
 

 روزانه سفرم طرح در

 2 :تعداد واحد : اکولوژی محیطعنوان درس  1 :جلسه شماره

بهداشت  :رشته تحصیلی

 ی)کارشناس یطمح

 (یوستهپ

 2 :ترم
 یدرس و معرف یبا محتوا ییمقدمه، آشنا :موضوع درس

 یابیو نحوه ارزش یسدوره، روش تدر

 بهداشت محیط آموزشی: گروه یطو مح یانسان یاکولوژ یو شناخت مبان یستز یطدر مح یکبا روابط اکولوژ یاندانشجو ییآشنا اهداف کلی:
مهدی شیرزاد دکتر  تدوین کننده:

 سیبنی

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:
فعالیت های بعد از 

 تدریس

ف اهدارئوس مطالب )

 (جزئی

 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس قهبط هحیط

 استاد

 دانشجو

 -سانهر -روش ها

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»

 شیوه ارزشیابی و

 فعالیت های تکمیلی

با  ییمقدمه، آشنا

 یدرس و معرف یمحتوا

و  یسدوره، روش تدر

 یابینحوه ارزش

 

 :دانشجو باید بتواند

 ولوژی محیطاکدرس  یحتشر -1

از  نیاشناخت دانشجو یزانم یبررس -2

 وژی محیطلواک

 یشهاو رو یمحتو، سر فصل درس یحتشر -3

 ییابارزش

  وژی محیطولاکدرمورد  یمقدمه ا -4

 

 شناختی

 

 شناختی

 شناختی

 

 شناختی

 
 

 

 دانش

 

  دانش

 دانش 

 

 دانش 
 

 یسخنران 

 پرسش و پاسخ 

 یداسال یشنما 

 
 

 شرکت در کالس 

 گوش دادن 

 طرح سوال 

  پاسخگوئی به

 سواالت

  شرکت در بحث

 ها

  یفالتکانجام 

 و نرم ر کامپیوت

 افزار پاورپوینت

 ویدئو پروزکتور 

 ماژیک و تابلو 

 )کتاب )رفرنس 

 

120 

 دقیقه
  تکوینی 

 تراکمی 

  منابع :

 ، اکولوژی، چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه تهران1382ردکانی، محمد رضا ا -1

 1369 تهران، د، انتشارات دانشگاهلر. زیستن در محیط زیست. مخدوم مجیجی تی می -2
 رویز کردانی، اکوسیستم های طبیعی، انتشارات دانشگاه تهرانپ -3

4. Kevin. T. Pichering (1997). Introduction to 

Environmental Issue. 

 

 جلسه 1 مدت جلسه: کالس عرصه آموزش:   نظیم:تاریخ ت

 

 

 



 

 2 :تعداد واحد : اکولوژی محیطعنوان درس 2 :جلسه شماره

 شتبهدا :رشته تحصیلی

 ی)کارشناس یطحم

 (یوستهپ

 آن یمو مفاه یبا اکولوژ ییآشنا :موضوع درس 2 :ترم

 بهداشت محیط آموزشی: گروه آن یمو مفاه یبا اکولوژ یاندانشجو ییآشنا اهداف کلی:
مهدی شیرزاد دکتر  تدوین کننده:

 سیبنی

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:
فعالیت های بعد از 

 یستدر

ف اهدارئوس مطالب )

 (جزئی

 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس قهبط حیطه

 استاد

 دانشجو

 -سانهر -روش ها

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»

 شیوه ارزشیابی و

 فعالیت های تکمیلی

 اکولوژی با آشنایی

 آن مفاهیم و

 :دانشجو باید بتواند

 کند. فیتعر یقدقر طورا به  یاکولوژ -1

 ببرد. را با ذکر مثال نام یانواع اکولوژ  -2

نده زموجودات  ینانواع ارتباطات متقابل ب -3

 را شرح دهد. یطو مح

را  یطحمانسان و  ینب یرانواع ارتباط و تاث  -4

 کند. مقایسه با هم

 

