
 

 دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس
 

                        روش های مبارزه با ناقلینعنوان درس : 

                                                                                  مهندسی بهداشت محیط               کارشناسی پیوسته 6دانشجویان ترم  مخاطبان: 

 بدون محدودیت  ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:        (    واحد 1 واحد )سهم 2 احد:تعدادو

    98-97نیمسال : دوم                       11-12ساعت:                شنبهدوروز:   : زمان ارائه درس

 دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط    شهین چراغیان مدرس:

 پاتوبیولوژی :درس و پیش نیاز

 

 روش های مهندسی و مدیریت مبارزه با ناقلین بیماری ها با دانشجویان آشنایی هدف کلی درس :

 

 هداف کلی جلسات : ا

 با ناقلین مدیریت محیط برای مبارزهاصول  هدف کلی جلسه اول:-1

 1 زهکشی در کنترل ناقلین و روشهای اصول :دومهدف کلی جلسه  -2

 2 زهکشی در کنترل ناقلین صول و روشهایا :ومس هدف کلی جلسه -3

 در مناطق ساحلی و غیرساحلی ناقلینروشهای کنترل  :چهارمهدف کلی جلسه  -4

 مبارزه با ناقلین طیمحی روشهای اصالحپنجم : هدف کلی جلسه  -5

 جهت کاهش تماس انسان با ناقل یاقدامات ساختمان  ششم:هدف کلی جلسه  -6

 عوامل بیماری زا اقلینسد سازی و اثرات آن بر ن م: هفتهدف کلی جلسه  -7

 سیکلوپسکنترل مهندسی روش های  هشتم: هدف کلی جلسه  -8
 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

  با ناقلین مدیریت محیط برای مبارزهاصول  هدف کلی جلسه اول:

 اهداف ویژه جلسه اول:

 در پایان دانشجو قادر باشد
                                                                .دینما انیرا ب نیمحیطی مبارزه با ناقل روش های. 1

 دینما انیروش های بهسازی و نوسازی تاسیسات زیستگاه های انسانی را ب. 2

  1زهکشی در کنترل ناقلین و روشهای اصول : دوم جلسههدف کلی 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 .دینما انیرا ب یبخصوص زهکش یطیکنترل مح یروش ها خچهیتار . 1

 .دینما انیآن را ب یایو مزا یزهکش فیتعر.  2

 .دینما انیکاربردهای زهکشی و انواع آن را ب.  3

 2زهکشی در کنترل ناقلین و روشهای اصول : سوم جلسههدف کلی 

 دانشجو بایستی قادر باشد:

 .دینما انیمختلف را ب یها طیشرا یبرا ینوع زهکش نیبهتر.  1 

 .دینما انیلوله های مورد استفاده در زهکشی را ب نیمناسب تر .2

 .دینما انیرا ب یمختلف زهکش یالگوها. 3



 .دینما انیمحاسبه فواصل زهکش های فرعی را ب. 4

 

 یرساحلیو غ یدر مناطق ساحل نیکنترل ناقل یروشهاجلسه چهارم: هدف کلی 

 باشد: دانشجو بایستی قادر

 .دینما انیب.نقش کلی زهکشی در کنترل ناقلین را 1

 .زهکشی در مقیاس کوچک)آبگیرها( را توضیح دهد.2

 دهد. حی( را توضمناطق ساحلی)بزرگ اسیدر مق یزهکش.3
 

  مبارزه با ناقلین ( Environmental Modification) یاصالح محیط روشهای :پنجمجلسه هدف کلی 

 دانشجو بایستی قادر باشد:
 .دینما انیرا ب یطیاصالح  مح یانواع روشها . 1

 .دینما انیرا ب یطیعوامل مؤثر در انتخاب  روش کنترل مح  .2

 دهد حیروش را توض نیکاربرد ا وزیشمانیو ل ایخصوص مبارزه با ماالر در.  3

 

 ناقل با انسان کاهش تماسجهت اقدامات ساختمانی :  ششمجلسه هدف کلی 

 قادر باشد: ستیدانشجو بای    

 کند. انیو جوندگان را به ساختمانها ب نیورود ناقل هایراه.  1 

 مورد استفاده را نام ببرد. یهایانواع تور.  2 

 دهد. صیبا توجه به نوع ناقل را تشخ ازیمورد ن ینوع تور.  3 

 4  . Rat proof   .کردن را شرح دهد 

 دهد. حیردن ساختمانها را توضک Rat proof یراهها.  5 

 عوامل بیماری زا و اثرات آن بر ناقلین  سد سازیهفتم:  جلسههدف کلی 

 دانشجو بایستی قادر باشد:

 .دینما انیانواع سد ها را ب .1

 .دینما انیاز احداث سد ها را ب یناش ستمیاکوس راتییتغ .2
 

 روش های کنترل محیطی سیکلوپس هشتم:  جلسههدف کلی    

 :انشجو بایستی قادر باشدد

 دهد. حیرا توض کلوپسیس یطبقه بند.  1 

 دهد. حیرا توض کلوپسیس یبهداشت یها انیز.  2 

 کند. انیرا ب کلوپسیکنترل س یبرا یطیمح یبهساز یروش ها.  3 
 

 

 منابع:

 



 روش تدریس:

 سخنرانی

 پرسش سئوال همراه تدریس 

 تخته و پاورپوینت وسایل آموزشی :

 

 

 

 

 ش و ارزشیابی سنج

 ساعت تاریخ  سهم از نمره کل)بر حسب درصد( روش       آزمون

 - - - -  کوئیز

 - - - - ترم آزمون میان 

طبق برنامه  %08 تشریحی آزمون پایان ترم

 پایان ترم 

- 

حضور فعال در 

 کالس

 - هر هفته   %18 حضور و غیاب

 - هر هفته %18  انجام تکالیف   فعالیت کالسی 

 

 قررات کالس و انتظارات از دانشجوم
 

 حضور به موقع در جلسات .1

 شرکت در بحث های مربوطه .2

 لیف درسیاانجام تک .3

 

 دانشکده: EDOنام و امضای مدرس:             نام و امضای مدیر گروه:                نام و امضای مسئول

 تاریخ ارسال :                           تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:        

 



 روش های مبارزه با ناقلین :جدول زمانبندی درس

  11-12ساعت ها شنبه دو روز و ساعت جلسه :                                    

 

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

 شهین چراغیان   با ناقلین مدیریت محیط برای مبارزهاصول  11/1/10 1

 شهین چراغیان  1 زهکشی در کنترل ناقلین صول و روشهایا 22/1/10 2

 شهین چراغیان  2 زهکشی در کنترل ناقلین صول و روشهایا 2/2/10 3

 شهین چراغیان  یرساحلیو غ یدر مناطق ساحل نیکنترل ناقل یروشها 1/2/10 4

 شهین چراغیان  ندر کنترل ناقلی  محیطی روشهای اصالح 12/2/10 5

 شهین چراغیان  جهت کاهش تماس انسان با ناقل یاقدامات ساختمان 23/2/10 2

 شهین چراغیان  عوامل بیماری سد سازی و اثرات آن بر ناقلین 38/2/10 7

 شهین چراغیان  سیکلوپسکنترل مهندسی روش های  2/3/17 0

 


