
 

 روزانه  س فرم طرح در

 مبارزه با ناقلين  با روش بهسازی محيط  :موضوع درس :ترم مهندسی بهداشت محيط  : رشته تحصیلی 2 :تعداد واحد    مهندسی مبارزه با ناقلین عنوان درس: 1 :جلسه شماره

 دکتر آذری  تدوین کننده: بهداشت محيط  گروه آموزشی: طبیعی ، تعادل ت، طبقه بندیاآف ، اهمیت بار بیماريهای منتقل شونده توسط ناقلین، مقدمه اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس: 
فعاليت های بعد از  

 تدریس

 (ییف جزاهدارئوس مطالب )
 هدف های رفتاری: 

 فراگير پس از پایان درس قادر خواهد بود
 ه درسینحوه ارا طبقه  حيطه

 استاد

 دانشجو

  -هرسان -روش ها

 وسيله 

 زمان 

 »دقيقه«

فعاليت   شيوه ارزشيابی و

 های تکميلی 

اهمیت بیماريهای منتقل   -1

   شونده توسط ناقلین

بار بیماری و دالی   -2

(DALY ) 

تعريف آفت  و انواع   -3

 آن  

 تعريف ناقل  -4

   مفهوم تعادل طبیعی -5 

پرسش های مهمی که   -6

در مبارزه با ناقلین مطرح  

 می شود  

یماريهای منتقل شونده اهمیت ب  -1

 را توضیح دهد.   توسط ناقلین

( را DALYبار بیماری و دالی ) -2

 توضیح دهد. 

بیان  آفت را تعريف و انواع آن را -3

 کند. 

 ناقل را تعريف کند. -4

 را شرح دهد.   تعادل طبیعی -5

پرسش های مهمی که در مبارزه با   -6

 ناقلین مطرح می شود را شرح دهد.

 

 ppt 90  نرانی و پرسش و پاسخ سخ  شناختی 

آزمون  پرسش و پاسخ  و 

تستی و تشریحی از  

مطالب ارایه شده در  

 ( کتابکالس و منبع )

 90 مدت جلسه:  عرصه آموزش:  20/7/1392 تاریخ تنظيم: ( کنترل ناقلین روش های فردی و جمعی 1384روزندال ) منابع :

                                                                       دریافت، واکنش، ارزشگذاری، سازماندهی ارزش ها، درونی شدن ارزش ها«»حيطه عاطفی )نگرشی و...(   -2                                  حلیل، ترکیب، ارزشیابی«دانش، ادراک، کاربرد، تجزیه و ت» حيطه شناختی  -1

 ، هماهنگی حرکات، عادی شدن« تدقت و سرع » تقلید، اجرای مستقل،حيطه روان حرکتی  -3
 
 
 
 



 

 مبارزه با ناقلين  با روش بهسازی محيط  موضوع درس: ترم: مهندسی بهداشت محيط  رشته تحصیلی:  2 تعداد واحد:    مهندسی مبارزه با ناقلین عنوان درس: 2 جلسه شماره:

 دکتر آذری  تدوین کننده: بهداشت محيط  گروه آموزشی: مديريت تلفیقی آفات )ناقلین( ، محدوديت ها و مزيت ها،روشهای مختلف مبارزه با ناقلین اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس: 
فعاليت های بعد از  

 تدریس

 (اهداف جزییرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری: 

 فراگير پس از پایان درس قادر خواهد بود
 ه درسینحوه ارا طبقه  حيطه

 اداست

 دانشجو

  -رسانه -روش ها

 وسيله 

 زمان 

 »دقيقه«

شيوه ارزشيابی و فعاليت  

 های تکميلی 

روشهای مختلف مبارزه   -1

 با ناقلین 

محدوديت ها و مزيت   -2

روشهای مختلف   های

 مبارزه با ناقلین 

مديريت  تعريف  -3 

  تلفیقی آفات

مديريت تلفیقی تعريف  -4

 ناقلین 

قلین را روشهای مختلف مبارزه با نا -1

 تعريف و طبقه بندی کند. 

  محدوديت ها و مزيت های -2

روشهای مختلف مبارزه با ناقلین را 

 توضیح دهد.  

