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 بسمه تعالی

 دانشکده علوم پزشکی ساوه

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی 

 (Course Plan)  طرح درس

  محیط  اکولوژی  :موضوع درس

1:شماره جلسه  50:کد درس  

دانشکده پرستاری و مامائی  :محل برگزاری سمقدمه و ارائه سر فصل در :وع جلسهموض   

جلسه 16: تعداد جلسات  

دقیقه 50تا  40 جلسه: زمان هر  

 مهندسی کارشناسی پیوستهرشته و مقطع تحصیلی:

محیط بهداشت   

واحد 2: نظری نوع درس : ندارد پیشنیاز   

 

مهندسی بهداشت محیط : گروه آموزشی : دکتر حسین آذرپیرامدرس   

حضور و غیاب، انجام مقررات و نحوه برخورد با غیبت دانشجو: 

 تلفن همراه، تذکر در صورت تاخیرتکالیف، عدم استفاده از 

 : سخنرانی، استفاده از وسایل کمک آموزشی،شیوه تدریس

 استفاده از سامانه نوید و اسکای روم  پرسش و پاسخ،

 

آشنایی دانشجویان با روابط اکولوژیک در محیط زیست  اهداف کلی:

 و شناخت مبانی اکولوژی انسانی و محیط 

کالسی، امتحان میان  فعالیت نحوه ارزشیابی دانشجو:

 -تستی تلفیقی از سواالت  ترم، امتحان پایان ترم بصورت

 خواهد بود  تشریحی

آب هرمهای اکولوژیک و  ،ضمن آشنایی دانشجویان با کلیات اکولوژی، اکوسیستم، زنجیره غذایی سدر در این اختصاصی:اهداف 

  سیکل عناصر مهم در طبیعت و روابط موجودات زنده و انواع تطابق به مباحث مهم اکولوژی محیط پرداخته می شود. 

:منابع  

 شگاه تهران . اکولوژی چاپ چهارم، انتشارات دان1382اردکانی، محمد رضا  -1

 . اکوسیستم های طبیعی، انتشارات دانشگاه تهران 1393 کردوانی، پرویز -2

 . زیستن در محیط زیست، انتشارات دانشگاه تهران 1392مخدوم فرخنده، مجید  -3

 . جغرافیای زیستی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی 1386نیشابوری، علی اصغر  -4

 جهاد دانشگاهی مشهد اکولوژی عمومی، انتشارات. 1395بانی، رضا قر -5

  . سالمت همگانی و اکولوژی انسانی، انتشارات نسل فردا 1382آذری، سیمین  -6

 

  محیط ان بندی برنامه درسی اکولوژی مجدول ز
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شماره  موضوع جلسه  مدرس 

 جلسه 

بین ، انواع ارتباطات متقابل کلیات اکولوژِی عمومی، نظام اکولوژیک و تعریف و  انواع اکولوژیک دکتر آذرپیرا

  موجودات زنده و محیط 

1 

کوسیستم ها و زنجیره غذایی، انواع چرخه های بیوژنو شیمیائی )چرخه کربن، ازت، فسفر، ا دکتر آذرپیرا

 آب(
2 

 3 هرم های اکولوژیکی، تاثیر انسان بر محیط زیست، انسان و آلودگی ها  دکتر آذرپیرا

، مراحل مختلف سالمت و استعداد انسان برای تامین انرژی، معرف های بیولوژیکانسان و  دکتر آذرپیرا

 حفظ سالمت

4 

 5 کاربردهای اکولوژی در بهداشت عمومی، تعریف اکوسیستم، بیوسفر و رابطه بین آن دو  دکتر آذرپیرا

هااجزای اکوسیستم و انواع آن، شناسایی و طراحی اکوسیستم و روابط بین آن دکتر آذرپیرا  6 

 7 تالشهای جهانی در حفظ محیط زیست، مقررات و مصوبات جهانی در حفظ محیط زیست دکتر آذرپیرا

 8 نقش صندوق توسعه ملل و سازمان بهداشت در حفظ محیط زیست  دکتر آذرپیرا

 9 رابطه سالمت انسان با اکولوژی، مفهوم توسعه پایدار و سالمت دکتر آذرپیرا

 10 استراتژی نوین سالمت عمومی، ارزیابی اثرات محیط زیست بر سالمت  دکتر آذرپیرا

، شاخصهای وضع سالمت و بهداشت نقش انسان در تغییر محیط  دکتر آذرپیرا  11 

، ارتباط محیط و سالمت و عوامل محیطی موثر بر وضع عوامل عمده دگرگونی محیط زیست دکتر آذرپیرا

 سالمت 
12 

 13 بررسی اکولوژیک فرضیه سالمت و بیماری رابطه بین اکولوژی و تکنولوژی،  دکتر آذرپیرا

 14 رابطه مسائل اجتماعی، اقتصادی، مذهبی و ارزشهای اخالقی با اکولوژی انسانی دکتر آذرپیرا

 15 رابطه تحوالت جمعیت با تغییرات اکولوژیک در رابطه با سالمت انسان  دکتر آذرپیرا

 16 و محیط زیست  هانسان، توسع دکتر آذرپیرا

 




