
 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه اول
 

 بهداشت عمومی –مقطع و رشته تحصیلی: کارشناسی                                رشته بهداشت عمومی         بهداشت اوز    :     دانشکده

 41/44/99 تاريخ ارائه درس : 99-99نيمسال دوم سال تحصيلي  :  

حشره شناسي پزشکي و مبارزه با ناقلين،  نام درس )واحد(  : 
  سموم آفت کش و مقابله با آنها

  41-9 ساعت:               دوشنبهروز:             

 واحد عملي(4 -واحد نظری4) نوع واحد:
 

 01تعداد دانشجويان  :

 دکتر نظام الدين منگلي زاده مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 دقيقه 91مدت کالس: 
آقای نظام الدين منگلي  به ترتيب حروف الفبا(: مدرسين)

 زاده
 19/44/99 تاريخ تنظيم/ بازنگری

. 

 حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، سموم آفت کش و مقابله با آنهاعنوان درس : 

 کلیات حشره شناسی نایی با شآهدف کلی درس :  

 اهداف جزئی : 

  بیان کند حشرات شناسی در شاخه پزشکی رااهمیت 

 مفاهیم کلی مرتبط با شناسایی حشرات را توصیف نماید 

 مرتبط بندپایان را معرفی کند بیماریهاي شایع در کشور و 

 سخنرانی، پرسش و پاسخ روش آموزش :              

 تخته سفید ) وایت برد(، ویدئو پرژکتور و کامپیوترامکانات آموزشی : 

 انتشارات دانشگاه تهران -پزشکی ) تالیف آقاي سرویس( کلیات حشره شناسی   منبع درس  :
 انتشارات دانشگاه -رهبریان و توالي( -اطلس رنگی حشره شناسی پزشکی ) ترجمه محمودي راد

  دقيقه 41    :مدت زمان مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 01  مدت زمان : 

 دقيقه 41 :   مدت زمان 

 دقيقه 01مدت زمان:     

  دقيقه 41 مدت زمان :    جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه 41 مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 

 
 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 دومجلسه 
 

 بهداشت عمومی –مقطع و رشته تحصیلی: کارشناسی                                رشته بهداشت عمومی         بهداشت اوز:         دانشکده

 41/44/99 تاريخ ارائه درس : 99-99نيمسال دوم سال تحصيلي  :  

حشره شناسي پزشکي و مبارزه با ناقلين، نام درس )واحد(  :  
 سموم آفت کش و مقابله با آنها 

 40- 41 ساعت:                شنبهدوروز:             

 واحد عملي( 4 -واحد نظری4) نوع واحد:
 

 01تعداد دانشجويان  :

 دکتر نظام الدين منگلي زاده مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 دقيقه 91مدت کالس: 
آقای نظام الدين منگلي  مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:

 زاده
 19/44/99 تاريخ تنظيم/ بازنگری

. 

 لین، سموم آفت کش و مقابله با آنهاحشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقعنوان درس : 

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

 اهداف جزئی : 

 حشرات و سایر بندپایان را بطور کامل تعریف کند. 

 انواع بندپایان مهم پزشکی را فهرست نماید. 

 کند شرات و سایر بندپایان را بر اساس شکل، رده بنديح 

 نحوه رشد وتکامل حشرات وانواع آن را معرفی کند 

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

 سخنرانی، پرسش و پاسخ روش آموزش :              

 تخته سفید ) وایت برد(، ویدئو پرژکتور و کامپیوترامکانات آموزشی : 

 انتشارات دانشگاه تهران -لیات حشره شناسی پزشکی ) تالیف آقاي سرویس(ک   منبع درس  :
 انتشارات دانشگاه -رهبریان و توالي( -اطلس رنگی حشره شناسی پزشکی ) ترجمه محمودي راد

  دقيقه 41مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 01  مدت زمان : 

 دقيقه 41 مدت زمان :   

 دقيقه 01مدت زمان:     

  دقيقه 41 مدت زمان :    جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه 41 مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 رکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکيم

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 سومجلسه 
 

 بهداشت عمومی –مقطع و رشته تحصیلی: کارشناسی                                رشته بهداشت عمومی         بهداشت اوز:         دانشکده

 04/44/99 تاريخ ارائه درس : 99-99نيمسال دوم سال تحصيلي  :  

حشره شناسي پزشکي و مبارزه با ناقلين، نام درس )واحد(  :  
 سموم آفت کش و مقابله با آنها 

 41-9 ساعت:                دوشنبهروز:             

 واحد عملي( 4 -واحد نظری4) نوع واحد:
 

 01تعداد دانشجويان  :

 دکتر نظام الدين منگلي زاده مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 دقيقه 91مدت کالس: 
آقای نظام الدين منگلي  مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:

 زاده
 19/44/99 تاريخ تنظيم/ بازنگری

. 

