
 

  جندی شاپور آموزش توسعه

 یپزشک علوم آموزش ةتوسع و مطالعات مرکزدوفصلنامة 

 0931تابستان و پاییز ، 2 شماره اول، سال

 

 

شناسی پزشکی در مقطع تحصیلی دکترای  بررسی مقدماتی کیفی و کمی آموزش حشره

 اهواز شاپور جندیعلوم پزشکی  دانشگاهدر پزشکی  یا حرفه
 

دانشگاه علوم پزشكی  ،بهداشت ةشناسی پزشكی دانشكد گروه حشرهعضو هیئت علمی  ،*بابك وزیریان زاده
 ، ایراناهواز ،شاپور جندي

، شاپور جنديدانشگاه علوم پزشكی ،بهداشت  ةشناسی پزشكی دانشكد گروه حشرهعضو هیئت علمی ، حمید کثیری
 ، ایراناهواز

 ، ایرانکاشان دانشگاه علوم پزشكی، بهداشت ةشكدگروه بهداشت محیط دان، عضو هیئت علمی اهلل دهقانی روح

 ،شاپور جنديدانشگاه علوم پزشكی  ،پزشكی ةسی دانشكدشنا گروه قارچ ، عضو هیئت علمیمحمودآبادی علی زارعی
 ، ایران اهواز

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(babakvazir@yahoo.co.uk) 

پزشکی شناسی دکترای حشره :مسئول ةنویسند*

از جملوه  و علوم پزشكی کشوور   يها دانشگاهپزشكی  يا حرفهمقطع تحصیلی دکتراي  گان هآموخت دانش :چکیده

درمان مناسب بیماران مطلوع   برايانگلی  يها يماریب سازوکارحسب وظایف مربوطه باید از  بر ،اهواز اپورش يجند

لزوم تغییراتی  بنابراین .باشد باید باال گان هآموخت شناسی پزشكی این دانش حشره ةبنابراین میزان دانش پای. باشند

مراجعوه بوه دانشواویان بوا کمو  از      . خوورد  یمو بوه ششو     "شناسی پزشوكی  حشره"در کمیت و کیفیت درس 

حمایت از شرایط کنونی تودریس  . و سپس تازیه و تحلیل در این زمینه بوداطالعات کسب  سریعراه  ،پرسشنامه

کننوده   دانشاویان شرکتزیرا  ،باشد یمدرس  يدر خصوص ارتقا هاپیشنهاد نیتر مه از  ،بهتر واحد عملی  ةو ارائ

همچنوین فوراه  آوردن    .انود  دانسوته تحصویلی خودشوان ووروري     ةرا براي رشتوجود این درس  ،در این تحقیق

شناسوی در خصووص عالقمنود سواختن      شناسی پزشوكی بوه عنووان ب شوی از انگول      شرایط براي پذیرش حشره

 .دانشاویان مذکور به این دانش مه  باید مورد توجه قرار گیرد

 پزشكی شناسی انگل شناسی پزشكی، رهحش پزشكی، يا حرفهمقطع تحصیلی دکتراي  :ها واژه کلید
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 مقدمه

