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شتی و ردمانی گیالنمعاونت آموزشی  گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکی

 آموزش الکترونیک

 
 

مبارزه با  یمهندس :کارگاه/دوره/عنوان درس

 ینناقل
 بهداشت محیط گروه آموزشی:

 بهداشت دانشکده/ مرکز آموزشی درمانی: ددو واح تعداد واحد/ساعت: )برای درس(

 جلسه 15 :کارگاه/دوره /مدت زمان ارائه درس یک تعداد گروه هدف:

کارشناسی  :گروه هدف  رشته  و مقطع تحصیلی

 مهندسی بهداشت محیط
 زمان شروع:

 ول:ومشخصات استاد مس

 آدرس ایمیل تلفن همراه شماره تماس رتبه نام خانوادگی نام

 azari@gums.ac.ir  33822877 دانشیار آذری حمیدیان شهیاد

 شخصات استادان/مدرسان همکار:م

 آدرس ایمیل تلفن همراه شماره تماس رتبه نام خانوادگی نام

      

      

      

 

 
 

  الکترونیک دورهطرح 
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 درس هدف هایمعرفي و 

 كلمه در مورد درس بنویسید. 300تا  250. معرفي مختصری در حدود 1
 گردد. یم یهارا نظری به ارزش دو واحد بهداشت محیطمهندسی  یکارشناس یاندانشجو یبرا مهندسی مبارزه با ناقلیندرس 

 ختلف مبارزه بام یروشها ،ناقلت، آف ،مفهوم دالیمنتقل شونده توسط ناقلین،  یاهمیت بار بیماریهااین درس دانشجویان با در 

مدیریت هوم مفدانشجویان همچنین  شنا می شوند.آ آفات )ناقلین( یمدیریت تلفیق نها وآ محدودیت ها و مزیت ها ین،ناقل

 طیی محتکاردس ،یا رفتار انسان یانسان ییا اصالح در مکان ها یدستکارن شامل آی و انواع روش ها (بهسازی محیط)محیط 

 مانند ییبناره های زیژو خطر پرو عمده یتوسعه ا یبرنامه هااثرات توسعه و با دانشجویان  موزند.آرا می  اصالح محیطو 

وند. در شنا می شآنها آو نحوه مدیریت محیط زدایی و جنگل  کشاورزی ،احیای زمین ،زهکشی ،توسعه منابع آب ،یسدساز

مورد  طیمح یبهساز یا یطمح یریتمد ،و جوندگانی مگس ها ،سوسری ها ،لیشمانیوزبه طور مشخص برای چهار بحث انتها 

 بحث قرار می گیرد.

 كارگاه/دوره:/كلي درس هدف
 ین،قلبارزه با نامختلف م یآفت، ناقل، روشها ی،منتقل شونده توسط ناقلین، مفهوم دال یبا اهمیت بار بیماریهاشنایی با آ -1

 آن یوش هار( و انواع یطمح ی)بهساز یطمح یریتمفهوم مد ،آفات )ناقلین( یمحدودیت ها و مزیت ها آنها و مدیریت تلفیق

 یو برنامه ها اثرات توسعه و یطو اصالح مح یطمح ییا رفتار انسان، دستکار ینانسا یدر مکان ها اصالحیا  یشامل دستکار

جنگل  و یکشاورز ین،زم یایاح ی،توسعه منابع آب، زهکش ی،مانند سدساز یربناییز یعمده و خطر پروژه ها یتوسعه ا

ر بحث چها یبرا (بهسازی محیط)شنایی با مدیریت محیط آطور مشخص در انتها به  و آنها یطمح یریتو نحوه مد ییزدا

 و جوندگان یها، مگس ها یسوسر یشمانیوز،ل

 كارگاه/دوره:/اختصاصي درس هایهدف 

 :دورهدستیار انتظار می رود در پایان دانشجو/ از 
 دهد. یحرا توض فت و ناقلآ ،دالی ،بار بیماری ،منتقل شونده توسط ناقلین یاهمیت بیماریها -1

 را شرح دهد. آفات )ناقلین( یمدیریت تلفیق و نهاآی محدودیت ها و مزیت ها ین،مختلف مبارزه با ناقل یروشها -2

 یش دستکاررو ی بهسازی محیط از جملهروش هاانواع تاریخچه و  ،نآی محیط )مدیریت محیط(، محدودیت ها و مزیت ها یبهساز -3

 را توضیح دهد. یا رفتار انسان یانسان یح در مکان هایا اصال

 شرح دهد. ن راآو انواع  یطمح یدستکار روش یطمح یبهساز یانواع روش هااز  -4

 و انواع آن را شرح دهد. یطمح اصالحروش  یطمح یبهساز یاز انواع روش ها -5

 را توضیح دهد. زهکش یو اجرا یو انواع آن، انواع طرح زهکش، عوامل موثر بر انتخاب نوع زهکش، طراح یزهکش -6

را  یشه جذبدر مقیاس کوچک، فرمول تران یزهکش ی،زهکش یمناطق وسیع باید در نظر داشت، مراحل اجرای یکه در زهکش ینکات -7

 شرح دهد.

