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اول: نيمسال مقطع: کارشناسی ارشد    حشره شناسی پزشکی: رشته     اصول مقاومت و بیوشیمی آفت کشها :برنامه مدون درس

 قلی زادهصابر دکتر : مدرس   : سال تحصيلي 

 

 عنوان درس جلسه تاريخ برگزاري جلسه شماره جلسه

  کش ها حشرهو علل نیاز به استفاده از مقدمه   1

 کش ها حشرهوالسیونهای انواع فرم  2

 کش ها حشرهاصول و قوانین مربوط به استفاده   3

 کش ها حشرهطبقه بندی   4

 کش ها حشرهطبقه بندی   5

 کش ها در بدن حشرات حشرهنحوه تأثیر   6

 کش ها در بدن حشرات حشرهنحوه تأثیر   7

 کش ها حشرهمتابولیسم   8

 کش ها نقش دارند حشرهآنزیم هایی که در مقاومت به   9

 روش های متداول در اندازه گیری مقاومت  11

 روش های متداول در اندازه گیری مقاومت  11

 اصول مقاومت به حشره کش ها  12

 مدیریت مقاومت  13

 مدیریت مقاومت  14

 آفت کش ها در محیط زیست  15

 سمینارهای دانشجویی  16

 امتحان پایان ترم  17
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 واحد 2تعداد واحد:    اصول مقاومت و بیوشیمی آفت کش ها نام درس:

 ( حشره شناس پزشکی و مبارزه با ناقلین)  کارشناسی ارشد: مقطع  ساعت 43: مدت زمان ارائه درس

 : ندارد   پيش نياز

 معاون آموزشی دانشکده بهداشت مسئول برنامه: 

 

 

 هدف نهایي: 

 دانشجو باید بتواند:

 را بیان کند بیوشیمی آفت کش هااصول مقاومت و 

 جلسه اول: 

 مقدمه و علل نیاز به استفاده از حشره کش ها هدف کلي: 

 

 اهداف آموزشي مرحله ای:

 پس از پایان این جلسات دانشجو باید بتواند:

o دالیل نیاز به آفت کش ها را بیان کند. 

o .الگوی استفاده از آفت کش ها را بداند 

o ه از آفت کش ها را بیان کند.جنبه های اقتصادی استفاد 

 

 : دومجلسه 

 انواع فرموالسیونهای حشره کش ها هدف کلي:

 

 اهداف آموزشي مرحله ای:

 پس از پایان این جلسات دانشجو باید بتواند:

 .انواع فرموالسیون های آفت کش ها را بداند 

 .مواد بی اثر موجود در فرموالسیونها را بداند 
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 .سورفاکتانت ها را بداند 

 نواع تجهیزات استفاده از حشره کش ها را بداندا 

 

 جلسه سوم :

 اصول و قوانین مربوط به استفاده حشره کش هاهدف کلي: 
 

 اهداف آموزشي مرحله ای: 

 دانشجو باید بتواند:

 FIFRA را بشناسد 

 FFDCA را بشناسد 

 تولرانس را بداند 

 

 جلسه چهارم:

 طبقه بندی حشره کش ها هدف کلي:

 مرحله ای:  اهداف آموزشي

 دانشجو باید بتواند:

 طبقه بندی حشره کش ها را بداند 

 حشره کش های ارگانوکلره را بداند 

 حشره کش های ارگانوفسفره را بشناسد 

 حشره کش های کاربامات را بداند 

 حشره کش های پایرتروئید را بداند 

 حشره کش های بوتانیکال را بشناسد 

  انواعIGR ها را بشناسد 

 جلسه پنجم:

 طبقه بندی حشره کش هاهدف کلي: 
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 اهداف آموزشي مرحله ای:

 دانشجو باید بتواند:

  حشره کش های گروهNeonicotinoid را بشناسد 

  حشره کش های گروهFormamidin را بشناسد 

 حشره کش های میکروبی را بشناسد 

 Fomigant ها را بشناسد 

  حشره کش هایInorganic را بشناسد 

  حشره کش های کالسMiscellaneous را بشناسد 

 Acaricidها را بشناسد 

 

 جلسه ششم:

 نحوه تأثیر حشره کش ها در بدن حشراتهدف کلي: 

 

 اهداف آموزشي مرحله ای:

 دانشجو باید بتواند:

 حشره کش هایی را که کانال سدیمی را تحت تأثیر قرار می دهند بشناسد 

  می دهند بشناسدحشره کش هایی را که کانال کلسیمی را تحت تأثیر قرار 

 حشره کش هایی را که استیل کولین استراز را مهار می کنند بشناسد 

  حشره کش هایی را کهGABA را تحت تأثیر قرار می دهند بشناسد 

 حشره کش هایی را که به گیرنده نیکوتینیک استیل کولین باند می شوند را بشناسد 

  حشره کش هایی را که گیرنده هایOctapamin ثیر قرار می دهند بشناسدرا تحت تأ 

 حشره کش هایی را که سیستم تنفسی را تحت تأثیر قرار می دهند بشناسد 

 