کارگیري نیروهاي ماهر، ماور  و   هبتعلی  و تربیت و 

 ،مت صص، به منظور حول مشوكالت بهداشوتی جواموع    

(. 2002سوویروس مهوور) ناپووذیر اسووت امووري اجتنووا 

 يا حرفوه مقطوع تحصویلی دکتوراي     گوان  آموخت دانش

علوووم پزشووكی کشووور از جملووه  يهووا دانشووگاه پزشووكی

جندي شاپور اهواز بور حسوب وظوایف مربوطوه بایود از      

و ( هوا  یاختوه و تو    هوا  کرم)انگلی  هاي یماريبمكانیزم 

 و هوا  پیروکتاس ریكتزیاها، ،ها يباکتر، ها قارچ)میكروبی 

 هوا  یمواري بي ناقلین ایون   وژو شگونگی بیول( ها یروسو

اعمال درمان مناسب بیماران وکنتورل نواقلین    منظور به

 .(2002لی )؛(2002وطن دوست) مطلع باشند ها آن

ناقوول و  ،حشورات  ةدخصوووص ر بوه  بنوودپایان و ةشواخ 

، (هوا  یاخته و ت  ها کرم) انگلی هاي یماريبم زن عوامل 

پایوان   وومنا  بنود   .و گاهی خود عامول بیمواري هسوتند   

، هوا  قوارچ )زا  عوامل بیمواري  دیگررا براي  ها نقشهمین 

       ایفوا  ( هوا  یوروس و و هوا  اسپیروکت ریكتزیاها، ،ها يباکتر

 .کنند یم

پزشوكی بوا    يا حرفهتراي مقطع دک گان هآموختدانش 

مراکوز   هاي یماريباستقرار در واحدهاي اداري مبارزه با 

ریزي کنتورل   به صورت مستقی  درگیر برنامه ،بهداشتی

 ،هوا  یماريباین  ةب ش عمد. شوند یمواگیر  هاي یماريب

منتقلوه توسوط بنود پایوان ماول ماالریوا و        هاي یماريب

ژي و وبیولو  ژي،وباید از اکولپزشكان . لیشمانیوز هستند

 .ژي این ناقلین مطلع باشندومرفول

پزشكی   ةرشت ةعلوم پای ةکه دانشاویان دور ومن این

شناسی پزشكی را در آزموون   ال حشرهؤس دو تا سهباید 

همچنووین دانووش   .جووامع علوووم پایووه جوووا  دهنوود   

        يهوا  رشتهدر مقاطع م تلف  توانند یمفوق  گان هآموخت

شناسوی اداموه تحصویل     نگول شناسی پزشوكی و ا  حشره

شناسووی  حشووره ةبنووابراین میووزان دانووش پایوو . بدهنوود

سوط  بواالیی    درمقطع موذکور بایود    انگ هآموخت دانش

، دانوش  هوا  مهوارت فكوري،   هواي  یوت قابلزیرا کوه   باشد،

     از  ،نیروهوواي انسووانی و حاوو  دانووش منتشوور شووده    

           توسوووعه و پیشووورفت جواموووع تلقوووی  يهوووا شووواخص

بنووابراین بررسووی شگووونگی  .(8991امووديح)شووود یموو

 هواي  یازمنودي نهماهنگ بودن محتوواي ایون درس بوا    

   ووروري بوه نظور     ،دانشاویان این رشته در این مقطوع 

در  يا حرفوه تربیت نیروهاي انسوانی متعهود و   . رسد یم

آموزشووی  يهووا گووروه ةبهداشووتی بووه عهوود هوواي ینووهزم