 تعريفرا  مديريت تلفیقی آفات -3

 کند. 

را توضیح   مديريت تلفیقی ناقلین -4

 دهد. 

 ppt 90  سخنرانی و پرسش و پاسخ   شناختی 

پرسش و پاسخ  و   

آزمون تستی و تشریحی  

الب ارایه شده در  از مط

 کالس و منبع )کتاب( 

 90 مدت جلسه:  عرصه آموزش:  20/7/1392 تاریخ تنظيم: ( کنترل ناقلین روش های فردی و جمعی 1384روزندال ) منابع :

 

 

 

 
 
 
 

 



 

 مبارزه با ناقلين  با روش بهسازی محيط  ع درس:موضو ترم: مهندسی بهداشت محيط  رشته تحصیلی:  2 تعداد واحد:    مهندسی مبارزه با ناقلین عنوان درس: 3 جلسه شماره:

محدوديت ها و مزيت ها، تاريخچه و   محیط )مديريت محیط(، بهسازیروش های مهندسی مبارزه با ناقلین: تعريف  اهداف کلی:

 روش دستکاری يا اصالح در مکان های انسانی يا رفتار انسانروش ها: 
 کتر آذری د تدوین کننده: بهداشت محيط  گروه آموزشی:

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس: 
فعاليت های بعد از  

 تدریس

 (اهداف جزییرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری: 

 فراگير پس از پایان درس قادر خواهد بود
 ه درسینحوه ارا طبقه  حيطه

 استاد

 دانشجو

  -رسانه -روش ها

 وسيله 

 زمان 

 »دقيقه«

شيوه ارزشيابی و فعاليت  

 ای تکميلی ه

منظور از مهندسی   -1

 مبارزه با ناقلین  

   محیط بهسازی تعريف -2

  بهسازی تاريخچه -3

  محیط

تلف  خروش های م -4

 بهسازی محیط  

روش های  انواع  -5

دستکاری يا  تلف خم

اصالح در مکان های 

 انسانی يا رفتار انسان 

منظور از مهندسی مبارزه با ناقلین را  -1

 . دهد حشر

 . تعريف کندرا  محیط بهسازی -2

بطور را  محیط بهسازی تاريخچه -3

 توضیح دهد. مختصر 

تلف بهسازی محیط خروش های م -4

 را شرح دهد.

دستکاری تلف خروش های مانواع  -5

يا اصالح در مکان های انسانی يا رفتار  

 را شرح دهد. انسان

 ppt 90  سخنرانی و پرسش و پاسخ   شناختی 

پرسش و پاسخ  و   

تستی و تشریحی   آزمون 

از مطالب ارایه شده در  

 کالس و منبع )کتاب( 

 90 مدت جلسه:  عرصه آموزش:  20/7/1392 تاریخ تنظيم: ( کنترل ناقلین روش های فردی و جمعی 1384روزندال ) منابع :

 

 
 
 
 
 
 

 



 

 مبارزه با ناقلين  با روش بهسازی محيط  موضوع درس: ترم: هداشت محيط مهندسی ب رشته تحصیلی:  2 تعداد واحد:    مهندسی مبارزه با ناقلین عنوان درس: 4 جلسه شماره:

 دکتر آذری  تدوین کننده: بهداشت محيط  گروه آموزشی: محیط  روش دستکاریبهسازی محیط:  اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس: 
فعاليت های بعد از  

 تدریس

 (اهداف جزییرئوس مطالب )
 ای رفتاری: هدف ه

 فراگير پس از پایان درس قادر خواهد بود
 ه درسینحوه ارا طبقه  حيطه

 استاد

 دانشجو

  -رسانه -روش ها

 وسيله 

 زمان 

 »دقيقه«

شيوه ارزشيابی و فعاليت  

 های تکميلی 

  روش دستکاری شرح -1

 محیط 

انواع روش های   -2

   دستکاری محیطمختلف 

 محیط را شرح دهد.   روش دستکاری -1

دستکاری واع روش های مختلف ان -2

 .را شرح دهد محیط

 ppt 90  سخنرانی و پرسش و پاسخ   شناختی 

پرسش و پاسخ  و   

آزمون تستی و تشریحی  

از مطالب ارایه شده در  

 کالس و منبع )کتاب( 

 90 سه: مدت جل عرصه آموزش:  20/7/1392 تاریخ تنظيم: ( کنترل ناقلین روش های فردی و جمعی 1384روزندال ) منابع :