 

 

 جلسه هفتم:

 نحوه تأثیر حشره کش ها در بدن حشراتهدف کلي: 
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 اهداف آموزشي مرحله ای:

 دانشجو باید بتواند:

 حشره کش هایی را که بعنوان توکسین گوارشی هستند بشناسد 

 حشره کش هایی را که سنتز کیتین را تحت تأثیر قرار می دهند بشناسد 

 حشره کش هایی را که بعنوان هورمون جوانی عمل می کنند بشناسد 

 حشره کش هایی را که فعالیت هورمون پوست اندازی را مهار می کنند بشناسد 

 حشره کش هایی را که باعث صدمه به کوتیکول و جلد حشرات می شوند بشناسد 

 نحوه عملکرد کنه کش ها را  بشناسد 

 

 جلسه هشتم:

 متابولیسم حشره کش هاهدف کلي: 

 

 اهداف آموزشي مرحله ای:

 دانشجو باید بتواند:

 واکنش های مرتبط با متابولیسم آفت مش ها را بداند 

 مسیرهای متابولیک حشره کش های مهم را شرح دهد 

 

 جلسه نهم:

 ه حشره کش ها نقش دارندآنزیم هایی که در مقاومت بهدف کلي: 

 

 اهداف آموزشي مرحله ای:

 دانشجو باید بتواند:

  در دتوکسیفیکاسیون حشره کش ها نقش دارند بداند کهرا آنزیم هایی 

 سینرژیسم و آنتاگونیسم را بشناسد 

 Enzyme Induction را بشناسد 
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 جلسه دهم:

 روش های متداول در اندازه گیری مقاومتهدف کلي: 

 

 ي مرحله ای:اهداف آموزش

 دانشجو باید بتواند:

  روش های تست توکسیسیتی را بشناسد 

 سمیت حاد و مزمن را بداند 

 

 جلسه يازدهم:

 روش های متداول در اندازه گیری مقاومتهدف کلي: 

 اهداف آموزشي مرحله ای:

 دانشجو باید بتواند:

 آنالیز پروبیت را بداند 

  یک مثال را با استفاده از سیستمSAS دهد انجام 

 

 جلسه دوازدهم:

 اصول مقاومت به حشره کش هاهدف کلي: 

 

 اهداف آموزشي مرحله ای:

 دانشجو باید بتواند:

  را بداند به حشره کش هاژنتیک مقاومت 

  را بداند به حشره کش هامکانیسم های مقاومت 

 را بداند حشره کش ها پدیده اینتراکشن در 

 

 

 جلسه سیزدهم:
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 مدیریت مقاومتهدف کلي: 

 

 هداف آموزشي مرحله ای:ا

 دانشجو باید بتواند:

 استفاده از مخلوط حشره کش ها و روتیشن در مدیریت مقاومت را بداند 

 استفاده از سینرژیست ها در مدیریت مقاومت را بداند 

 استفاده از حشره کش های جدید در مدیریت مقاومت را بداند 

 پایش مقاومت در فیلد را بداند 

 

 جلسه چهاردهم:

 مدیریت مقاومتکلي: هدف 

 

 اهداف آموزشي مرحله ای:

 دانشجو باید بتواند:

 استفاده از حشره کش های جدید در مدیریت مقاومت را بداند 

 پایش مقاومت در فیلد را بداند 

 

 جلسه پانزدهم:

 

 آفت کش ها در محیط زیستهدف کلي: 

 

 اهداف آموزشي مرحله ای:

 دانشجو باید بتواند:

 ایداری آفت کش در محیط را تحت تأثیر قرار می دهند بشناسد.فاکتورهایی را که پ 

 تجزیه آفت کش ها تحت تأثیر نور و عوامل محیط را بداند 

 تأثیر آفت کش ها در زنجیره غذایی را بداند 
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 جلسه شانزدهم:

 سمینار کالسی دانشجویانهدف کلي: 

 اهداف آموزشي مرحله ای:

 دانشجو باید بتواند:

  مختلف را جستجو کرده و اطاالعات الزم را بدست آوردپایگاهها و منابع 

 اطالعات بدست آمده را بصورت سخنرانی ارائه کند 

 

 روش تدريس:
دقیقهه مهرور مهی     51البته مطالب جلسات قبل به صورت  پاسخ و پرسش ) کوئیز کتبی یا شفاهی ( در مدت حداکثر 

 یدئو پرژکتور ( موضوع جلسه تدریس می شود.شود و سپس با استفاده از وسایل کمک آموزشی )اسالید و و

 

 شرايط اجراء:

 امکانات آموزشي دانشکده 

 * سالن آمفی تئاتر مجهز به ویدئو پرژکتور    * سالن سخنرانی 

 * کالسهای درس مجهز به پرژکتور و وایت برد

 

 آموزش دهنده:
  صابر قلی زادهدکتر  
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