کوه  در صورتی  (.2008حقیقی)کشور است يها دانشگاه

آموزشوی نیروهواي مت صوص     ةتودوین شود   يها برنامه

علموی آموزشوی،    يهوا  گوروه  تحت تعلی  و آمووزش در 

خودمات و   ةآنوان در عرصو   ةمطابق شرح وظایف محولو 

کوه منوابع و    اقعی جامعه نباشد، عالوه بر ایون ونیازهاي 

امكانات ت صیص داده شده به هودر رفتوه اسوت، عمور     

بوه  و یز تلف شوده  مفید و سن مناسب آموزش جوانان ن

تالشی اساسوی در جهوت حول     هدر رفته است، و نهایتا 

اناوام نشوده    ،رفع نیازهاي روبه رشد جوامع مشكالت و

  (.8998مرندي)است

لوزوم تغییراتوی در    متعاقب این ورورت ممكن اسوت 

شووون  .کمیووت و کیفیووت ایوون درس بووه ششوو  ب ووورد

شگووونگی تغییوورات در در رابطووه بووا هیچگونووه منبعووی 

اه مقدماتی این تغییرات، تغییر کیفوی و  ررس نبود، دست

شروع تغییرات ایون   ةکمی محتواي درس به عنوان نقط

مراجعووه بووه بنووابراین مووورد نظوور قوورار گرفتووه   ،درس

کسوب   بوراي  راه عاجول  ،دانشاویان با کم  پرسشنامه

 . و سپس تازیه و تحلیل در این زمینه بود اطالعات

 کار روش

 نگر بود، ابتدا آینده ةو ی  مطالعاین جستااز آناا که 

االت بواز و بسوته در خصووص    ؤاي شوامل سو   پرسشنامه

کمیت و کیفیت تغییرات مورد لوزوم در  ومحتواي درس 

پرسشوونامه در پایووان توورم در اختیووار . آن طراحووی شوود

 از يتعوداد  ،دانشاویان قرار گرفت و بور حسوب رشوته   

 صود دربوه   هوا  دادهتموامی  . پاسخ دادنود آن  یاندانشاو

بنودي شودند و    دسته ،االت بازؤس يها پاسخ. شد تبدیل

شده بور   تهیه يها پرسشنامه. ندمورد و تحلیل قرار گرفت

حسب رشته و مقطع تحصیلی از نظر تعداد و شگوونگی  

       تحلیوول و  ،بووراي هوور رشووته .متفوواوت بودنوود ،االتؤسوو

 . جداگانه مورد بحث قرار گرفت يها حلراه 

برحسوب مووووع بوه     هوا  سشنامهپراین  ةاالت بستؤس

شناسوی پزشوكی    ب ش کلیات درس حشوره  دسته شهار

، هوا  یمواري بانتقال سازوکار  و ها روشاهمیت بندپایان، )

ت صصی  يها قسمت، (حشراتژي وژي و فیزیولومورفول

هوا، سواس    سوسوري )شناسوی پزشوكی   اول ب ش حشره

، (انسووانی يهووا شووپشهووا، و  رخت وووا ، تریووا تومینووه

 يهوا  پشوه )شناسوی پزشوكی   ب ش حشرهت صصی دوم 

 ،تسوه  مگوس تسوه   ،ها خرمگس، ها یخاک کولیسیده، پشه

و ، (مولود میواز   يها مگسو  اصطبل مگس ،خانگی مگس

پایوان،   صدپایان و هزار)ت صصی سوم ب ش غیرحشرات
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تقسوی  شوده   (هوا  و مایت ها کنه ،ها عقر ، ها خرشنگ