 
 
 
 
 
 
 



 

 مبارزه با ناقلين  با روش بهسازی محيط  موضوع درس: ترم: مهندسی بهداشت محيط  رشته تحصیلی:  2 تعداد واحد:    مهندسی مبارزه با ناقلین عنوان درس: 5 جلسه شماره:

 دکتر آذری  تدوین کننده: بهداشت محيط  گروه آموزشی: محیط اصالح  روش بهسازی محیط: اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس الیت های قبل از تدریس: فع
فعاليت های بعد از  

 تدریس

 (اهداف جزییرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری: 

 فراگير پس از پایان درس قادر خواهد بود
 ه درسینحوه ارا طبقه  حيطه

 استاد

 دانشجو

  -رسانه -روش ها

 وسيله 

 زمان 

 »دقيقه«

شيوه ارزشيابی و فعاليت  

 های تکميلی 

  اصالح روششرح  -1

 محیط 

در  محیط اصالحمفهوم  -2

 بهداشت و پزشکی  

ع روش های   انوا  -3

   محیط مختلف اصالح

 محیط را شرح دهد.  اصالح روش -1

در بهداشت و   محیط اصالحمفهوم  -2

  پزشکی را توضیح دهد. 

 ع روش های مختلف اصالح انوا  -3

 . را شرح دهد محیط

 ppt 90  پاسخ سخنرانی و پرسش و   شناختی 

پرسش و پاسخ  و   

آزمون تستی و تشریحی  

از مطالب ارایه شده در  

 کالس و منبع )کتاب( 

 90 مدت جلسه:  عرصه آموزش:  20/7/1392 تاریخ تنظيم: ( کنترل ناقلین روش های فردی و جمعی 1384روزندال ) منابع :

 
 
 
 
 
 
 



 

 مبارزه با ناقلين  با روش بهسازی محيط  موضوع درس: ترم: مهندسی بهداشت محيط  رشته تحصیلی:  2 داد واحد:تع    مهندسی مبارزه با ناقلین عنوان درس: 6 جلسه شماره:

 دکتر آذری  تدوین کننده: بهداشت محيط  گروه آموزشی: ، انواع طرح زهکش، عوامل موثر بر انتخاب نوع زهکش، طراحی و اجرای زهکشزهکشی و انواع آن اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس از تدریس:  فعالیت های قبل 
فعاليت های بعد از  

 تدریس

 (اهداف جزییرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری: 

 فراگير پس از پایان درس قادر خواهد بود
 ه درسینحوه ارا طبقه  حيطه

 استاد

 دانشجو

  -رسانه -روش ها

 وسيله 

 زمان 

 »دقيقه«

شيوه ارزشيابی و فعاليت  

 های تکميلی 

 ی  مفهوم زهکش -1

عوامل موثر در طراحی   -2

 زهکش و نوع زهکش 

 طرح زهکش  انواع  -3

 . مفهوم زهکشی را شرح دهد -1

عوامل موثر در طراحی زهکش و  -2

 .  نوع زهکش را برشمارد

 .طرح زهکش را شرح دهدانواع  -3

 

 ppt 90  سخنرانی و پرسش و پاسخ   شناختی 

پرسش و پاسخ  و   

آزمون تستی و تشریحی  

ارایه شده در  از مطالب 

 کالس و منبع )کتاب( 

 90 مدت جلسه:  عرصه آموزش:  20/7/1392 تاریخ تنظيم: ( کنترل ناقلین روش های فردی و جمعی 1384روزندال ) منابع :

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 مبارزه با ناقلين  با روش بهسازی محيط  درس:موضوع  ترم: مهندسی بهداشت محيط  رشته تحصیلی:  2 تعداد واحد:    مهندسی مبارزه با ناقلین عنوان درس: 7  جلسه شماره:

مراحل اجرايی زهکشی، زهکشی در مقیاس کوچک، فرمول  نکاتی که در زهکشی مناطق وسیع بايد در نظر داشت، اهداف کلی:

 ترانشه جذبی
 دکتر آذری  تدوین کننده: بهداشت محيط  گروه آموزشی:

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس: 
فعاليت های بعد از  

 تدریس

 (اهداف جزییرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری: 

 فراگير پس از پایان درس قادر خواهد بود
 ه درسینحوه ارا طبقه  حيطه

 استاد

 دانشجو

  -رسانه -روش ها

 وسيله 

 زمان 

 »دقيقه«

شيوه ارزشيابی و فعاليت  

 های تکميلی 

نکاتی که در زهکشییی    -1

مناطق وسیییع بايیید در نظییر 

 اشت  د

 مراحل اجرايی زهکشی   -2

زهکشی در مقیاس   -3

ی  اکوچک شامل چاه ه

جذبی، ترانشه های جذبی  

يا بسترهای زهکشی و  

   بسترهای تبخیر و تعرق

 فرمول ترانشه جذبی  -4

نکاتی که در زهکشی مناطق وسیییع    -1

 . بايد در نظر داشت را شرح دهد

توضیح   مراحل اجرايی زهکشی را -2

 دهد.  

در مقیاس کوچک شامل  زهکشی -3

ی جذبی، ترانشه های جذبی يا  اچاه ه

بسترهای زهکشی و بسترهای تبخیر و  

 را شرح دهد.   تعرق

 را توضیح دهد.  فرمول ترانشه جذبی -4

 ppt 90  سخنرانی و پرسش و پاسخ   شناختی 

پرسش و پاسخ  و   

آزمون تستی و تشریحی  

از مطالب ارایه شده در  

 کالس و منبع )کتاب( 

 90 مدت جلسه:  عرصه آموزش:  20/7/1392 تاریخ تنظيم: ( کنترل ناقلین روش های فردی و جمعی 1384روزندال ) نابع :م

 
 
 
 



 

 ط مبارزه با ناقلين  با روش بهسازی محي موضوع درس: ترم: مهندسی بهداشت محيط  رشته تحصیلی:  2 تعداد واحد:    مهندسی مبارزه با ناقلین عنوان درس: 8  جلسه شماره:

 دکتر آذری  تدوین کننده: بهداشت محيط  گروه آموزشی: زهکشی در مقیاس بزرگ، فرمول پتانسیل باتالقی شدن اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس: 
فعاليت های بعد از  

 تدریس

 (اهداف جزییرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری: 

 بودفراگير پس از پایان درس قادر خواهد 
 ه درسینحوه ارا طبقه  حيطه

 استاد

 دانشجو

  -رسانه -روش ها

 وسيله 

 زمان 

 »دقيقه«

شيوه ارزشيابی و فعاليت  

 های تکميلی 

زهکشیییی در مقییییاس  -1

  بزرگ

زهکشی در مقیاس   -2

بزرگ در مناطق ساحلی  

شامل سیستم تخلیه آب 

باتالق، نهرکشی باز باتالق  

و پاک کردن دهانه خروجی  

   رودخانه ها

زهکشی در مقیاس   -3

بزرگ در مناطق غیر  

ساحلی در اطراف درياچه  

 ها، رودخانه ها و چشمه ها  

فرمول پتانسیل باتالقی   -4

  شدن

را تعريف   زهکشی در مقیاس بزرگ  -1

 کند. 

زهکشی در مقیاس بزرگ در مناطق   -2

ساحلی شامل سیستم تخلیه آب باتالق،  

نهرکشی باز باتالق و پاک کردن دهانه 

 را شرح دهد.  رودخانه ها خروجی

زهکشی در مقیاس بزرگ در مناطق   -3

غیر ساحلی در اطراف درياچه ها، 

 رودخانه ها و چشمه ها را شرح دهد. 

را  فرمول پتانسیل باتالقی شدن -4

 توضیح دهد.  

