندس اسماع وشیمهندس پر فیتال ن،یو مبارزه با ناقل یپزشک یشناس حشره 

 تویدانشکده بهداشت و انست6112شماره  ،  هی، تهران ، نشر نیالد اثیدکتر منصور غ ن،یمبارزه با ناقل یبرا طیمح تیریمد 

 1621،  یبهداشت قاتیتحق

 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 

 دقیقه  11مدت زمان:     )این قسمت صرفا جهت کلاس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  01مدت زمان :  

 دقیقه  01مدت زمان :  

 دقیقه   05مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 

 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 شانزدهمجلسه 

 بهداشت محیط -کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:        مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:          بهداشت اوز:    هدانشکد

  01/10/0010  تاريخ ارائه درس : 0011-10سال تحصیلی  :  
مديريت بهداشت محیط برای مبارزه با نام درس )واحد(  :  

 ناقلین
 01-00 ساعت:سه شنبه          روز:        

 نفر 01  عداد دانشجويان  :ت نظری نوع واحد:
 دکتر منگلی زاده مسئول درس: واحد 5/0  تعداد واحد:

 دکتر منگلی زاده :مدرس دقیقه 11مدت کلاس: 

 0011بهمن   تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 مبارزه با ناقلین برایمدیریت بهداشت محیط  :  جلسهعنوان 

 استفاده از سموم و دفع آنها یرهنمودها ،یطیمح ییسم زدا یسموم، روش ها یاثرات بهداشت:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دیینما حیرا تشر نیمبارزه با ناقل یمخاطرات و مشکلات مربوط به استفاده از سموم برا 

 دهد. حیسموم در بدن را بشناسد و توض سمیورود، انتقال و متابول یها راه 

 دهد. حیتوض ستیز طیاز کاربرد  سمو م در مح یناش یبهداشت اثرات 

 آن را بداند یدفع سموم را دانسته و استانداردها حیصح یها روش 

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، محتوا، اینترنتنرم افزار تولید  امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تالار گفتگو          تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : آزمون پایان ترم

   منبع درس :

 سیم.و سرو فیتال ،یپزشک یحشره شناس اتیکل 

 شهیدل پ لیحلم سرشت و مهندس اسماع وشیمهندس پر فیتال ن،یو مبارزه با ناقل یپزشک یشناس حشره 

 تویدانشکده بهداشت و انست6112شماره  ،  هی، تهران ، نشر نیالد اثیدکتر منصور غ ن،یمبارزه با ناقل یبرا طیمح تیریمد 

 1621،  یبهداشت قاتیتحق

 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 

 دقیقه    11مدت زمان:   )این قسمت صرفا جهت کلاس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  01مدت زمان :  

 دقیقه 01مدت زمان :  

 دقیقه   05مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 