 براسواس تنهوا منبوع کالسوی  و     هوا  پرسشونامه . بودند

شناسوی   آکادمی  این دانش کوه ب وش درسوی حشوره    

واحد از واحد درسی انگل شناسی  5/0پزشكی به میزان 

 .، تنظی  شده استباشد یمو قارچ شناسی 

 نتایج 

 % 00کووه  دهوود یموونشووان  هووا پرسشوونامهنتووای  

از سوط    شناسوی پزشوكی را   درس حشوره  ،دانشاویان

حصویلی  ت ةمورتبط بوا رشوت    ،متوسط تا باال و بسیار باال

شناسووی  درس حشووره ،بقیووه %20.داننوود یمووخودشووان 

 .  اند کرده پزشكی ارزیابی ةپزشكی را غیرمرتبط با رشت

ن واحود ایون ب وش از    ادانشاویان میز % 80/19ومنا  

هر شند در ی  طیف متفواوت از بسویار   ( 5/0) درس را

میوزان   %1/80و  انود  کورده زیاد تا متوسط کافی ارزیابی 

 %20/81 ،همچنووین. انوود کووردهبیووان واحوود را ناکووافی 

ودر  باشووند یموودانشوواویان م ووالف افووزایش واحوود آن 

عالوه بور  . نیز موافق افزایش آن هستند % 08/28مقابل 

نیز بوا   %00دانشاویان با کاهش واحد آن و %10/02آن 

موافووق حووذآ آن   %55) حووذآ آن م ووالف هسووتند  

 هوا  آن %00دانشاویان با افزایش و  %85ومنا   (.هستند

 %1/15همچنین  .باکاهش قسمت عملی م الف هستند

آنان با ارائه ب ش حشره شناسی به صوورت یو  درس   

و یا ارائه درس بوه صوورت فقوط عملوی      (8+8)مستقل 

 .م الف هستند

اولین نكته وروري در نتای   کاهش کلیوات درس از  

دانشواویان را   %00که موافقوت   باشد یمقسمت تئوري 

عدي در خصوص این درس مربوو   نتای  قسمت ب .دارد

    . باشوود یمووبووه کیفیووت و کمیووت محتوووي درسووی آن  

 ،همان گونه که در جدول شوماره یو  مشو ص اسوت    

خواهووان تغییوور هوور سووه قسوومت کلیووات درس  2/25%

 هوا  روشحداقل فراوانی خواسته شده مربو  به  .هستند

. باشوود یمووو هیچكوودام  هووا یموواريبانتقووال  سووازوکار و

نشاویان با افوزایش کلیوات درس بوه    دا %85همچنین 

جدول شماره که با توجه به . صورت کلی م الف هستند

مووووع   سهی  هیچكدام از دانشاویان موافق افزایش 

خواهان افوزایش   ها آن %0/21که  ، اگرشهکلیات نیستند

انتقووال سووازوکار  و هووا روش"سوواعات توودریس قسوومت 

ي درصوود 8/2 خواسووتهایوون بوا   و هسوتند  "هووا یمواري ب

  .موافق کاهش مطابقت دارددانشاویان 

ت صصوی موورد    يهوا  قسومت  ،قسمت کلیوات بعد از 

بیوانگر آن اسوت    2جدول شوماره  .گیرند یمبررسی قرار 

دانشاویان خواستار کاهش سواعات   %2/52که هر شند 

ال شده نیسوتند  ؤس يها قسمتتدریس در هیچكدام از 

اهش کو خواهان  (درصدباالترین ) آنان درصد 1/58ولی 

 .باشند یمبه عنوان ناقلین شاگاس  ها ب ش تریاتومینه

ومن آن که درخواست کاهش ساعات تدریس سواس  

 %5/85بوا نسوبت برابور     انسوانی  يها شپشرخت وا  و 

را در قسمت حشرات با دگردیسی سواده   درصد ینتر ک 

گونوه کوه در جودول     هموان  .انود  دادهبه خود اختصواص  

هان افزایش تدریس خوا % 8/50مش ص است  2شماره 

 2مندرج در جودول شوماره    يها قسمتدر هیچكدام از 

   % 0/28بیوانگر آن اسوت کوه     2جدول شوماره  . نیستند

 افوزایش سواعات تودریس ب وش     (درصدباالترین )آنان 

  .باشند یمانسانی  يها شپش

 ،در خصوووص مباحووث حشوورات بووا دگردیسووی کاموول

 صود در ینتور  کو  بیانگر آن اسوت کوه    5جدول شماره 

حشورات در   ینتور  مهو  کاهش ساعات دروس در موورد  

 کولیسویده  يهوا  پشوه یعنوی   هوا  مگوس و  هوا  پشه میان

بوه   %5/85و مگوس خوانگی بوا    ( هوا  و کولكس ها آنوفل)

این در حالی است  .دانشاویان ارزیابی شده است ةوسیل

و  هوا  خورمگس کاهش دروس بوراي   درصدکه بیشترین 

کوه در جودول    گونوه  مگس اصطبل ارزیابی شده هموان 

خواهان افزایش تدریس  %2/25مش ص است  5شماره 

 5منودرج در جودول شوماره     يها قسمت  از یدر هیچ

آنان  %5/22بیانگر آن است که  5جدول شماره . نیستند

افزایش ساعات تدریس ب وش  خواهان  (درصدباالترین )

 .باشوند  یمو به عنووان نواقلین لیشومانیوز      ها یخاک پشه

فراوانوی   %2/80کولیسویده بوا    يهوا  پشهدومین رتبه را 

بوه خوود اختصواص داده    براي افزایش ساعات تدریسوی  

  .است

جودول   ي،ا حشوره  پایوان غیور   در خصوص مباحث بند

کواهش   درصود  ینتور  کو  بیانگر آن است کوه   2شماره 

عنكبوتیوان در میوان    ینتور  مه ساعات دروس در مورد 

 ةسویل بوه و  %1/80با نسوبت مسواوي    ها کنهو  ها عقر 

این در حوالی اسوت کوه     .دانشاویان ارزیابی شده است

پایوان و   صدپایان و هوزار  ،کاهش دروس درصدبیشترین 

هودآ قورار داده     %0/28و  % 28به ترتیب با  را ها مایت

 .است
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 %9/25گردد کوه   یمش ص م 2جدول شماره با مطالعة 