 

 ppt 90  سخنرانی و پرسش و پاسخ   شناختی 

پرسش و پاسخ  و   

آزمون تستی و تشریحی  

ه در  از مطالب ارایه شد

 کالس و منبع )کتاب( 

 90 مدت جلسه:  عرصه آموزش:  20/7/1392 تاریخ تنظيم: ( کنترل ناقلین روش های فردی و جمعی 1384روزندال ) منابع :

 
 
 
 
 
 
 



 

 مبارزه با ناقلين  با روش بهسازی محيط  موضوع درس: ترم: مهندسی بهداشت محيط  رشته تحصیلی:  2 تعداد واحد:    مهندسی مبارزه با ناقلین عنوان درس: 9  جلسه شماره:

 دکتر آذری  تدوین کننده: بهداشت محيط  گروه آموزشی: و توسعه منابع آب اثرات توسعه و مديريت محیط، برنامه های توسعه ای عمده: سدسازی اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس: 
فعاليت های بعد از  

 تدریس

 (اهداف جزییلب )رئوس مطا 
 هدف های رفتاری: 

 فراگير پس از پایان درس قادر خواهد بود
 ه درسینحوه ارا طبقه  حيطه

 استاد

 دانشجو

  -رسانه -روش ها

 وسيله 

 زمان 

 »دقيقه«

شيوه ارزشيابی و فعاليت  

 های تکميلی 

اثرات برنامه های توسعه   -1

شامل سدسازی و توسعه  ای

منابع آب، توسعه کشاورزی و  

  ه زهکشی و احیای زمینتوسع

 مديريت محیط   از ديدگاه

اثرات برنامه های توسعه   -2

شامل سدسازی و توسعه  ای

مديريت   منابع آب از ديدگاه

 محیط 

روش های مديريت  انوع  -3

محیط در برنامه های توسعه 

ای مربوط به سدسازی و  

توسعه منابع آب شامل  

تمیزکردن محل درياچه،  

و   زهکشی حاشیه درياچه سد

 عمیق کردن و پرکردن  

  اثرات برنامه های توسعه ای -1

شامل سدسازی و توسعه منابع آب، 

توسعه کشاورزی و توسعه زهکشی 

مديريت    از ديدگاه و احیای زمین

 را توضیح دهد. محیط 

  اثرات برنامه های توسعه ای -2

شامل سدسازی و توسعه منابع آب 

 برشمارد. مديريت محیط  را از ديدگاه

روش های مديريت محیط انوع  -3

در برنامه های توسعه ای مربوط به 

سدسازی و توسعه منابع آب شامل 

تمیزکردن محل درياچه، زهکشی  

حاشیه درياچه سد و عمیق کردن و 

  پرکردن را شرح دهد.

 ppt 90  سخنرانی و پرسش و پاسخ   شناختی 

پرسش و پاسخ  و   

آزمون تستی و تشریحی  

در  از مطالب ارایه شده 

 کالس و منبع )کتاب( 

 90 مدت جلسه:  عرصه آموزش:  20/7/1392 تاریخ تنظيم: ( کنترل ناقلین روش های فردی و جمعی 1384روزندال ) منابع :

 
 
 
 



 

 10 جلسه شماره:
مهندسی مبارزه با   عنوان درس:

    ناقلین
 ناقلين  با روش بهسازی محيط مبارزه با  موضوع درس: ترم: مهندسی بهداشت محيط  رشته تحصیلی:  2 تعداد واحد:

زهکشی و احیای زمین، خطر پروژه های زيربنايی  برای انتقال  توسعهکشاورزی،  توسعهبرنامه های توسعه ای عمده:  اهداف کلی:

 ماالريا
 دکتر آذری  تدوین کننده: بهداشت محيط  گروه آموزشی:

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس: 
بعد از   فعاليت های 

 تدریس

 (اهداف جزییرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری: 

 فراگير پس از پایان درس قادر خواهد بود
 ه درسینحوه ارا طبقه  حيطه

 استاد

 دانشجو

  -رسانه -روش ها

 وسيله 

 زمان 

 »دقيقه«

شيوه ارزشيابی و فعاليت  

 های تکميلی 

اثرات برنامه های توسعه ای   -1

کشاورزی از   توسعهشامل 

 ه مديريت محیط  ديدگا

روش های مديريت  انوع  -2

محیط در برنامه های توسعه ای  

کشاورزی   توسعه مربوط به

شامل ذخیره و انتقال آب و  

 آبیاری 

انواع روش های آبیاری و   -3

 نقش آنها در تکثیر ناقلین 

روش های مديريت  انوع  -4

محیط در برنامه های توسعه ای  

مربوط به توسعه زهکشی و  

 ین احیای زم

خطر پروژه های زيربنايی   -5 

  انتقال ماالريا در

اثرات برنامه های توسعه ای   -1

کشاورزی را از ديدگاه   توسعهشامل 

 مديريت محیط برشمارد. 