 شناختی

 شناختی

 

 شناختی

 شناختی

 
 

 

 دانش

 دانش

 

 دانش 

 دانش 
 

 یسخنران 

 اسخپ و پرسش 

 یداسال یشنما 

 
 

 شرکت در کالس 

 گوش دادن 

 طرح سوال 

  پاسخگوئی به

 سواالت

  شرکت در بحث

 ها

 انجام تکالیف 

 ر و نرم کامپیوت

 افزار پاورپوینت

 کتورژویدئو پرو 

 ماژیک و تابلو 

 )کتاب )رفرنس 

 

120 

 دقیقه
  تکوینی 

 تراکمی 

  منابع :

 شارات دانشگاه تهراننتا ، اکولوژی، چاپ چهارم،1382اردکانی، محمد رضا  -1

 1369تهران،  د، انتشارات دانشگاهلر. زیستن در محیط زیست. مخدوم مجیجی تی می -2
 رویز کردانی، اکوسیستم های طبیعی، انتشارات دانشگاه تهرانپ -3

4. Kevin. T. Pichering (1997). Introduction to 

Environmental Issue. 

 

 جلسه 1 مدت جلسه: سالک عرصه آموزش:   نظیم:تاریخ ت

 

 

 

 



 

 2 :تعداد واحد : اکولوژی محیطعنوان درس  3 :جلسه شماره

بهداشت  :رشته تحصیلی

 ی)کارشناس یطمح

 (یوستهپ

 اتمسفر و مشخصالت آنها یوسفر،ب :موضوع درس 2 :ترم

 بهداشت محیط آموزشی: گروه اتمسفر و مشخصالت آنها یوسفر،ببا  یاندانشجو ییآشنا اهداف کلی:
مهدی شیرزاد دکتر  وین کننده:دت

 سیبنی

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:
فعالیت های بعد از 

 تدریس

ف اهدارئوس مطالب )

 (جزئی

 هدف های رفتاری:

 بودفراگیر پس از پایان درس قادر خواهد 
 نحوه ارائه درس قهبط حیطه

 استاد

 دانشجو

 -سانهر -روش ها

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»

 شیوه ارزشیابی و

 فعالیت های تکمیلی

اتمسفر و  یوسفر،ب

 مشخصالت آنها

 :دانشجو باید بتواند

وا و الیه های هاتمسفر و  یوسفر،ب -1

 تشریح کند.را  مشخصالت آنها

 را شرح یستمو اکوس یوسفرب ینرابطه ب -2

 دهد.

 

 شناختی

 

 شناختی

 

 
 

 

 دانش

 

  دانش
 

 یسخنران 

 پرسش و پاسخ 

 دیاسال یشنما 

 
 

 شرکت در کالس 

 گوش دادن 

 طرح سوال 

  پاسخگوئی به

 سواالت

  شرکت در بحث

 ها

 انجام تکالیف 

 ر و نرم کامپیوت

 افزار پاورپوینت

 ویدئو پروزکتور 

 ماژیک و تابلو 

 )کتاب )رفرنس 

 

120 

 دقیقه
  تکوینی 

 تراکمی 

  منابع :

 هران، اکولوژی، چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه ت1382ردکانی، محمد رضا ا -1

 1369تهران،  د، انتشارات دانشگاهلر. زیستن در محیط زیست. مخدوم مجیجی تی می -2
 رویز کردانی، اکوسیستم های طبیعی، انتشارات دانشگاه تهرانپ -3

4. Kevin. T. Pichering (1997). Introduction to 

Environmental Issue. 

