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  سال تحصيلي : اولنيمسال: کارشناسی ارشد       مقطع: حشره شناسی پزشکیرشته:      حشره شناسی پزشکی برنامه مدون درس:

 قلی زادهصابر دکتر مدرس: 

 عنوان درس جلسه تاريخ برگزاري جلسه شماره جلسه

 بند پایانمقدمات   1

 بند پایان  2

 حشرات  3

 حشرات خارجيداخلي و موفولوژی یا ساختمان   4

 و طبقه بندی آنها Dipteraراسته دوباالن   5

 پشه ها   Culicidaeخانواده   6

 Phelebomusو جنس  Psychodidaeپشه خاکي خانواده   7

 Simulidae و  Ceratopogonidaeحشرات خانواده   8

 Brachyceraو   Cyclorrhaphaخانواده های مهم زیر راسته   9

11 
و روشهای مبارزه با حشرات خانواده های مهم  اهميت پزشکي ،بيولوژی 

    Cyclorrhaphaزیر راسته 

 Siphonapteraحشرات راسته   11

 و پزشکي يزنبورها و سوسک های دارای اهميت بهداشت  12

 Phthiraptera شپش های مهم پزشکي راسته   13

 Hemipteraساسهای مهم پزشکي راسته   14

 Blattopteraسوسری های مهم خانگي راسته   15

 جوندگان مهم پزشکي  16

 امتحان پایان ترم  17
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   حشره شناسی پزشکینام درس: 

 

 (2+1) واحد 3تعداد واحد: 

 ، دکتری عمومی و کارشناسیمقطع: کارشناسی ارشد: مقطع  ساعت 1، 11، 11: مدت زمان ارائه درس

 : ندارد   پيش نياز

 معاون آموزشی دانشکده بهداشت مسئول برنامه: 

 

 

 

 هدف نهایي: 

 دانشجو باید بتواند:

که از نظرر پزشرکی اهمیرت دارد را شررد دهرد و نقر         مشخصات ظاهری، زیستی، و مسیر تکاملی بندپایانی

 بیماری زایی بند پایان و اصول کلی مبارزه با آنها را بیان کند.

 

 جلسه اول و دوم: 

 ساعت (  4بند پایان ) مقدمات هدف کلي: 

 اهداف آموزشي مرحله ای:

 پس از پایان این جلسات دانشجو باید بتواند:

 .بند پایان را تعریف کند 

  بند پایان را در رده بندی جانوری را شرد دهد.طبقه 
 

 جلسه سوم :

 هدف کلي: حشرات 

 اهداف آموزشي مرحله ای: 

 دانشجو باید بتواند:

 .حشره شناسی عمومی و حشره شناسی پزشکی را شرد دهد 
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  .صفات عمومی حشرات را شرد دهد 

 

 جلسه چهارم:

 حشراتهدف کلي: موفولوژی یا ساختمان خارجي 

 اهداف آموزشي مرحله ای: 

 دانشجو باید بتواند:

 .پوش  خارجی بدن حشرات را شرد دهد 

  ( ساختمان خارجی یا مرفولوژی سرCephae .حشرات را شرد دهد ) 

  ( ساختمان خارجی یا مرفولوژی قفسه سینه ( Thorax .حشرات را توضیح دهد 

  ( ساختمان خارجی یا مرفولوژی شکمAbdomen  حشرات را ).شرد دهد 

 

 جلسه پنجم:

 و طبقه بندی آنها  Dipteraهدف کلي: راسته دوباالن 

 اهداف آموزشي مرحله ای:

 دانشجو باید بتواند:

  ( صفات مرفولوژیکی تشخیص راستهDiptera .را شرد دهد ) 

 .زیر راسته های مهم این راسته را بیان کند 

 بیان کند. وجه تمایز زیر راسته ها از نظر مرفولوژی و بیولوژیکی 

 .خانواده های مهم از نظر پزشکی و بهداشتی را در هر زیر راسته شرد دهد 

 