روش های مديريت محیط انوع  -2

 در برنامه های توسعه ای مربوط به

کشاورزی شامل ذخیره و   توسعه

 دهد. شرح را انتقال آب و آبیاری 

اع روش های آبیاری و نقش انو  -3

 . آنها در تکثیر ناقلین را شرح دهد

روش های مديريت محیط انوع  -4

در برنامه های توسعه ای مربوط به 

توسعه زهکشی و احیای زمین را  

 . شرح دهد

 در راخطر پروژه های زيربنايی  -5

 توضیح دهد.  انتقال ماالريا

 ppt 90  سخنرانی و پرسش و پاسخ   شناختی 

و پاسخ  و    پرسش

آزمون تستی و تشریحی  

از مطالب ارایه شده در  

 کالس و منبع )کتاب( 

 90 مدت جلسه:  عرصه آموزش:  20/7/1392 تاریخ تنظيم: ( کنترل ناقلین روش های فردی و جمعی 1384روزندال ) منابع :

 
 



 

 مبارزه با ناقلين  با روش بهسازی محيط  موضوع درس: ترم: مهندسی بهداشت محيط  لی: رشته تحصی 2 تعداد واحد:    مهندسی مبارزه با ناقلین عنوان درس: 11 جلسه شماره:

 دکتر آذری  تدوین کننده: بهداشت محيط  گروه آموزشی: کنترل انواع لیشمانیوزها با تاکید بر مديريت محیطاهمیت و  اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس: 
ز  فعاليت های بعد ا

 تدریس

 (اهداف جزییرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری: 

 فراگير پس از پایان درس قادر خواهد بود
 ه درسینحوه ارا طبقه  حيطه

 استاد

 دانشجو

  -رسانه -روش ها

 وسيله 

 زمان 

 »دقيقه«

شيوه ارزشيابی و فعاليت  

 های تکميلی 

وضعیت اپیدمیولوژی   -1

بیماری لیشمانیازيس، عامل  

ن و شکل  ها، ناقلین، مخاز

 های مختلف بیماری در

 ايران   جهان و

روش های مختلف   -2

کنترل شکل های مختلف  

   بیماری

نقش مديريت محیط در  -3

 کنترل ناقلین بیماری 

نقش مديريت محیط  -4 

   در کنترل مخازن بیماری

وضعیت اپیدمیولوژی بیماری   -1

لیشمانیازيس، عامل ها، ناقلین، مخازن و 

 جهان و  ری درشکل های مختلف بیما

 .شرح دهدبطور مختصر ايران را 

روش های مختلف کنترل شکل  -2

 را توضیح دهد.   های مختلف بیماری

نقش مديريت محیط در کنترل  -3

 را توضیح دهد.   ناقلین بیماری

نقش مديريت محیط در کنترل  -4

 را توضیح دهد.  مخازن بیماری

 

 ppt 90  سخنرانی و پرسش و پاسخ   شناختی 

ش و پاسخ  و   پرس

آزمون تستی و تشریحی  

از مطالب ارایه شده در  

 کالس و منبع )کتاب( 

 90 مدت جلسه:  عرصه آموزش:  20/7/1392 تاریخ تنظيم: ( کنترل ناقلین روش های فردی و جمعی 1384روزندال ) منابع :

 
 
 
 
 
 
 



 

 مبارزه با ناقلين  با روش بهسازی محيط  موضوع درس: ترم: مهندسی بهداشت محيط  ه تحصیلی: رشت 2 تعداد واحد:    مهندسی مبارزه با ناقلین عنوان درس: 12 جلسه شماره:

 دکتر آذری  تدوین کننده: بهداشت محيط  گروه آموزشی: کنترل سوسری ها با تاکید بر مديريت محیط  اهمیت و اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس: 
فعاليت های بعد از  