 

 هجلس 1 مدت جلسه: کالس عرصه آموزش:   نظیم:تاریخ ت

 

 

 

 



 

 2 :تعداد واحد : اکولوژی محیطعنوان درس  4 :جلسه شماره

بهداشت  :یلیرشته تحص

 ی)کارشناس یطمح

 (یوستهپ

 2 :ترم
 زنجیره ا مباحثب ییشناآو  یممفاه:  :موضوع درس

 افزایش آن و جمعیت اکولوژیک، یهرم ها یی،غذا

 بهداشت محیط آموزشی: گروه آن یشو افزا یتجمع یک،اکولوژ یهرم ها یی،غذا یرهنجبا مباحث ز ییو آشنا یممفاهبا  یاندانشجو ییآشنا اهداف کلی:
مهدی شیرزاد ر کتد تدوین کننده:

 سیبنی

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:
فعالیت های بعد از 

 تدریس

ف اهدارئوس مطالب )

 (جزئی

 هدف های رفتاری:

 بود فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد
 نحوه ارائه درس قهبط حیطه

 استاد

 دانشجو

 -سانهر -روش ها

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»

 بی وشیوه ارزشیا

 فعالیت های تکمیلی

با  ییو آشنا یممفاه

 یی،غذا یرهمباحث زنج

 یک،اکولوژ یهرم ها

  آن یشو افزا یتجمع

 :دانشجو باید بتواند

 دهد. یحرا توض ییغذا یرهزنج -1

 د.بربرا نام  ییغذا یاه یرهانواع زنج  -2

 دهد. یحرا توض یا یهسطوح تغذ -3

را شرح  یکاکولوژ یدارهاموهدف از ن  -4

 دهد.

 داند.برا  تمعیمفهوم ج -5

آشنا  و زاد و ولد یرمرگ و م یا واژه هاب -6

 شود.

 

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 

 شناختی

 شناختی

 
 

 

 دانش

 دانش

  دانش

 دانش 

 

 دانش

 دانش 
 

 یسخنران 

 پرسش و پاسخ 

 یداسال یشنما 

 
 

 شرکت در کالس 

 گوش دادن 

 طرح سوال 

  پاسخگوئی به

 سواالت

  شرکت در بحث

 ها

 انجام تکالیف 

 ر و نرم کامپیوت

 افزار پاورپوینت

 ویدئو پروزکتور 

 ماژیک و تابلو 

 )کتاب )رفرنس 

 

120 

 دقیقه
  تکوینی 

 تراکمی 

  منابع :

 هارم، انتشارات دانشگاه تهرانکولوژی، چاپ چا، 1382اردکانی، محمد رضا  -1

 1369تهران،  د، انتشارات دانشگاهلر. زیستن در محیط زیست. مخدوم مجیجی تی می -2
 رویز کردانی، اکوسیستم های طبیعی، انتشارات دانشگاه تهرانپ -3

4. Kevin. T. Pichering (1997). Introduction to 

Environmental Issue. 

 

 جلسه 1 مدت جلسه: کالس زش:عرصه آمو   نظیم:تاریخ ت

 

 

 

 



 

 2 :تعداد واحد : اکولوژی محیطعنوان درس 6و  5 :جلسه شماره

بهداشت  :رشته تحصیلی

 ی)کارشناس یطمح

 (یوستهپ

 2 :ترم
 یژن،اکس ن،بکر یرعناصر نظ لیکس یفتعر :موضوع درس

 و ازت گوگرد فسفر و

 بهداشت محیط آموزشی: گروه و ازت گوگرد فسفر و یژن،اکس ن،بکر یرعناصر نظ لیکس یفتعربا  یاندانشجو ییآشنا اهداف کلی:
مهدی شیرزاد دکتر  تدوین کننده:

 سیبنی

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:
 فعالیت های بعد از

 تدریس

ف اهدارئوس مطالب )

 (جزئی

 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس قهبط حیطه

 استاد

 دانشجو

 -سانهر -روش ها

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»

 شیوه ارزشیابی و

 فعالیت های تکمیلی

عناصر  یکلس یفتعر

 یژن،کربن، اکس یرنظ

  فسفر و گوگرد و ازت

 :دانشجو باید بتواند

 یحرا توض بیوژئو شیمیایی یچرخه ها -1

 دهد .