 را توضیح دهد. شدن یفرمول پتانسیل باتالق و در مناطق ساحلی و غیر ساحلی در مقیاس بزرگ یزهکش -8

 رح دهد.شرا  و توسعه منابع آب یسدساز محیط در مدیریت حثبو  توضیح دهدرا نها آو اثرات  عمده یتوسعه ا یبرنامه ها -9
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 ضیح دهد.را تو انتقال ماالریا یبرا  یزیربنای یزمین، خطر پروژه ها یو احیا یتوسعه زهکش ی،توسعه کشاورزبرنامه  -10

 را شرح دهد. اهمیت و کنترل انواع لیشمانیوزها با تاکید بر مدیریت محیط -11

 دهد. یحتوضرا  ها با تاکید بر مدیریت محیط یاهمیت و کنترل سوسر -12

 شرح دهد.را  با تاکید بر مدیریت محیط شهری یو مگس ها یاهمیت و کنترل مگس خانگ -13

 را توضیح دهد. و اهمیت جوندگان مهم در بهداشت یمعرف -14

 را شرح دهد. کنترل جوندگان با تاکید بر مدیریت محیط -15

 .......................نیمسال  -یکيتقویم درسي الکترون

 مدرس عنوان جلسه
 بازه زمانی

 )روز(

 نوع

 ای(سانهر) صوتی/ چند 
 تاریخ پایان تاریخ شروع

1 

مقدمه، اهميت بار 

منتقل شونده  یبيماريها

توسط ناقلين، آفات، طبقه 

 یتعادل طبيع ی،ندب

دكتر شهیاد 

آذری 

 حمیدیان

   نت یپاورپو یک جلسه

2 

مختلف مبارزه با  یروشها

محدوديت ها و  ين،ناقل

 یمزيت ها، مديريت تلفيق

 آفات )ناقلين(

دكتر شهیاد 

آذری 

 حمیدیان

    ینتپاورپو یک جلسه

3 

مبارزه  یمهندس یروش ها

 یبا ناقلين: تعريف بهساز

محيط )مديريت محيط(، 

محدوديت ها و مزيت ها، 

تاريخچه و روش ها: روش 

يا اصالح در  یدستکار

يا رفتار  یانسان یمکان ها

 انسان

دكتر شهیاد 

آذری 

 حمیدیان

    ینتپاورپو یک جلسه

4 

: روش يطمح یبهساز

 يطمح یدستکار

دكتر شهیاد 

آذری 

    ینتپاورپو یک جلسه



 

4 

 حمیدیان

5 

: روش يطمح یبهساز

 يطاصالح مح

دكتر شهیاد 

آذری 

 حمیدیان

    ینتپاورپو یک جلسه

6 

و انواع آن، انواع  یزهکش

طرح زهکش، عوامل موثر 

بر انتخاب نوع زهکش، 

 زهکش یو اجرا یطراح

دكتر شهیاد 

آذری 

 حمیدیان

    ینتپاورپو یک جلسه

7 

 یکه در زهکش ینکات

مناطق وسيع بايد در نظر 

 یداشت، مراحل اجراي

در  یزهکش ی،زهکش

مقياس کوچک، فرمول 

 یترانشه جذب

دكتر شهیاد 

آذری 

 حمیدیان

    ینتپاورپو یک جلسه

8 

در مقياس بزرگ،  یزهکش

 یفرمول پتانسيل باتالق

 شدن

دكتر شهیاد 

آذری 

 حمیدیان

    ینتپاورپو یک جلسه

9 

اثرات توسعه و مديريت 

توسعه  یمحيط، برنامه ها

و  یعمده: سدساز یا

 سعه منابع آبتو

دكتر شهیاد 

آذری 

 حمیدیان

    ینتپاورپو یک جلسه

10 

 یتوسعه ا یبرنامه ها

 ی،عمده: توسعه کشاورز

 یو احيا یتوسعه زهکش

 یزمين، خطر پروژه ها

دكتر شهیاد 

آذری 

 حمیدیان

    ینتپاورپو یک جلسه
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انتقال  یبرا  یزيربناي

 ماالريا

11 

اهميت و کنترل انواع 

ليشمانيوزها با تاکيد بر 

 مديريت محيط

دكتر شهیاد 

آذری 

 حمیدیان

    ینتپاورپو یک جلسه

12 

 یاهميت و کنترل سوسر

ها با تاکيد بر مديريت 

 محيط

دكتر شهیاد 

آذری 

 حمیدیان

    ینتپاورپو یک جلسه

13 

اهميت و کنترل مگس 

 یاهل یو مگس ها یخانگ

Synanthropic)  )  با

 تاکيد بر مديريت محيط

دكتر شهیاد 

آذری 

 حمیدیان

    ینتپاورپو یک جلسه

14 

و اهميت جوندگان  یمعرف

 مهم در بهداشت

دكتر شهیاد 

آذری 

 حمیدیان

    ینتپاورپو یک جلسه

15 

کنترل جوندگان با تاکيد بر 

 مديريت محيط

دكتر شهیاد 

آذری 

 حمیدیان

    ینتپاورپو یک جلسه
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 نحوه تدریس:

 نتخابا

 

 ها ماژول

 استاد وظایف شركت كنندگان/دانشجو وظایف توضیح خیر بلي

اری پاورپوینت تبدیل شده به فایل پی دی اف همراه با فایل شنید   و منابع اصلیمحتوای 

 جداگانه

 بارگزاری دریافت فایل

  مراجعه به منبع در قسمت منابع انتهای فایل پاورپوینت   بیشتر مطالعه منابع

      تمرین ها

به صورت پرسش و پاسخ و تبادل نظر در تاالر گفتگو بین    تاالر گفتگو

 دانشجویان و استاد

  

 ینبه صورت پرسش و پاسخ و تبادل نظر در تاالر گفتگو ب   طرح سوال

 و استاد یاندانشجو

  

 ینگو ببه صورت پرسش و پاسخ و تبادل نظر در تاالر گفت   سواالت متداول

 و استاد یاندانشجو

  

   امتحان پایان ترم توسط مسوول درس   آزمون

 ینبه صورت پرسش و پاسخ و تبادل نظر در تاالر گفتگو ب   اتاق گفتگو

 و استاد یاندانشجو

  

      Sky roomکالس آنالین

      اخبار

 ینبه صورت پرسش و پاسخ و تبادل نظر در تاالر گفتگو ب   نظرسنجی

 و استاد یاندانشجو

  

      خود آزمون

      هاتکالیف و پروژه
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 ًاز طریق  روش برگزاری در خصوص كالس آنالین لطفا(Adobe connect-Sky room-Skype-Zoom,….و تا ).ریخ و روز و ساعت شروع و پایان  برگزاری را قید نمایید 
ترم  یدر درازا sky roomو  یناریوب یقدو جلسه کالس از طر یواحد برا یکبه ارزش  یدرس نظر یچهار جلسه و برا یبه ارزش دو واحد برا یدرس نظر یبا آموزش در هر ترم برا یقبل یبا هماهنگ

 به عمل آمد. یهماهنگ یناریجلسه وب چهار یبرا یزدرس ن ینا یشود. برا یکالس برگزار م
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 :منابع اصلي درس
در صورتی -رسد) عنوان کتاب، نام نویسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول یا صفحات مورد نظردر این 

 ت آن به عنوان منبع ضروری نباشد(که مطالعه همه کتاب یا همه مجال

داشت، رت به. وزاجمعی و یفرد یکنترل ناقلین روش ها (1384) (ترجمه: نورجاه، ن، اعیان، ف)روزندال، ج آ  -1

 مرکز نشر صدا. ی،درمان و آموزش پزشک

 سمیران شناخت و روش مبارزه با آنها. ناشر شرکت (جوندگان)موش ها  (1369)سپیدار، ع ا  -2

 :بیشتر مطالعه نابعم
-یم. فصلنامه علها در کنترل پشه یزهکش یبر روش ها یمرور (1390)ا  ی،غ، زرق ی،ر، مصطفای ی،دهقان -1

 . 161 -173 :(2) 15فیض،  یپژوهش

 مبارزه با ماالریا. دانشگاه یمدیریت و برنامه ریز یماالریا راهنما (1382)ژاد، د ن یناصر -2

 هرمزگان. یپزشک علوم

3- 

 نوع محتوا
  لمفی اتوران اسکورم انیمیشن پاورپوینت تصویر (Word, Pdf)متن پاورپوینت همراه با صوت

 )توضیح دهید.....(  سایر موارد   صوتی
 غیر قابل دانلود قابل دانلود

 

 تکالیف و پروژه ها: 

  تکالیف طول ترم 

 یف درس خودتکالبرای تنظیم تکالیف توجه کنید لطفا به تقویم تحصیلی نیمسال توجه کرده و زمانبندی مناسبی در 

 لحاظ نمایید.

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

 دانشجویان

فیدبک 

 مدرس
 هدف از ارائه تکلیف

1      

2      

3      

4      

5      
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 نحوه ارزشیابي دانشجو و نمره مربوط به هر ارزشیابي:

 ب(  پایان دوره                   الف(  در طول ترم

 تاریخ درصد /نمره شیابیارزروش 

   

   

   

 

 : یان/شركت كنندگانمقررات و انتظارات از دانشجو

 طی دوره ملزم به رعایت مقررات آموزشی  به شرح  زیر است: شرکت کننده /هر دانشجو

 رعایت حسن اخالق و شئونات اسالمی 

 الکترونیکی آدرس به  روزانه مراجعه  http:// gumsnavid.vums.ac.ir 

 درس محتوای و  درسی موضوعات ذاخ  

 آموزشی محتوای  مطالعه 

 شده  محول  تکالیف  موقع به   رائها 

 حضور و شرکت فعال در تاالر گفتگو  و فضاهای مشارکتی 

 شرکت در آزمون آنالین  )در صورت لزوم( و یا حضوری میان ترم و پایان ترم 

 

 

 

 

 

  