 دریست

 (اهداف جزییرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری: 

 فراگير پس از پایان درس قادر خواهد بود
 ه درسینحوه ارا طبقه  حيطه

 استاد

 دانشجو

  -رسانه -روش ها

 وسيله 

 زمان 

 »دقيقه«

شيوه ارزشيابی و فعاليت  

 های تکميلی 

سوسری ها  رده بندی  -1

 بخصوص انواع اهلی 

زيست شناسی و راه   -2

قال عامل های  های انت

 سوسری ها  توسط بیماريزا 

اهمیت بهداشتی و   -3

 پزشکی سوسری ها 

روش های مختلف    -4 

 مبارزه با سوسری ها 

و   نقش مديريت محیط -5

بهسازی محیط از جمله 

در دفع بهداشتی زباله 

   مبارزه با سوسری ها

بشناسد و سوسری ها رده بندی  -1

 .نام ببردبخصوص انواع اهلی آنها را 

زيست شناسی و راه های انتقال  -2

سوسری ها را توسط عامل های بیماريزا 

 .شرح دهد

اهمیت بهداشتی و پزشکی سوسری   -3

 . ها را توضیح دهد

روش های مختلف مبارزه با    -4

  بیان کند.را  سوسری ها

و بهسازی  نقش مديريت محیط -5

در  محیط از جمله دفع بهداشتی زباله را

 توضیح دهد.  هامبارزه با سوسری 

 

 ppt 90  سخنرانی و پرسش و پاسخ   شناختی 

پرسش و پاسخ  و   

آزمون تستی و تشریحی  

از مطالب ارایه شده در  

 کالس و منبع )کتاب( 

 90 مدت جلسه:  عرصه آموزش:  20/7/1392 تاریخ تنظيم: ( کنترل ناقلین روش های فردی و جمعی 1384روزندال ) منابع :

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 مبارزه با ناقلين  با روش بهسازی محيط  موضوع درس: ترم: مهندسی بهداشت محيط  رشته تحصیلی:  2 تعداد واحد:    مهندسی مبارزه با ناقلین عنوان درس: 13 جلسه شماره:

 دکتر آذری  دوین کننده:ت بهداشت محيط  گروه آموزشی: ( با تاکید بر مديريت محیط Synanthropicکنترل مگس خانگی و مگس های اهلی ) اهمیت و اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس: 
فعاليت های بعد از  

 تدریس

 (اهداف جزییرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری: 

 فراگير پس از پایان درس قادر خواهد بود
 ه درسینحوه ارا طبقه  حيطه

 استاد

 دانشجو

  -رسانه -روش ها

 وسيله 

 زمان 

 »دقيقه«

بی و فعاليت  شيوه ارزشيا

 های تکميلی 

مگس خانگی و مگس   -1

 های اهلی  

زيست شناسی و راه   -2

های انتقال عامل های  

مگس  بیماريزا توسط 

 خانگی و مگس های اهلی  

اهمییییت بهداشیییتی و  -3

مگییس خییانگی و پزشییکی 

 مگس های اهلی

روش هییای مختلییف  -4 

مگییس خییانگی و مبارزه با  

 مگس های اهلی

و   نقش مديريت محیط  -5 

در مبارزه با بهسازی محیط  

مگس خانگی و مگس های 

  اهلی

مگس خانگی و مگس های اهلی را  -1

 .  بشناسد

زيست شناسی و راه های انتقال  -2

مگس خانگی  عامل های بیماريزا توسط 

 .  را شرح دهدو مگس های اهلی 

مگییس اهمیت بهداشییتی و پزشییکی    -3

را توضیییح   خانگی و مگس هییای اهلییی

 .دهد

مگییس های مختلف مبارزه بییا روش   -4

 بیان کند.را   خانگی و مگس های اهلی

و بهسییازی  نقییش مییديريت محیییط -5

مگییس خییانگی و در مبارزه بییا   محیط را

 توضیح دهد.  مگس های اهلی

 

 ppt 90  سخنرانی و پرسش و پاسخ   شناختی 

پرسش و پاسخ  و   

آزمون تستی و تشریحی  

از مطالب ارایه شده در  

 ب( کالس و منبع )کتا 

 90 مدت جلسه:  عرصه آموزش:  20/7/1392 تاریخ تنظيم: ( کنترل ناقلین روش های فردی و جمعی 1384روزندال ) منابع :