 يهوا  قسومت   از یو خواهان افوزایش تودریس در هیچ  

 2شوماره   جودول  .نیسوتند  2شوماره  درج در جدول من

افزایش  (درصدباالترین )آنان  %0/28نگر آن است که ابی

در وومن  .را خواهاننود  هوا  عقور  ساعات تدریس ب ش 

 2دانشوواویان از قسوومت عملووی درس کووه در   8/15%

% 1/58 .انوود روووایت داشووته ،ه ارائووه شووده اسووتجلسوو

 داند که این درس را دوست دارن داشتهاظهار  دانشاویان

راي ایااد تغییرات بوه  بخود پتانسیل باالي درس  و این

دانشاویان از پاسخ به سوواالت بواز زیواد     .رود یشمار م

به شورح   استقبال نكرده اند ولی به هر شكل نظرات آنها

درس و طرح  يها کالسزمان بندي  .اند شده زیر تنظی 

بوده  ها آننظرات  ینتر مه مباحث از  تر آهستهو  تر آرام

ومن این که طرح بیشتر مووارد بوالینی و شورح    . تاس

منتقلوه توسوط بنود     هواي  یماريب       شگونگی انتقال 

ژي وماول مورفولو   تور  یوت اهمپایان و کاهش مطالب ک  

از دیگور نظورات    ،شوایع  تور کم هواي  یماريببندپایان و 

درس  و  تور  خالصوه بیان م تصر و . باشد یمدانشاویان 

و درگیر کردن دانشواویان از   تر يکاربردتوجه به موارد 

 . مورد نظر دانشاویان است تر مه دیگر نكات 

 

 

 نظرات دانشاویان دربارة کاهش یا افزایش شناسی پزشكی  کلیات ب ش حشره  یفراوان درصد. 8دول شمارهج

 ساعات تدریس

 موضوع درس
شده توسط دانشجویان  انتخاب درصد

 کاهش ساعات تدریسبرای 

توسط دانشجویان شده  انتخاب درصد

 افزایش ساعات تدریس برای

 5 /2 9/22 اهمیت بندپایان

 6/21 1/2 ها یماریبانتقال  سازوکار هاو شرو

 1/2 21 حشرات ژیوژی و فیزیولومورفول

 5/21 1/2 هیچکدام

انتقال  سازوکارهاو اهمیت بندپایان، روش

 ژیوژی و فیزیولو،مورفولها یماریب
2/29 1 

 9/2 1 بدون جواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات دانشاویان دربارة کاهش یا شناسی پزشكی  ت صصی اول ب ش حشره يها قسمت یفراواندرصد . 2جدول شماره

 افزایش ساعات تدریس

 موضوع درس
برای شده توسط دانشجویان  درصد انتخاب

 کاهش ساعات تدریس

 برایشده توسط دانشجویان  درصد انتخاب

 افزایش ساعات تدریس

 5/09 21 ها سریسو

 5/09 5/09 ساس رختخواب

 2/5 1/91 ها تریا تومینه

 6/20 5/09 انسانی یها شپش

 1/56 2/92 هیچکدام
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نظرات دانشاویان دربارة کاهش یا شناسی پزشكی  ت صصی دوم ب ش حشره يها قسمت یفراوان درصد .5دول شمارهج

 افزایش ساعات تدریس

برای شده توسط دانشجویان  انتخاب درصد موضوع درس

 کاهش ساعات تدریس

 برایشده توسط دانشجویان  انتخاب درصد

 افزایش ساعات تدریس

 2/06 5/09 کولیسیده یها پشه

 9/22 2/06 ها یخاکپشه 

 0/1 21 ها خرمگس

 5/09 2/06 تسه مگس تسه

 5/01 5/09 مگس خانگی

 1/2 9/22 مگس اصطبل

 1/01 2/06 مولد میاز یها مگس

 2/29 2/92 هیچکدام

 
کاهش ساعات  نظرات دانشاویان دربارةت صصی سوم ب ش غیرحشرات  يها قسمت  یفراوان درصد. 2جدول شماره