 ارزه با ناقلین، سموم آفت کش و مقابله با آنهاحشره شناسی پزشکی و مبعنوان درس : 

 ) زیر خانواده آنوفلینه( خانواده کولیسیده -کلیات راسته دو باالن آشنایی باهدف کلی درس : 

 اهداف جزئی : 

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

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

 مرفولوژي و بیولوژي پشه هاي کولیسیده را شرح دهد 

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

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

 بیان نماید عوامل مربوط به ناقل در اشاعه بیماري ماالریا 

 سخنرانی، پرسش و پاسخ روش آموزش :              

 تخته سفید ) وایت برد(، ویدئو پرژکتور و کامپیوترامکانات آموزشی : 

 انتشارات دانشگاه تهران -کلیات حشره شناسی پزشکی ) تالیف آقاي سرویس(   منبع درس  :
 انتشارات دانشگاه -هبریان و توالي(ر -اطلس رنگی حشره شناسی پزشکی ) ترجمه محمودي راد

  دقيقه 41مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 01  مدت زمان : 

 دقيقه 41 مدت زمان :   

 دقيقه 01مدت زمان:     

  دقيقه 41 مدت زمان :    جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه 41 مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 چهارم  جلسه
 

 بهداشت عمومی –مقطع و رشته تحصیلی: کارشناسی                                رشته بهداشت عمومی         بهداشت اوز:         دانشکده

 04/44/99 تاريخ ارائه درس : 99-99نيمسال دوم سال تحصيلي  :  

حشره شناسي پزشکي و مبارزه با ناقلين، نام درس )واحد(  :  
 سموم آفت کش و مقابله با آنها 

 40- 41 ساعت:                دوشنبهروز:             

 واحد عملي( 4 -واحد نظری4) نوع واحد:
 

 01تعداد دانشجويان  :

 دهدکتر نظام الدين منگلي زا مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 دقيقه 91مدت کالس: 
آقای نظام الدين منگلي  مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:

 زاده
 19/44/99 تاريخ تنظيم/ بازنگری

. 

 حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، سموم آفت کش و مقابله با آنهاعنوان درس : 

 ) زیر خانواده کولیسینه( خانواده کولیسیده -کلیات راسته دو باالنآشنایی با هدف کلی درس :  

 اهداف جزئی : 

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

 را برشمارد. و جهان رانیدر ا ولیسینهکگونه هاي مختلف پشه هاي  ییایانتشار جغراف 

 مرفولوژي و بیولوژي پشه هاي کولیسینه را شرح دهد 

 در انتقال انواع بیماریها شرح دهد. ولکسک و اهمیت پزشکی پشه هاي آئدس 

 سخنرانی، پرسش و پاسخ روش آموزش :              

 تخته سفید ) وایت برد(، ویدئو پرژکتور و کامپیوترامکانات آموزشی : 

 انتشارات دانشگاه تهران -کلیات حشره شناسی پزشکی ) تالیف آقاي سرویس(   منبع درس  :
 انتشارات دانشگاه -رهبریان و توالي( -پزشکی ) ترجمه محمودي راداطلس رنگی حشره شناسی 

  دقيقه 41مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 01  مدت زمان : 

 دقيقه 41 مدت زمان :   

 دقيقه 01مدت زمان:     

  دقيقه 41   مدت زمان :  جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه 41 مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 

داشتي درماني الرستاندانشکده علوم پزشکي و خدمات به  

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 



  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 پنجم  جلسه
 

 بهداشت عمومی –مقطع و رشته تحصیلی: کارشناسی                                رشته بهداشت عمومی         بهداشت اوز:         دانشکده

 09/44/99 تاريخ ارائه درس : 99-99دوم نيمسال سال تحصيلي  :  

حشره شناسي پزشکي و مبارزه با ناقلين، نام درس )واحد(  :  
 سموم آفت کش و مقابله با آنها 

 41-9 ساعت:                دوشنبهروز:             

 واحد عملي( 4 -واحد نظری4) نوع واحد:
 

 01تعداد دانشجويان  :

 دکتر نظام الدين منگلي زاده س:مسئول در 0 تعداد واحد:

 دقيقه 91مدت کالس: 
آقای نظام الدين منگلي  مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:

 زاده
 19/44/99 تاريخ تنظيم/ بازنگری

. 

 حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، سموم آفت کش و مقابله با آنهاعنوان درس : 

 خانواده سیمولیده -دو باالن کلیات راستهآشنایی با هدف کلی درس :  

 اهداف جزئی : 

 دینما فیرا توصسیمولیده مهم در مبارزه با  میاصول و مفاه. 

 را برشمارد. و جهان رانیدر ا سیمولیدهگونه هاي مختلف  ییایانتشار جغراف 

 مرفولوژي و بیولوژي سیمولیده را شرح دهد 

 دهد. اهمیت پزشکی سیمولیده در انتقال انواع بیماریها شرح 

 سخنرانی، پرسش و پاسخ روش آموزش :              

 تخته سفید ) وایت برد(، ویدئو پرژکتور و کامپیوترامکانات آموزشی : 

 انتشارات دانشگاه تهران -کلیات حشره شناسی پزشکی ) تالیف آقاي سرویس(   منبع درس  :
 انتشارات دانشگاه -و توالي( رهبریان -اطلس رنگی حشره شناسی پزشکی ) ترجمه محمودي راد

  دقيقه 41مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 01  مدت زمان : 

 دقيقه 41 مدت زمان :   

 دقيقه 01مدت زمان:     

  دقيقه 41 مدت زمان :    جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه 41 ان :   مدت زم  ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 



  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 ششم  جلسه
 

 بهداشت عمومی –مقطع و رشته تحصیلی: کارشناسی                                رشته بهداشت عمومی         بهداشت اوز:         دانشکده

 09/44/99 تاريخ ارائه درس : 99-99نيمسال دوم سال تحصيلي  :  

حشره شناسي پزشکي و مبارزه با ناقلين، نام درس )واحد(  :  
 سموم آفت کش و مقابله با آنها 

 40- 41 ساعت:                دوشنبهروز:             

 واحد عملي( 4 -واحد نظری4) نوع واحد:
 

 01تعداد دانشجويان  :

 دکتر نظام الدين منگلي زاده مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 دقيقه 91مدت کالس: 
آقای نظام الدين منگلي  مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:

 زاده
 19/44/99 تاريخ تنظيم/ بازنگری

. 

 حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، سموم آفت کش و مقابله با آنهاعنوان درس : 

 خانواده سیمولیده -کلیات راسته دو باالنآشنایی با هدف کلی درس :  

 داف جزئی : اه

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

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

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

 نماید فیرا توص در ایران و جهان منتقله هايیماریبناقل و کانونهاي مهم  یپشه خاک ییایجغراف انتشار 

 مناسب براي آنها ذکر کند یستیز طیوشرا وزیشمانیل ماريیمخازن ب انواع. 

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

 سخنرانی، پرسش و پاسخ روش آموزش :              

 ت برد(، ویدئو پرژکتور و کامپیوترتخته سفید ) وایامکانات آموزشی : 

 انتشارات دانشگاه تهران -کلیات حشره شناسی پزشکی ) تالیف آقاي سرویس(   منبع درس  :
 انتشارات دانشگاه -رهبریان و توالي( -اطلس رنگی حشره شناسی پزشکی ) ترجمه محمودي راد

  دقيقه 41مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 ش و پاسخ و استراحت پرس 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 01  مدت زمان : 

 دقيقه 41 مدت زمان :   

 دقيقه 01مدت زمان:     

  دقيقه 41 مدت زمان :    جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه 41 مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 

علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان دانشکده  

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 



  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 هفتم  جلسه
 

 بهداشت عمومی –مقطع و رشته تحصیلی: کارشناسی                                رشته بهداشت عمومی         بهداشت اوز:         دانشکده

 10/40/99 تاريخ ارائه درس : 99-99نيمسال دوم سال تحصيلي  :  

حشره شناسي پزشکي و مبارزه با ناقلين، نام درس )واحد(  :  
  سموم آفت کش و مقابله با آنها

 41-9 ساعت:                دوشنبهروز:             

 واحد عملي( 4 -واحد نظری4) نوع واحد:
 

 01تعداد دانشجويان  :

 دکتر نظام الدين منگلي زاده مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 دقيقه 91مدت کالس: 
آقای نظام الدين منگلي  مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:

 زاده
 19/44/99 ازنگریتاريخ تنظيم/ ب

. 

 حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، سموم آفت کش و مقابله با آنهاعنوان درس : 

 گلوسینیده(   -تابانیده -راسته دو باالن ) خانواده سراتوپوگونیدهآشنایی هدف کلی درس :  

 اهداف جزئی : 

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

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

 دهد

 در ایران و جهان منتقله هايیماریو کانونهاي مهم ب گلوسینیده -تابانیده -خانواده سراتوپوگونیده ییایجغراف انتشار 

 ایدنم فیرا توص

 دینما فیرا توص آنهامهم در مبارزه با  میاصول و مفاه. 

 سخنرانی، پرسش و پاسخ روش آموزش :              

 تخته سفید ) وایت برد(، ویدئو پرژکتور و کامپیوترامکانات آموزشی : 

 انتشارات دانشگاه تهران -کلیات حشره شناسی پزشکی ) تالیف آقاي سرویس(   منبع درس  :
 انتشارات دانشگاه -رهبریان و توالي( -رنگی حشره شناسی پزشکی ) ترجمه محمودي راد اطلس

  دقيقه 41مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 01  مدت زمان : 

 دقيقه 41 مدت زمان :   

 دقيقه 01مدت زمان:     

  دقيقه 41 مدت زمان :    گیري جمع بندي و نتیجه 

 دقيقه 41 مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 



  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 هشتم  جلسه
 

 بهداشت عمومی –مقطع و رشته تحصیلی: کارشناسی                                رشته بهداشت عمومی         بهداشت اوز:         دانشکده

 10/40/99 تاريخ ارائه درس : 99-99نيمسال دوم يلي  :  سال تحص

حشره شناسي پزشکي و مبارزه با ناقلين، نام درس )واحد(  :  
 سموم آفت کش و مقابله با آنها 

 40- 41 ساعت:                دوشنبهروز:             

 واحد عملي( 4 -واحد نظری4) نوع واحد:
 

 01تعداد دانشجويان  :

 دکتر نظام الدين منگلي زاده مسئول درس: 0 واحد: تعداد

 دقيقه 91مدت کالس: 
آقای نظام الدين منگلي  مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:

 زاده
 19/44/99 تاريخ تنظيم/ بازنگری

. 

 حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، سموم آفت کش و مقابله با آنهاعنوان درس : 

خاانواده موسایده ) مگاس هااي خاانگی و...( و خاانواده کالیفوریاده و         –راسته دو باالن یی با آشناهدف کلی درس :  

 سارکوفاژیده ) مگس هاي مولد میاز(  

 اهداف جزئی : 

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

 بالغ ودوره الروي را شرح دهد یدگبه زن ینگاه اختصاص بامگس هاي خانگی و مولد میاز  ژيوولیب 

 نماید فیرا توص در ایران و جهان منتقله هايیماریو کانونهاي مهم بمگس هاي خانگی و مولد میاز  ییایجغراف انتشار 

 دینما فیرا توصآنها مهم در مبارزه با  میاصول و مفاه. 

 سخنرانی، پرسش و پاسخ روش آموزش :              

 تخته سفید ) وایت برد(، ویدئو پرژکتور و کامپیوترامکانات آموزشی : 

 انتشارات دانشگاه تهران -کلیات حشره شناسی پزشکی ) تالیف آقاي سرویس(   منبع درس  :
 انتشارات دانشگاه -رهبریان و توالي( -اطلس رنگی حشره شناسی پزشکی ) ترجمه محمودي راد

  دقيقه 41مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

 خش اول درس ب 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 01  مدت زمان : 

 دقيقه 41 مدت زمان :   

 دقيقه 01مدت زمان:     

  دقيقه 41 مدت زمان :    جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه 41 مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 

 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 



 

  

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 نهمجلسه 

 کارشناسی/ بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:    بهداشت عمومی گروه آموزشی:      بهداشت اوز     :        شکدهدان

 40/40/99 تاريخ ارائه درس : 99-99نيمسال دوم سال تحصيلي  :  

حشره شناسي پزشکي و مبارزه با ناقلين، نام درس )واحد(  :  
 سموم آفت کش و مقابله با آنها 

 40-41و  41-9 ساعت:                دوشنبه:             روز

 واحد عملي( 4 -واحد نظری4) نوع واحد:
 

 01تعداد دانشجويان  :

 دکتر نظام الدين منگلي زاده مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 دقيقه 91مدت کالس: 
آقای نظام الدين منگلي  مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:

 زاده
 19/44/99 تاريخ تنظيم/ بازنگری

. 

 حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، سموم آفت کش و مقابله با آنها:   عنوان درس

 آشنایی با حشره شپشهدف کلی درس :   

 اهداف جزئی : 
 انواع شپش هانی انسانی را بیان و شرح نماید.

 دوره زندگی و بیماري هاي منتقله از شپش ها را بیان کند.

 میک با عالئم و روش تشخیص آن را توضیح دهد.تیفوس اپیدمیک، تب خندق و تب راجعه اپید

 پرسش و پاسخ -سخنرانیبه صورت  سیتدرروش آموزش :      

 وتریکامپ -پروژکتور ویدیو -کماژی – دیتخته سفامکانات آموزشی : 

  منبع درس  :

 کليات حشره شناسي پزشکي، تاليف م.و سرويس 

  حشره شناسي پزشکي و مبارزه با ناقلين، تاليف مهندس پريوش حلم سرشت و مهندس اسماعيل

 دل پيشه

  دقيقه   0مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 01مدت زمان :   

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  01مدت زمان:    

 دقيقه  40مدت زمان :   و نتیجه گیري  جمع بندي 
 

 
 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 زی درسي و آموزشيواحد برنامه ري

 
گروه اتاق عمل     

 



 

  

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 دهم جلسه

 کارشناسی/ بهداشت حرفه اي مقطع / رشته تحصیلی:    بهداشت حرفه اي گروه آموزشی:      بهداشت اوز     :        دانشکده

 49/40/99 تاريخ ارائه درس : 99-99نيمسال دوم سال تحصيلي  :  

حشره شناسي پزشکي و مبارزه با ناقلين، نام درس )واحد(  :  
 سموم آفت کش و مقابله با آنها 

 40-41و  41-9 ساعت:                دوشنبهروز:             

 واحد عملي( 4 -واحد نظری4) نوع واحد:
 

 01تعداد دانشجويان  :

 ادهدکتر نظام الدين منگلي ز مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 دقيقه 91مدت کالس: 
آقای نظام الدين منگلي  مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:

 زاده
 19/44/99 تاريخ تنظيم/ بازنگری

. 

 حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، سموم آفت کش و مقابله با آنهاعنوان درس :  

 ساس آشنایی با حشره هدف کلی درس :   

 اهداف جزئی : 
 هد.د حیآن ها را توض يانواع ساس ها و شکل ظاهر

 کند. انیمنتقله از ساس ها را ب يها يماریو ب یزندگ دوره

 انگل را شرح دهد. یشاگاس و چرخه زندگ يماریو ب دهیردوو يمنتقله از ساس ها يها يماریب

 پرسش و پاسخ -سخنرانیبه صورت  سیتدرروش آموزش :      

 وتریکامپ -پروژکتور ویدیو -کماژی – دیتخته سفامکانات آموزشی : 

  منبع درس  :

 کليات حشره شناسي پزشکي، تاليف م.و سرويس 

  حشره شناسي پزشکي و مبارزه با ناقلين، تاليف مهندس پريوش حلم سرشت و مهندس اسماعيل

 دل پيشه

  دقيقه   0مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 01مدت زمان :   

 دقيقه  40دت زمان :  م

 دقيقه  01مدت زمان:    

  دقيقه  40مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 
 

 
 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



  

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 يازدهم جلسه

 کارشناسی/ بهداشت حرفه اي مقطع / رشته تحصیلی:    بهداشت حرفه اي گروه آموزشی:      بهداشت اوز     :        دانشکده

 02/40/99 تاريخ ارائه درس : 99-99نيمسال دوم ال تحصيلي  :  س

حشره شناسي پزشکي و مبارزه با ناقلين، نام درس )واحد(  :  
 سموم آفت کش و مقابله با آنها 

 40-41و  41-9 ساعت:                دوشنبهروز:             

 واحد عملي( 4 -واحد نظری4) نوع واحد:
 

 01:  تعداد دانشجويان

 دکتر نظام الدين منگلي زاده مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 دقيقه 91مدت کالس: 
آقای نظام الدين منگلي  مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:

 زاده
 19/44/99 تاريخ تنظيم/ بازنگری

. 

 حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، سموم آفت کش و مقابله با آنهاعنوان درس :  

 ا و بیماري هاي منتقله از آنهاانواع کک ه آشنایی با هدف کلی درس :   

 اهداف جزئی : 
 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 عالئم و روش تشخیص آن را توضیح دهد.

 آموزش مجازي -و پاسخ پرسش -سخنرانیبه صورت  سیتدرروش آموزش :      

 نرم افزار تولید محتوا الکترونیکی -وتریکامپ -پروژکتور ویدیو -کماژی – دیتخته سفامکانات آموزشی : 

  منبع درس  :

 کليات حشره شناسي پزشکي، تاليف م.و سرويس 

  حشره شناسي پزشکي و مبارزه با ناقلين، تاليف مهندس پريوش حلم سرشت و مهندس اسماعيل

 شهدل پي

  دقيقه   0مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 01مدت زمان :   

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  01مدت زمان:    

  دقيقه  40مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 
 

 

  

 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 م پزشکيمرکز مطالعات و توسعه آموزش علو

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



  

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 ازدهمدو جلسه

 کارشناسی/ بهداشت حرفه اي مقطع / رشته تحصیلی:    بهداشت حرفه اي گروه آموزشی:      بهداشت اوز     :        دانشکده

 49/14/99 تاريخ ارائه درس : 99-99نيمسال دوم سال تحصيلي  :  

حشره شناسي پزشکي و مبارزه با ناقلين، نام درس )واحد(  :  
 با آنها  سموم آفت کش و مقابله

 40-41و  41-9 ساعت:                دوشنبهروز:             

 واحد عملي( 4 -واحد نظری4) نوع واحد:
 

 01تعداد دانشجويان  :

 دکتر نظام الدين منگلي زاده مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 دقيقه 91مدت کالس: 
آقای نظام الدين منگلي  مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:

 زاده
 19/44/99 تاريخ تنظيم/ بازنگری

. 

 حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، سموم آفت کش و مقابله با آنهاعنوان درس :  

 با انواع سوسري ها و شکل ظاهري آنها، بیماري هاي منتقلهآشنایی هدف کلی درس :   

 اهداف جزئی : 

 دهد. حیآن ها را توض يها و شکل ظاهرسوسري انواع 

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

 روشهاي مبارزه با سوسري ها را نام ببرد.

 پرسش و پاسخ -سخنرانیبه صورت  سیتدرروش آموزش :      

 وتریکامپ -پروژکتور ویدیو -کماژی – دیتخته سفامکانات آموزشی : 

  منبع درس  :

 کليات حشره شناسي پزشکي، تاليف م.و سرويس 

 با ناقلين، تاليف مهندس پريوش حلم سرشت و مهندس اسماعيل  حشره شناسي پزشکي و مبارزه

 دل پيشه

  دقيقه   0مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 01مدت زمان :   

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  01مدت زمان:    

  دقيقه  40  مدت زمان : جمع بندي و نتیجه گیري 
 

 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



  

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 سيزدهم جلسه

 کارشناسی/ بهداشت حرفه اي مقطع / رشته تحصیلی:    بهداشت حرفه اي گروه آموزشی:      بهداشت اوز     :        دانشکده

 00/14/99 تاريخ ارائه درس : 99-99نيمسال دوم سال تحصيلي  :  

حشره شناسي پزشکي و مبارزه با ناقلين، نام درس )واحد(  :  
 سموم آفت کش و مقابله با آنها 

 40-41و  41-9 ساعت:                دوشنبهروز:             

 واحد عملي( 4 -واحد نظری4) نوع واحد:
 

 01تعداد دانشجويان  :

 دکتر نظام الدين منگلي زاده مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 دقيقه 91مدت کالس: 
آقای نظام الدين منگلي  مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:

 زاده
 19/44/99 تاريخ تنظيم/ بازنگری

. 

 حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، سموم آفت کش و مقابله با آنهاعنوان درس :  

 رهیا انواع ه ، منتقله از کنه ها يها يماریانواع ب ،ییزا يماریو نقش ب یها، ، دوره زندگ رهیبا انواع کنه ها و ه ییآشناهدف کلی درس :   

 ها رهیمنتقله از ه يها يماریها، درمان ب

 اهداف جزئی : 

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

 کند. انیمنتقله ازکنه  ها را ب يها يماریو ب یدوره زندگ

 متفرقه را شرح دهد. يها روسیآربوو

 ها را شرح دهد. رهیمنتقله از ه يها يماریدرمان ب يروشها

 پرسش و پاسخ -سخنرانیبه صورت  سیتدروش آموزش :      ر

 وتریکامپ -پروژکتور ویدیو -کماژی – دیتخته سفامکانات آموزشی : 

  منبع درس  :

 کليات حشره شناسي پزشکي، تاليف م.و سرويس 

  حشره شناسي پزشکي و مبارزه با ناقلين، تاليف مهندس پريوش حلم سرشت و مهندس اسماعيل

 دل پيشه

  دقيقه   0مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 01مدت زمان :   

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  01مدت زمان:    

  دقيقه  40مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 
 

 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 لعات و توسعه آموزش علوم پزشکيمرکز مطا

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



  

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 چهاردهم جلسه

 کارشناسی/ بهداشت حرفه اي مقطع / رشته تحصیلی:    بهداشت حرفه اي گروه آموزشی:      بهداشت اوز     :        دانشکده

 14/10/99 تاريخ ارائه درس : 99-99نيمسال دوم سال تحصيلي  :  

حشره شناسي پزشکي و مبارزه با ناقلين، نام درس )واحد(  :  
 ها سموم آفت کش و مقابله با آن

 40-41و  41-9 ساعت:                دوشنبهروز:             

 واحد عملي( 4 -واحد نظری4) نوع واحد:
 

 01تعداد دانشجويان  :

 دکتر نظام الدين منگلي زاده مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 دقيقه 91مدت کالس: 
آقای نظام الدين منگلي  مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:

 زاده
 19/44/99 تاريخ تنظيم/ بازنگری

. 

 حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، سموم آفت کش و مقابله با آنهاوان درس :  عن

 آشنایی با انواع جوندگان، آشنایی با انواع موش هاي خانگی، نقش بیماري زایی جوندگان هدف کلی درس :   

 اهداف جزئی : 
 .را نام ببرد یانواع جوندگان مهم در مناطق مسکون

 .دآنها را شرح ده تیو نحوه فعال یخانگ يموش ها انواع
 .دینما انیمبارزه با آنها را ب يجوندگان و روش ها ییزا يماریب نقش

 پرسش و پاسخ -سخنرانیبه صورت  سیتدرروش آموزش :      

 وتریکامپ -پروژکتور ویدیو -کماژی – دیتخته سفامکانات آموزشی : 

  منبع درس  :

 و سرويسکليات حشره شناسي پزشکي، تاليف م. 

  حشره شناسي پزشکي و مبارزه با ناقلين، تاليف مهندس پريوش حلم سرشت و مهندس اسماعيل

 دل پيشه

  دقيقه   0مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 01مدت زمان :   

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  01مدت زمان:    

  دقيقه  40مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 
 

 

 

 

 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



  

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 پانزدهم جلسه

 کارشناسی/ بهداشت حرفه اي مقطع / رشته تحصیلی:    بهداشت حرفه اي گروه آموزشی:      بهداشت اوز     :        دانشکده

 19/10/99 ئه درس :تاريخ ارا 99-99نيمسال دوم سال تحصيلي  :  

حشره شناسي پزشکي و مبارزه با ناقلين، نام درس )واحد(  :  
 سموم آفت کش و مقابله با آنها 

 40-41و  41-9 ساعت:                دوشنبهروز:             

 واحد عملي( 4 -واحد نظری4) نوع واحد:
 

 01تعداد دانشجويان  :

 م الدين منگلي زادهدکتر نظا مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 دقيقه 91مدت کالس: 
آقای نظام الدين منگلي  مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:

 زاده
 19/44/99 تاريخ تنظيم/ بازنگری

. 

 حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، سموم آفت کش و مقابله با آنهاعنوان درس :  

 لی، طبقه بندي حشره کش هاآشنایی با روش هاي مبارزه با بندپایان ناقل، انواع روش هاي کنترهدف کلی درس :   

 اهداف جزئی : 

 انواع روش هاي مبارزه با بندپایان 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 الزم هنگام سم پاشی را توضیح دهد.