 
 
 
 



 

 زی محيط مبارزه با ناقلين  با روش بهسا موضوع درس: ترم: مهندسی بهداشت محيط  رشته تحصیلی:  2 تعداد واحد:    مهندسی مبارزه با ناقلین عنوان درس: 14 جلسه شماره:

 دکتر آذری  تدوین کننده: بهداشت محيط  گروه آموزشی: جوندگان مهم در بهداشت  معرفی و اهمیت  اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس: 
فعاليت های بعد از  

 تدریس

 (اهداف جزییرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری: 

 فراگير پس از پایان درس قادر خواهد بود
 ه درسینحوه ارا طبقه  يطهح

 استاد

 دانشجو

  -رسانه -روش ها

 وسيله 

 زمان 

 »دقيقه«

شيوه ارزشيابی و فعاليت  

 های تکميلی 

رده بندی جوندگان در  -1

و انواع  جهان و ايران 

 جونده های خانگی  

 ظییاهری یويژگییی هییا -2

از جمله فرمول و   جوندگان

 وضعیت دندان

 زيسییتی یويژگییی هییا -3 

 جوندگان  

مییییت بهداشیییتی و اه -4

 جوندگان پزشکی

رده بندی جوندگان در جهان و ايران   -1

و انواع جونده  دهدرا بطور کلی شرح 

   های خانگی را نام ببرد.

از   جونییدگان  ظییاهری  یويژگی هییا  -2

را   جمله فرمول و وضییعیت دنییدان آنهییا

  .شرح دهد

جوندگان را بییه   زيستی  یويژگی ها  -3

 طور عمومی توضیح دهد.

جوندگان   ت بهداشتی و پزشکیاهمی  -4

 را شرح دهد.

 ppt 90  سخنرانی و پرسش و پاسخ   شناختی 

پرسش و پاسخ  و   

آزمون تستی و تشریحی  

از مطالب ارایه شده در  

 کالس و منبع )کتاب( 

( موش ها )جوندگان( شناخت و روش مبارزه با  1369سپیدار ) منابع :

 آنها
 90 دت جلسه: م عرصه آموزش:  20/7/1392 تاریخ تنظيم:

 
 
 
 
 
 
 



 

 مبارزه با ناقلين  با روش بهسازی محيط  موضوع درس: ترم: مهندسی بهداشت محيط  رشته تحصیلی:  2 تعداد واحد:    مهندسی مبارزه با ناقلین عنوان درس: 15 جلسه شماره:

 دکتر آذری  ه:تدوین کنند بهداشت محيط  گروه آموزشی: کنترل جوندگان با تاکید بر مديريت محیط  اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس: 
فعاليت های بعد از  

 تدریس

 (اهداف جزییرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری: 

 فراگير پس از پایان درس قادر خواهد بود
 ه درسینحوه ارا طبقه  حيطه

 استاد

 دانشجو

  -رسانه -روش ها

 وسيله 

 زمان 

 »دقيقه«

يت  شيوه ارزشيابی و فعال

 های تکميلی 

روش های مختلف   -1

 مبارزه با جوندگان

نقش مديريت محیط و   -2 

بهسازی محیط در مبارزه با  

 جوندگان 

رت پروف کردن   -3 

 ساختمان

روش های مختلف مبارزه با   -1

 بیان کند. را  جوندگان

نقش مديريت محیط و بهسازی  -2

توضیح   محیط را در مبارزه با جوندگان

 دهد. 

کردن ساختمان را شرح  رت پروف -3

 دهد. 

 ppt 90  سخنرانی و پرسش و پاسخ   شناختی 

پرسش و پاسخ  و   

آزمون تستی و تشریحی  

از مطالب ارایه شده در  

 کالس و منبع )کتاب( 

( موش ها )جوندگان( شناخت و روش مبارزه با  1369سپیدار ) منابع :

 آنها
 90 مدت جلسه:  عرصه آموزش:  20/7/1392 تاریخ تنظيم:

 
 