 تدریس

 موضوع درس
برای شده توسط دانشجویان  انتخاب درصد

 کاهش ساعات تدریس

برای شده توسط دانشجویان  انتخاب درصد

 افزایش ساعات تدریس

 2/5 21 صدپایان و هزارپایان

 1/2 5/09 ها خرچنگ

 6/20 1/01 ها عقرب

 2/5 1/01 ها کنه

 2/5 6/20 ها مایت

 3/25 2/92 هیچکدام
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 و نتیجه گیری بحث

گفت کال  دانشاویان  توان یمبا توجه به نتای  حاصله 

 5/0وجود این درس را وروري و کمیت آن را به میزان 

ال ؤکه در پاسخ به ی  س هرشند .دانند یمواحد مناسب 

شناسوی   حشوره ة دانشاویان موافوق ارائو   % 52 ،مستقل

 بوه  توانود  یمو این مطلوب   ،صورت عملی هستند فقط به

 ةگزینو  .تودریس آن باشود   ةروع تغییر در نحوو شعنوان 

ایون درس   يها قسمتبعضی از  ةارائ ،مه  در این زمینه

 .تواسو  PBLزدگی بوه صوورت    مال سارکوپت و عقر 

 ةتدریس و ارائو  ةراتی در نحووزوم ایااد تغییوابراین لوبن

 يهوا  فصلعناوین و سر مّیبهبود کیفی و کمنظور  بهآن 

 تووان  یمو اسوت و بوه لحوای کیفوی     وروري  ،این درس

  .این واحد درسی داددر تغییراتی را 

 ،تازیه و تحلیل قسمت بعدي در خصوص ایون درس 

اولوین   .باشود  یمي آن امربو  به کیفیت و کمیت محتو

وووروري در خصوووص اصووالحات در ایوون درس،   ةنكتوو

 و هووا روش اهمیووت بنوودپایان، )کوواهش کلیووات درس  

 ژيوفیزیولوو و ژيو، مورفولو هووا یمواري بانتقووال  سوازوکار 

 %00کوه موافقوت    باشود  یمو  نظرياز قسمت  (حشرات

بنوابراین بیشوترین کواهش سواعات     . دانشاویان را دارد

ژي و ومربو  به اهمیت بندپایان و مورفول تواند یمدرس 

بوا کواهش   تووان   یمو رو  از این. باشدژي حشرات وفیزیول

 2ژي از وفیزیولوو ي ووژري مورفولو نظو سواعات تودریس   

از  PBLتدریس به صورت  ةزمین ،ساعت به ی  ساعت

حوداقل   ،در این راسوتا  .آید یم بیشتر فراه  ،نظر زمانی

هوا   انتقوال بیمواري  سوازوکار   و هوا  روشتغییر مربو  به 

 ،افزایش ساعات تودریس آن  رب دانشاویانکه  باشد، یم

  .ندکید بیشتري داشتأت

ت صصوی موورد    يهوا  قسومت  ،بعد از قسمت کلیوات 

دانشواویان خواسوتار    %2/52 .گیرنود  یمو سی قورار  برر

 يهووا قسوومتکواهش سوواعات توودریس در هیچكوودام از  

 (درصود بواالترین  ) آنوان  %1/58و  ،ال شده نیسوتند ؤس

بوه عنووان    هوا  تریاتومینوه تودوین  کاهش ب ش خواهان 

نبودن این گروه از حشرات در  .باشند یمناقلین شاگاس 

و  (شكی از آفریقوا جز ب ش کوو  به)دنیاي قدی   يها قاره

گور   توجیه ،در نتیاه غایب بودن شاگاس در این مناطق

دانشوواویان  %0/28 همچنووین .باشوود یمووایوون جوووا  

افووزایش سوواعات توودریس ب ووش    (درصوودبوواالترین )