 پرسش و پاسخ -سخنرانیبه صورت  سیدرتروش آموزش :      

 وتریکامپ -پروژکتور ویدیو -کماژی – دیتخته سفامکانات آموزشی : 

  منبع درس  :

 کليات حشره شناسي پزشکي، تاليف م.و سرويس 

  حشره شناسي پزشکي و مبارزه با ناقلين، تاليف مهندس پريوش حلم سرشت و مهندس اسماعيل

 دل پيشه

  دقيقه   0  مدت زمان:  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 01مدت زمان :   

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  01مدت زمان:    

  دقيقه  40مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 
 

 

 

رماني الرستاندانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي د  

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



  

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 شانزدهم جلسه

 کارشناسی/ بهداشت حرفه اي مقطع / رشته تحصیلی:    بهداشت حرفه اي گروه آموزشی:      بهداشت اوز     :        دانشکده

 40/10/99 تاريخ ارائه درس : 99-99نيمسال دوم سال تحصيلي  :  

حشره شناسي پزشکي و مبارزه با ناقلين، نام درس )واحد(  :  
 سموم آفت کش و مقابله با آنها 

 40-41و  41-9 ساعت:                دوشنبه     روز:        

 واحد عملي( 4 -واحد نظری4) نوع واحد:
 

 01تعداد دانشجويان  :

 دکتر نظام الدين منگلي زاده مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 دقيقه 91مدت کالس: 
آقای نظام الدين منگلي  مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:

 زاده
 19/44/99 تاريخ تنظيم/ بازنگری

. 

 شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، سموم آفت کش و مقابله با آنهاحشره عنوان درس :  

زمان و  ،يجمع آور عاتیو ما لیانواع وسا ،یمهم پزشک انیبندپا يو نگهدار يجمع آور يانواع روش ها:   هدف کلی درس 

 حشرات يمحل مناسب جهت جمع آور

 اهداف جزئی : 

 را بداند. هم پزشکیانواع روش هاي جمع آوري و نگهداري بندپایان م

 حشرات را شرح دهد. انواع وسایل و مایعات جمع آوري

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

 پرسش و پاسخ -سخنرانیبه صورت  سیتدرروش آموزش :      

 وتریکامپ -پروژکتور ویدیو -کماژی – دیتخته سفامکانات آموزشی : 

  منبع درس  :

  شناسي پزشکي، تاليف م.و سرويسکليات حشره 

  حشره شناسي پزشکي و مبارزه با ناقلين، تاليف مهندس پريوش حلم سرشت و مهندس اسماعيل

 دل پيشه

  دقيقه   0مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 01مدت زمان :   

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  01زمان:     مدت

  دقيقه  40مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 
 

 

 

 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



  

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 هفدهم جلسه

 کارشناسی/ بهداشت حرفه اي مقطع / رشته تحصیلی:    بهداشت حرفه اي گروه آموزشی:      بهداشت اوز     :        دانشکده

 00/10/99 تاريخ ارائه درس : 99-99دوم نيمسال سال تحصيلي  :  

حشره شناسي پزشکي و مبارزه با ناقلين، نام درس )واحد(  :  
 سموم آفت کش و مقابله با آنها 

 40-41و  41-9 ساعت:                دوشنبهروز:             

 واحد عملي( 4 -واحد نظری4) نوع واحد:
 

 01تعداد دانشجويان  :

 دکتر نظام الدين منگلي زاده مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 دقيقه 91مدت کالس: 
آقای نظام الدين منگلي  مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:

 زاده
 19/44/99 تاريخ تنظيم/ بازنگری

. 

 حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، سموم آفت کش و مقابله با آنهاعنوان درس :  

 تعیین سطح حساسیت حشرات نسبت به حشره کش ها :   هدف کلی درس 

 اهداف جزئی : 

 نحوه سطح حساسیت حشرات نسبت به حشره کش را بداند

 آموزش مجازي -پرسش و پاسخ -سخنرانیبه صورت  سیتدرروش آموزش :      

 نرم افزار تولید محتواي الکترونیکی -وتریکامپ -پروژکتور ویدیو -کماژی – دیتخته سفامکانات آموزشی : 

  منبع درس  :

 پزشکي، تاليف م.و سرويس کليات حشره شناسي 

  حشره شناسي پزشکي و مبارزه با ناقلين، تاليف مهندس پريوش حلم سرشت و مهندس اسماعيل

 دل پيشه

  دقيقه   0مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 01مدت زمان :   

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  01:    مدت زمان

  دقيقه  40مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 
 

 

 
 

زشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستاندانشکده علوم پ  

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 