را  یعتموجود در طب یانواع چرخه ها -2

 .هداند

 .را شرح دهد یعتچرخه آب در طب -3

را شرح  یعتلف در طبتچرخه عناصر مخ -4

 .دهد

ا رازت  یتها در تثب یکروارگانیزمنقش م -5

 دهد. یحتوض

 

 شناختی

 

 شناختی

 

 شناختی

 شناختی

 

 شناختی

 
 

 

 دانش

 

  دانش

 

 دانش 

 دانش 

 

 دانش 
 

 یسخنران 

 سخپرسش و پا 

 یداسال یشنما 

 
 

 شرکت در کالس 

 نگوش داد 

 طرح سوال 

  پاسخگوئی به

 سواالت

  شرکت در بحث

 ها

 انجام تکالیف 

 ر و نرم کامپیوت

 افزار پاورپوینت

 ویدئو پروزکتور 

 ماژیک و تابلو 

 )کتاب )رفرنس 

 

120 

 دقیقه
  تکوینی 

 تراکمی 

  منابع :

 ارات دانشگاه تهران، اکولوژی، چاپ چهارم، انتش1382ضا راردکانی، محمد  -1

 1369تهران،  د، انتشارات دانشگاهط زیست. مخدوم مجین در محیلر. زیستجی تی می -2
 رویز کردانی، اکوسیستم های طبیعی، انتشارات دانشگاه تهرانپ -3

4. Kevin. T. Pichering (1997). Introduction to 

Environmental Issue. 

 

 جلسه 2 ت جلسه:دم کالس عرصه آموزش:   نظیم:تاریخ ت

 

 

 

 



 

 2 :تعداد واحد : اکولوژی محیطعنوان درس  8و  7 :جلسه شماره

بهداشت  :رشته تحصیلی

 ی)کارشناس یطمح

 (یوستهپ

 2 :ترم
 یندهایا فرآب طهبق و انواع آن در رابتطا :موضوع درس

 یسنیز

 بهداشت محیط آموزشی: گروه یسنیز یندهایتطابق و انواع آن در رابطه با فرآبا  یاندانشجو ییآشنا اهداف کلی:
مهدی شیرزاد دکتر  نده:تدوین کن

 سیبنی

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:
فعالیت های بعد از 

 تدریس

ف اهدارئوس مطالب )

 (جزئی

 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس قهبط طهیح

 استاد

 دانشجو

 -سانهر -روش ها

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»

 ابی وارزشیشیوه 

 فعالیت های تکمیلی

تطابق و انواع آن در 

 یندهایرابطه با فرآ

 یسنیز

 :دانشجو باید بتواند

 .دنک یفتعر یطا محبق موجود زنده را بتطا -1

 حیرا توض یتیسا تنوع زبق بارتباط تطا -2

 دهد.

 برد.بق را نام بانواع تطا -3

را  یگارساز ییو واگرا یتکامل ییراهمگ -4

 .دده یحتوض

 یحرا توض Mimicry یطاز مح یدتقل -5

 .دهد

ل ا عوامبموجود زنده را  یق درونبتطا  -6

 د.ده یحتوض یکاکولوژ

ر رشد و پراکنش بموثر  یکعامل اکولوژ -7

 دهد. یحموجودات زنده را توض

 دهد. یحرا توض یکانواع عوامل اکولوژ -8

 دهد. یحرا توض امیکروکلیو م امیکل -9

 .دهد یحرا توض یبیکل قانون حداقل  -10

 .دهد یحل شلفورد را توضمقانون تح  -11

 

 شناختی

 شناختی

 

 شناختی

 شناختی

 

 شناختی

 

 شناختی

 

 شناختی

 

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 

 دانش

 دانش

 

  دانش

 دانش 

 

 دانش

 

 دانش 

 

 دانش
 

 دانش

 دانش

 دانش

 دانش

 یسخنران 

 پرسش و پاسخ 

 یداسال یشنما 

 
 