بسویار منطقوی    ،انسوانی را خواهاننود و ایون    يها شپش

دائموی   يها انگلانسانی به عنوان  يها شپشزیرا  ،است

گیري کلوی ایون    نتیاه. سان هستندو اختصاصی بدن ان

قسومت در   ینتور  مه انسانی  يها شپشاست که ب ش 

و ایون بوه لحوای     میان حشرات با دگردیسی ساده است

زاي مهمی مال تیفوس اپیودمی ،   انتقال عوامل بیماري

و تب خنودق توسوط شوپش بودن      ،آندمی  ةتب راجع

در خصووص مباحوث حشورات بوا دگردیسوی       .باشد یم

را بوه   هوا  آنوفول کولیسویده کوه    يها پشه تاهمی ،کامل

ت توسوط  عنوان ناقلین ماالریوا در خوود جواي داده اسو    

سوفانه اهمیوت   أمت .اسوت  گردیوده دانشاویان مش ص 

پسویكودیده کوه نواقلین     ة،فلبوتوس از خوانواد  يها پشه

هرشندکوه   ؛مشو ص نیسوت   باشوند  یاع لیشمانیوز مانو

زایش خواهووان افوو(درصوودبوواالترین )دانشوواویان 5/22%

دانشوواویان خواهووان  %5/80امووا سوواعات آن هسووتند 

بنوابراین بوراي   . باشند یمکاهش ساعات تدریس آن نیز 

اهمیوت   ،بایود بوه طورق ممكون    هوا   یخاکتدریس پشه 

ایون مووووع بایود بوا مدرسوین      . لیشمانیوز را بیان کرد

  .شناسی هماهنگ شود انگل هاي یاخته ب ش ت 

جوودول  ،ه ايمباحووث بنوودپایان غیرحشوور تحلیوولدر 

بیانگر آن است که در این زمینه از ی  طورآ   2شماره 

کواهش   درصود  ینتر ک زیرا  ؛روندي منطقی وجود دارد

در میوان   ،عنكبوتیوان  ینتر مه ساعات دروس در مورد 

 ةبوه وسویل   %1/80 با نسوبت مسواوي   ها کنه و ها عقر 

دانشوواویان ارزیووابی شووده و ایوون در حووالی اسووت کووه 

مربووو  بووه  % 28هش دروس بووا کووا درصوودبیشووترین 

  .صدپایان و هزارپایان است

ة منطقی آن مربو  به خواسوت غیر روند که علیرغ  این

 هوا  دانشاویان در خصوص کاهش ساعات تدریس مایت

( سوانی ماول سوارکوپت و دموودکس    هاي ان عوامل گال)

مورد  هدآ قرار گرفته که از لحوای در   %0/28با  ،است

بعود از قسومت    ،تودریس کاهش سواعات  براي خواست 

بنوابراین بایود   . صدپایان و هزارپایوان در رده دوم اسوت  

هوا در   اهمیوت پزشوكی و بهداشوتی ایون مایوت     روي  به

 . بیشتر توجه شود ،کالس درس

 ةمربوو  بوه خواسوت    ،در ایون قسومت   تر یمنطقروند 

دانشاویان در خصوص افزایش سواعات تودریس بوراي    

ان زهري در میان بند جانور ینتر مه ها به عنوان  عقر 

(. %0/28) اول را در اختیوار دارد  ةکه رتب باشد یمپایان 

کوه ایون درس    انود  گفتوه دانشاویان  %58/ 1همچنین 

کوه پتانسویل   ، را دوست دارنود ( شناسی پزشكی حشره)

 .به شومار آورد  توان یمباالي درس براي ایااد تغییرات 
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ر بایود   بنابراین بهبود کیفی این درس را در مووارد زیو  