 جلسه ششم:

 پشه ها  Culicidaeهدف کلي: خانواده 

 اهداف آموزشي مرحله ای:

 دانشجو باید بتواند:

 .جنسها و گونه های مهم این خانواده را شرد دهد 

 پشه ها را بشناسد. مشخصات ظاهری پشه ها را بیان  کند و سیستماتیک 
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 .گونه های مهم پشه های ناقل ) آنوفل و کولکس ( مخصوص در ایران را شناسایی کند 

 .مشخصات زیستی و سیر تکاملی پشه ها را شرد دهد 

 .نق  بیماری زایی پشه ها را توضیح دهد 

 .راههای مبارزه با پشه ها را توضیح دهد 

 

 جلسه هفتم:

 Phelebomusو جنس  Psychodidaeهدف کلي: پشه خاکي خانواده 

 اهداف آموزشي مرحله ای:

 دانشجو باید بتواند:

 .مشخصات ظاهری پشه خاکی را شرد دهد و گونه های مهم ناقل ایران را توضیح دهد 

 .مشخصات زیستی و سیر تکاملی پشه خاکی را شرد دهد 

 .نق  بیماریزایی پشه خاکی و انواع آن را بیان کند 

 پشه خاکی را شرد دهد. راههای مبارزه با 

 

 جلسه هشتم:

  Simulidae و  Ceratopogonidaeهدف کلي: آشنایي با حشرات خانواده 

 اهداف آموزشي مرحله ای:

 دانشجو باید بتواند:

   مشخصات ظاهری مگس های سیمولیوم و کولیکوئیدس را شرد دهد و صفات فرمولروژیکی

 تشخیص الرو و بالغ را توضیح دهد.

 و مسیر تکاملی سیمولیموم ها و کولیکوئیدس را شرد دهد. مشخصات زیستی 

 .نق  بیماریزایی و انواع راههای مبارزه با این دو جنس را شرد دهد 

 

 جلسه نهم:

 Brachyceraو   Cyclorrhaphaهدف کلي: خانواده های مهم زیر راسته 

 اهداف آموزشي مرحله ای:
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 دانشجو باید بتواند:

  مشخصات ظاهری ) مرفولوژی ( مگس های خانوادهTabanidae .را شرد دهد 

        مشخصات زیستی و سیر تکراملی و نقر  بیمراریزایی مگرس هرای خرانوادهTabanidae  را

 توضیح دهد.

  خانواده های مهم زیر راستهCyclorrhapha .را نام ببرد 

   صررفات مهررم فرمولرروژیکی تشررخیص خررانواده هررای Glossinidae   وSarchophagidae 

Musidae Oesteridae , Calliphoridae       را بشناسد و جنس های مهرم ایرن خرانواده هرا را

 تشخیص دهد.

 

 جلسه دهم:

و روشههای مبهارزه بها حشهرات خهانواده ههای مههم زیهر راسهته           اهميت پزشکي ،هدف کلي: بيولوژی
Cyclorrhapha    

 اهداف آموزشي مرحله ای:

 دانشجو باید بتواند:

 .مشخصات زیستی و سیر تکاملی جنس و گونه های مهم این خانواده ها را شرد دهد 

 .میاز ایجاد شده توسط الرو و مگس های این خانواده ها را توضیح دهد 

 .نق  بیماریزایی جنس و گونه های مهم این خانواده ها را در ایران توضیح دهد 

 .راههای مبارزه با آنها را شرد دهد 

 

 جلسه يازدهم:

  Siphonapteraهدف کلي: حشرات راسته 

 اهداف آموزشي مرحله ای:

 دانشجو باید بتواند:

 .مشخصات ظاهری کک را شرد دهد و بتواند آنها را طبقه بندی کند 

 .مشخصات زیستی و سیر تکاملی کک ها را توضیح دهد 

 .نق  بیماریزایی کک ها را شرد دهد 
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 .راههای مبارزه با کک ها را شرد دهد 