 شرکت در کالس 

 دندا گوش 

 طرح سوال 

  پاسخگوئی به

 سواالت

  شرکت در بحث

 ها

 الیفم تکانجا 

 ر و نرم کامپیوت

 افزار پاورپوینت

 ویدئو پروزکتور 

 ماژیک و تابلو 

 )کتاب )رفرنس 

 

120 

 دقیقه
  تکوینی 

 تراکمی 

  منابع :
 ، اکولوژی، چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه تهران1382مد رضا اردکانی، مح -1
 1369ن، تهرا نشگاهن در محیط زیست. مخدوم مجید، انتشارات دازیستلر. جی تی می -2
 رویز کردانی، اکوسیستم های طبیعی، انتشارات دانشگاه تهرانپ -3

4. Kevin. T. Pichering (1997). Introduction to Environmental Issue. 

 

 جلسه 2 مدت جلسه: کالس عرصه آموزش:   نظیم:تاریخ ت



 

 2 :تعداد واحد : اکولوژی محیطعنوان درس  10و  9 :جلسه شماره
بهداشت  :رشته تحصیلی

 (یوستهپ ی)کارشناس یطمح
 2 :ترم

آب  یها یومب شور، آب یها یومبشناخت انواع  :موضوع درس

 یخشک یها ومبی و یرینش

 دی شیرزاد سیبنیهمدکتر  تدوین کننده: بهداشت محیط آموزشی: گروه یشکخ یها یومو ب یرینآب ش یها یومآب شور، ب یها یومشناخت انواع ببا  یاندانشجو ییآشنا اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:
فعالیت های بعد از 

 تدریس

 (ف جزئیاهدارئوس مطالب )
 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس قهبط حیطه

 استاد

 دانشجو

 -رسانه -هاش رو

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»

فعالیت  شیوه ارزشیابی و

 های تکمیلی

آب شور،  یها یومشناخت انواع ب

 یها یومو ب یرینآب ش یها یومب

  یخشک

 :دانشجو باید بتواند
 .کند یفرا تعر یوسنوزب -1

 .کند یفرا تعر بیوم -2

 دهد. یحها را توض یومب یریو شکل گ یدایشپ یچگونگ -3

 دهد. یحها را توض یومبمرز  یینمخنلف تع یاروش ه -4

قش نتوزیع بیوم ها که در  یطیو مح یکلف اکولوژتعوامل مخ -5

 دهد. توضیح را دارند

 دهد. یحتوندرا را توض یومب  -6

 برد.برا نام  یجنگل یها یومبانواع  -7

 دهد. یحان را توضتکوهس یها یومب اقلیمی یطشرا -8

 هد.را شرح دعلفزار  یها یومبانواع  -9

 یحرا توض انبیاب یومب یاهیو فلور گ یورفون جان ی،میاقل یطشرا -10

 دهد.

 دهد. یحرا توض یاییدر یها یومب یطیمح یطشرا -11

 دهد. یحرا توض یاییدر یها یومب یاهیو فلور گ یفون جانور  -12

 دهد. یحرا توض یادر مستیاکوس یکاکولوژ یاتخصوص  -13

 برد.برا نام  یرینشآب  یها یومبانواع   -14

 
 شناختی
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  منابع :
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 جلسه 2 مدت جلسه: کالس عرصه آموزش:   نظیم:تاریخ ت

 

 



 

 11 :ه شمارهجلس

  
 2 :تعداد واحد : اکولوژی محیطعنوان درس

بهداشت  :رشته تحصیلی

 ی)کارشناس یطمح

 (یوستهپ

 2 :ترم
انسان  طبروا ی،انسان یا اکولوژب ییآشنا :موضوع درس

 یطا محب

 محیط بهداشت آموزشی: گروه یطا محبروابط انسان  ی،انسان یبا اکولوژ ییآشنابا  یاندانشجو ییآشنا اهداف کلی:
مهدی شیرزاد دکتر  تدوین کننده:

 سیبنی

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:
فعالیت های بعد از 

 ستدری

ف اهدارئوس مطالب )

 (جزئی

 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس قهبط حیطه

 استاد

 دانشجو

 -سانهر -روش ها

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»

 شیوه ارزشیابی و

 فعالیت های تکمیلی

 یبا اکولوژ ییآشنا

ا بروابط انسان  ی،انسان

  یطمح

 :دانشجو باید بتواند

 کند. یفرا تعر یانسان یاکولوژ -1

 یحث در اکولوژبمورد  یموضوع اصل -2

 دهد. یحرا توض یانسان

 و یعیطب یالفات اکولوژتهات و اخبتشا  -3

 رح دهد.را ش یانسان یاکولوژ

را شرح  یو جامعه شناس یارتباط اکولوژ -4

 دهد.

و جامعه  یرزندهغ یطمح ینبرهم کنش ب -5

 دهد. یحرا توض یانسان

 ییراتتغ یجادرا در ا یتکنولوژ یراتتاث -6

 دهد. یحتوض یطیمح
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 شناختی

 

 شناختی

 شناختی

 شناختی
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 دقیقه
  تکوینی 

 تراکمی 

  منابع :
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4. Kevin. T. Pichering (1997). Introduction to 

Environmental Issue. 

 

 جلسه 1 سه:مدت جل کالس عرصه آموزش:   :نظیمتاریخ ت

 

 



 

 2 :تعداد واحد : اکولوژی محیطعنوان درس  12 :جلسه شماره

بهداشت  :رشته تحصیلی

 ی)کارشناس یطمح

 (یوستهپ

 2 :ترم
 ی،اعماجن های یطمح یما مفاهب ییآشنا :موضوع درس

 سیاسی و یاقنصاد

 بهداشت محیط آموزشی: گروه یاسیو س یاقنصاد ی،نماعاج یها یطمح یمبا مفاه یاندانشجو ییآشنا اهداف کلی:
مهدی شیرزاد دکتر  تدوین کننده:

 سیبنی

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:
فعالیت های بعد از 

 تدریس

ف اهدارئوس مطالب )

 (جزئی

 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 درسنحوه ارائه  قهبط حیطه

 استاد

 دانشجو

 -سانهر -روش ها

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»

 شیوه ارزشیابی و

 فعالیت های تکمیلی

 یمبا مفاه ییآشنا

 ی،اجنماع یها یطمح

  یاسیو س یاقنصاد

 :دانشجو باید بتواند

رهم با آن برا که انسان  ییها یطانواع مح -1

 .ردببکنش دارد را نام 

 یها یطا محبانسانها را  نبیارتباط   -2

 شرح دهد. یزیکیو ف یماعتاج یعی،طب

ر برا  یانسان متیساکوس یک یها یطمح -3

 کند. مقایسههمدیگر ا انسان باساس ارتباط 

ثروت و  ی،انسان یرهم کنش ارزش هاب  -4

زنده  محیط ی،یزیکف طیا محبرا  یسبک زندگ

ا برا  ییو روسنا یشهر یزنده در زندگ یرو غ

 کند. یسههم مقا
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 جلسه 1 مدت جلسه: کالس عرصه آموزش:   نظیم:تاریخ ت

 

 

 

 



 

 2 :تعداد واحد : اکولوژی محیطعنوان درس  13 :جلسه شماره

ت بهداش :رشته تحصیلی

 ی)کارشناس یطمح

 (یوستهپ

 2 :ترم
 یتمو اه شناسی یتمعخش جبا ب ییآشنا :موضوع درس

 آن

 بهداشت محیط آموزشی: گروه آن یتو اهم یشناس یتبا بخش جمع یاندانشجو ییآشنا اهداف کلی:
یرزاد مهدی شدکتر  تدوین کننده:

 سیبنی

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:
فعالیت های بعد از 

 تدریس

ف اهدارئوس مطالب )

 (جزئی

 هدف های رفتاری:

 ودفراگیر پس از پایان درس قادر خواهد ب
 نحوه ارائه درس قهبط حیطه

 استاد

 دانشجو

 -سانهر -روش ها

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»

 شیوه ارزشیابی و

 تکمیلیت های فعالی

با بخش  ییآشنا

و  یشناس یتجمع

  آن یتاهم

 :دانشجو باید بتواند

 و یاوت اکولوژفنوان تبعرا  یتکامل فرهنگ -1

 دهد. یحتوض یانسان یاکولوژ

 موضوع یکه عنوان برا  جمعیتانفجار   -2

 دهد. یحتوض یجهان

 یع را در سطح جهانبمنا یها یتمحدود -3

 دهد. یحتوض

 صنعتی یع را در کشوورهابمنا یتمحدود -4

 .نماید مقایسه عهال توسدر ح یرهاکشو با

 لفتمخ یدر نوارها یتمعج یپراکندگ -5

 کند. بررسی قدیمو دید ج دنیایو  یاییجغراف

 برآوردو  یتمعج یشاافز ینیب یشموانع پ -6

 را شرح دهد. یندهآ جمعیت

 

 اختیشن
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 جلسه 1 مدت جلسه: کالس عرصه آموزش:   نظیم:تاریخ ت

 

 



 

 2 :تعداد واحد : اکولوژی محیطعنوان درس 15و  14 :جلسه شماره

بهداشت  :رشته تحصیلی

 یرشناس)کا یطمح

 (یوستهپ

 2 :ترم

و  یینتع نفوس، نمودارهایارزش  یسهمقا :موضوع درس

 رشتر سن، جنس و گسنظ نفوس از یبترک نفوس، سنجش

 آنها

 رشتنفوس از نظر سن، جنس و گس یبو سنجش نفوس، ترک ییننفوس، تع یارزش نمودارها یسهمقابا  یاندانشجو ییآشنا اهداف کلی:

 آنها
 محیط بهداشت آموزشی: گروه

مهدی شیرزاد دکتر  تدوین کننده:

 سیبنی

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:
فعالیت های بعد از 

 تدریس

ف اهدائوس مطالب )ر

 (جزئی

 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس قهبط حیطه

 استاد

 دانشجو

 -سانهر -روش ها

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»

 شیوه ارزشیابی و

 فعالیت های تکمیلی

ارزش  یسهمقا

نفوس،  ینمودارها

و سنجش  یینتع

نفوس از  یبنفوس، ترک

نظر سن، جنس و 

  آنها رشتگس

 :شجو باید بتوانداند

 دهد. یحرا توض یتمج یپراکندگ -1

 .دهد یحرا توض یتمعتراکم ج -2

 یآن را در اکولوژ یتمانواع مهاجرت و اه -3

 دهد. یحتوض ینانسا

 را محاسبه کند. یرنرخ مرگ و م -4

 دهد. یحرا توض عمرجدول  -5

 را شرح دهد. بقا یمنحن -6

 .دهد یحرا توض یهرم سن -7

 کند. یسهرا مقا یانواع هرم سن -8

 

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی
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 جلسه 2 مدت جلسه: کالس عرصه آموزش:   نظیم:تاریخ ت

 

 

 



 

 2 :تعداد واحد : اکولوژی محیطعنوان درس  16 :جلسه شماره

بهداشت  :رشته تحصیلی

 ی)کارشناس یطمح

 (یوستهپ

 بیماریو  سالمت یهفرض یکاکولوژ یررسب :موضوع درس 2 :ترم

 بهداشت محیط آموزشی: گروه یماریب سالمت و یهفرض یکاکولوژ یبررسبا  یاندانشجو ییآشنا اهداف کلی:
مهدی شیرزاد دکتر  تدوین کننده:

 سیبنی

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:
فعالیت های بعد از 

 تدریس

ف اهدارئوس مطالب )

 (جزئی

 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس قهبط حیطه

 استاد

 ودانشج

 -سانهر -روش ها

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»