 :دکرجستاو 

دانشاویان مورد بررسوی وجوود ایون درس را بوراي     . 8

 %00تحصوویلی خودشووان وووروري دانسووته و    ةرشووت

بنوابراین  . دانشاویان با حذآ این درس م الف هسوتند 

 5/0به صورت منطقی بهتر اسوت کوه درس بوه صوورت    

واحد عملی پیاده شود که مطابقوت   25/0ري و نظواحد 

 .نونی دارددرسی ک ةنام با آیین

کوواهش کلیووات درس کووه شووامل اهمیووت بنوودپایان، .2

ژي و ومورفولوو ،هووا یموواريبانتقووال سووازوکار  و هووا روش

انتقوال   سوازوکار  و هوا  روشالبتوه  . باشود  یمژي وفیزیول

 ینتور  کو   زیورا  ؛از ایون موورد اسوتانا اسوت     هوا  یماريب

 ،    هماهنووگ بووا آن (. %8/2) درخواسووت کوواهش را دارد 

 .یش آن هستندان خواهان افزدانشاویا 0/21%

  شوده کوافی بوه نظور      تدریس يها ب شزمان اکاریت .5

وکیفیوت تودریس بوه صوورت همراهوی آن بوا        رسد یم

 ،در ایران ها آنبا توجه به میزان اهمیت  ،نمایش تصاویر

  .قابل ارتقا است

 يهوا  پشوه  ،(%28/ 0)انسوانی  يهوا  شوپش اهمیت بر . 2

       هوا  عقور  و  (2/80)هوا   یخواک  پشوه  ،(5/85) کولیسیده

ووومنا  اهمیووت سوواس   .بیشووتر تاکیوود شووود  (0/28%)

بایود بوه   ( سوارکوپت و دموودکس  ) ها رخت وا  و مایت

طورق گونواگون ماوول بیوان آمووار آلوودگی در جامعووه و     

 .گرددگوشزد  ها انگلتصاویر آلودگی به این 

 در خصوص تغییر کیفیت درس موووعات کولیسیدها

 ،در ایران ها آنجه به میزان اهمیت ها با تو و پسیكودیده

در خصوص انتقال ماالریا و لیشومانیوز در کوالس درس   

تا میوزان م والفین بوا     ر داده شودابیشتر مورد توجه قر

  .افزایش ساعات تدریس آن به حداقل برسد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، ساس رخت ووا   ها شپشبا توجه به اهمیت پزشكی 

رونود رو بوه    وزیس،بروز موارد شدید پدیكول ،ها عقر و 

    ةافزایش آلودگی منازل به ساس رخت وا ، روند افزایند

 ،هوا  ب وش مندي دانشاویان به این  زدگی و عالقه عقر 

افزایش میوزان تودریس هموراه بوا جدیودترین مطالوب       

 .وروري است

با توجه به ابراز روایت کلوی دانشواویان از قسومت     .5

ملوی بایود   از شرایط کنونی تودریس ع  ،عملی این درس

 .حمایت نمود

    یكووی از مطووالبی کووه در خصوووص بیووان اهمیووت     .0

ذکور   ،خصووص مووووعات   شناسی پزشوكی و بوه   حشره

 .است PBLاجراي درس به صورت  ،شده

با توجه به ابراز روایت کلی دانشاویان از ایون درس،   .8

از شرایط کنونی تدریس باید  ،همراه اصالحات مورد نظر

   شورایط بواال در خصووص     کلوی  بوه طوور   .حمایت نمود

ساختن دانشاویان پزشكی به این دانش مه   مند عالقه

شناسووی  و فووراه  آوردن شوورایط بووراي پووذیرش حشووره

شناسووی در جهووت  پزشوكی بووه عنوووان ب شوی از انگوول  

. قورار گیورد  مورد توجه انگلی باید  هاي یماريبشناخت 

آموزشوی بهداشوتی و    يهوا  گوروه زیرا ایااد یوا تقویوت   

 يهوا  گوروه كی اجتمواعی یوا تقویوت ارتبوا  بوین      پزش

 ةموجب ارتبا  بیشتر و افزایش زمین ،بهداشتی و بالینی

شناسوی   دروس از جمله حشوره  يها سرفصل تر يکاربرد

عزیزي ) پزشكی در مقاطع م تلف تحصیلی خواهد شد

 .(8919محسنی) ؛ (8918
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