 

 دوازدهم: جلسه

 و پزشکي  يهدف کلي: زنبورها و سوسک های دارای اهميت بهداشت

 اهداف آموزشي مرحله ای:

 دانشجو باید بتواند:

 .مشخصات ظاهری زنبورها و سوسک ها را شرد دهد 

 .مشخصات زیستی و سیر تکاملی زنبورها و سوسک ها را توضیح دهد 

 .نق  بیماریزایی زنبورها و سوسک ها را شرد دهد 

 

 جلسه سیزدهم:

  Phthirapteraهدف کلي: شپش های مهم پزشکي راسته 

 اهداف آموزشي مرحله ای:

 دانشجو باید بتواند:

 .مشخصات مرفولوژیکی شپشهای انسانی را شرد دهد و آن ها را طبقه بندی کند 

 .مشخصات بیولوژیکی شپشهای انسانی را توضیح دهد 

 قیم شپشهای انسانی را شرد دهد.نق  بیماریزایی به طور مستقیم و غیر مست 

 .راههای مبارزه با شپشهای انسانی را شرد دهد 

 

 جلسه چهاردهم:

 Hemipteraهدف کلي: ساسهای مهم پزشکي راسته 

 اهداف آموزشي مرحله ای:

 دانشجو باید بتواند:

         خصوصیات فرمولوژیکی انرواع ساسرهای مهرم بهداشرتی و پزشرکی را شررد داده و از نظرر

 آنها را طبقه بندی کند.سیستماتیک 

 .مشخصات بیولوژیکی و سیر تکاملی ساسها را شرد دهد 
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  نق  بیماریزایی حشرات مهم راستهHemiptera .را توضیح دهد 

  راههای مبارزه با حشرات مهم پزشکی راستهHemiptera .را شرد دهد 

  مرفولوژی و بیولوژی و اهمیت پزشکی ساسهایTriatoma .را شرد دهد 

 

 نزدهم:جلسه پا

 Blattopteraهدف کلي: سوسری های مهم خانگي راسته 

 اهداف آموزشي مرحله ای:

 دانشجو باید بتواند:

 .مشخصات فرمولوژیکی سوسری ها را شرد دهد 

 .مشخصات زیستی و سیر تکاملی آنها را توضیح دهد 

 .نق  بیماریزایی سوسری ها را شرد دهد 

 .راههای مبارزه با سوسری ها را شرد دهد 

 

 جلسه شانزدهم:

 هدف کلي: جوندگان مهم پزشکي 

 اهداف آموزشي مرحله ای:

 دانشجو باید بتواند:

 .مشخصات تشخیصی جوندگان را شرد دهد و انواع جونده های خانگی را نام ببرد 

 .مشخصات بیولوژیک آنها را به طور عمومی توضیح دهد 

 .نق  بیماریزایی آنها را شرد دهد 

  مبارزه با جوندگان را شرد دهد.انواع روشهای مختلف 

 

 

 روش تدریس:
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دقیقه مررور   11البته مطالب جلسات قبل به صورت  پاسخ و پرس  ) کوئیز کتبی یا شفاهی ( در مدت حداکثر 

اسریید و ویردئو پرژکترور ( موضروع جلسره       –می شود و سپس با استفاده از وسایل کمک آموزشی ) اورهرد  

 تدریس می شود.

 

 شرایط اجراء:

 امکانات آموزشي دانشکده 

 * سالن آمفی تئاتر مجهز به ویدئو پرژکتور    * سالن سخنرانی 

 * کیسهای درس مجهز به پرژکتور و وایت برد

 

 آموزش دهنده:

 (  صابر قلی زادهاعضاء هیئت علمی گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین ) دکتر 
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 نحوه ارزشيابي:
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   %11   * امتحان نهایی 

 
 