 شیوه ارزشیابی و

 فعالیت های تکمیلی

 یکاکولوژ یبررس

سالمت و  یهفرض

  یماریب

 :دانشجو باید بتواند

 هد.دها را شرح  بیماری یاکولوژ یخچهتار  -1

را  یطمح یها یه آلودگب مربوطموضوعات  -2

 کند. یررسب

اری بیم یمهم در مورد اکولوژ یدگاههاید -3

 کند. یانبرا  ها

 یهداشت از سالمنب یسازمان جهان یفتعر -4

 داند.برا 

را  اریبیمو  یکننده سالمن یینعوامل تع  -5

 شرح دهد.

نام  را یزیکیو ف یسنیو ز اجتماعیعوامل   -6

 برد.ب

 دهد. یحرا توض یشگیریمراحل پ -7

 یحر سالمت را تشرب یکعوامل اکولوژ یرتاث -8

 کند.

 

 شناختی

 ختیشنا

 

 شناختی

 

 شناختی

 

 شناختی

 

 شناختی

 

 شناختی

 شناختی
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 گوش دادن 

 طرح سوال 
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 سواالت

  شرکت در بحث

 ها

 انجام تکالیف 

 ر و نرم کامپیوت

 افزار پاورپوینت

  پروزکتورویدئو 

 ماژیک و تابلو 

 )کتاب )رفرنس 
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  منابع :
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 جلسه 1 مدت جلسه: کالس عرصه آموزش:   نظیم:تاریخ ت



 

 2 :تعداد واحد : اکولوژی محیطعنوان درس  17 :جلسه شماره

بهداشت  :رشته تحصیلی

 ی)کارشناس یطمح

 (یوستهپ

 مطالب و رفع مشکل یکل مع بندیج :موضوع درس 2 :ترم

 بهداشت محیط آموزشی: گروه مطالب و رفع مشکل یکل جمع بندی اهداف کلی:
د مهدی شیرزادکتر  تدوین کننده:

 سیبنی

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:
فعالیت های بعد از 

 تدریس

ف اهدارئوس مطالب )

 (جزئی

 هدف های رفتاری:

 ز پایان درس قادر خواهد بودفراگیر پس ا
 نحوه ارائه درس قهبط حیطه

 استاد

 دانشجو

 -سانهر -روش ها

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»

 شیوه ارزشیابی و

 ی تکمیلیفعالیت ها

مطالب و  یکل جمع بندی

  رفع مشکل

 :دانشجو باید بتواند

ا رلف ارائه شده در طول ترم تمسائل مخ -1

 .ایدنمحل 

 یبوخه برا  یاحد درسو ینهدف از ارائه ا  -2

 اشد.بدرک کرده 

ترم  نیادر امنحان پا یاقو اشن یزها انگب  -3

 شرکت کند.

 

 یشناخت

 

 یشناخت

 

 شناختی

 

 

 
 

 

 دانش

 

 دانش

  

 دانش 

 

 
 

 یسخنران 

 پرسش و پاسخ 

 یداسال یشنما 

 
 

 شرکت در کالس 

 گوش دادن 

 طرح سوال 

  پاسخگوئی به

 سواالت

  شرکت در بحث

 ها

 انجام تکالیف 

 ر و نرم یوتکامپ

 افزار پاورپوینت

 ویدئو پروزکتور 

 ماژیک و تابلو 

 )کتاب )رفرنس 
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 دقیقه
 ینی تکو 

 تراکمی 

  منابع :

 ، اکولوژی، چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه تهران1382ردکانی، محمد رضا ا -1

 1369تهران،  د، انتشارات دانشگاهلر. زیستن در محیط زیست. مخدوم مجیجی تی می -2
 رانویز کردانی، اکوسیستم های طبیعی، انتشارات دانشگاه تهپر -3

4. Kevin. T. Pichering (1997). Introduction to 

Environmental Issue. 
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