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 400-401 اٍل  ًيوسال  اکَلَشی اًساًیهؼرفی درس 

 اشت ػوَهیبْدگرٍُ آهَزشی :   بْداشتداًشکدُ : 

  3 پيَستِ ترم بْداشت ػوَهیکارشٌاسی  رشتِ ٍ هقطغ تحصيلی :٭   اکَلَشی اًساًی  ًام ٍ شوارُ درس:٭

   بْداشتداًشکدُ  هحل برگساری:٭ 10 - 12  دٍشٌبِ رٍز ٍ ساػت برگساری: ٭

 ًظری ٍاحد 2تؼداد ٍ ًَع ٍاحد )ًظری/ػولی( : ٭

 درٍس پيش ًياز:٭

 33334354  تلفي ٍ رٍزّای تواس:٭ دکتر الِْ تَسلی ًام هسٍَل درس: ٭

 Email :tavassoli.eb@gmail.com داًشکدُ بْداشت، گرٍُ بْداشت ػوَهی آدرس دفتر :٭

 

 رس:ّدف کلی د٭

 ًقص ثب  آضٌبیی ت،سیس هحیط اس اًذاسُ اس ثیص استفبدُ عَارض ت،سیس هحیط خزاثی علل ٍ هحذٍدیت ثب داًطجَیبى آضٌبیی

 ارتجبط آى ثب سالهت اًسبى ٍ سیست هحیط تغییز در ثْذاضتی كبركٌبى

 آشٌایی داًشجَیاى با: اّداف اختصاصی درس:٭

 ارتجبطبت، دیذگبُ كل ًگز( هفَْم ٍ تعزیف اكَلَژی ) هحیط،آضٌبیی ثب  -1

 تبریخچِ ٍ كبرثزدّبی اكَلَژی در ثْذاضت عوَهیآضٌبیی ثب  -2

 هفَْم اكَسیسن، ثیَسفز ٍ اسبس تفکز اكَلَژیآضٌبیی ثعذ  -3

 آضٌبیی ثب راُ ّبی ضٌبسبیی ٍ طزاحی اكَسیستن ٍ رٍاثط ثیي آًْب -4

قطعٌبهِ ّبی هصَة جْبًی در حفظ آضٌبیی ثب تالش ّبی جْبًی صَرت گزفتِ جْت حفظ هحیط سیست، هقزرات ٍ -5
 هحیط سیست

 تَسعِ پبیذار ٍ سالهت –آضٌبیی ثب ارتجبط هَجَد ثیي سالهت ثب اكَلَژی  -6

 ارسیبثی اثزات هحیط سیست ثز سالهت  –آضٌبیی ثب استزاتژی ّبی ًَیي سالهت عوَهی  -7

 آضٌبیی ًقص اًسبى در تغییز هحیط ثِ هٌظَر حفظ سالهت -8

 ثیي تکٌَلَژی ٍ اكَلَژی آضٌبیی ثب چگًَگی ارتجبط -9

 اقتصبدی، هذّت ٍ ارسش ّبی اخالقی ثب اكَلَژی اًسبًی -آضٌبیی ثب هسبیل اجتوبعی -11

 
 

در صَرتی کِ هطالؼِ  -)ػٌَاى کتاب ، ًام ًَیسٌدُ ، سال ٍ هحل اًتشار، ًام ًاشر، شوارُ فصَل یا صفحات هَرد ًظر در ایي درس هٌابغ اصلی درس٭

 آى بِ ػٌَاى هٌبغ ضرٍری ًباشد(   ّوِ کتاب یا ّوِ هجلدات

 -3 اكَلَژی عوَهی، اصغز ًیطبثَری، آخزیي اًتطبر -2  اكَلَژی، هحوذرضب اردكبًی، اًتطبرات داًطگبُ تْزاى، آخزیي اًتطبر.1
  سالهت ّوگبًی ٍ اكَلَژی اًسبًی، ّیئت هَلفیي، آخزیي اًتطبر 

 

 ابی :ًحَُ ارزشيابی داًشجَ ٍ بارم هربَط بِ ّر ارزشي٭

 الف( در طَل دٍرُ)کَئيس، تکاليف،اهتحاى هياى ترم...(

 ٍ هشارکت فؼال در کالس اًجام تکاليفًورُ کَیيس،  2 بارم:

 ب( پایاى دٍرُ

   یاى ترماًورُ اهتحاى پ  13 بارم:

 سهٌظن در کال َر ضًورُ ح 1  سياست هسٍَل دٍرُ در هَرد برخَرد با غيبت ٍ تاخير داًشجَ در کالس درس:٭
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 400-401  اٍلًيوسال    اکَلَشی اًساًی جدول زمان بندی ارائه برنامه درس

آمادگی الزم دانشجويان قبل 

 از شروع کالس
 تاريخ ساعت عنوان مدرس
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 دکتش تَسلی ...
 اکَلَطی سا تؼشیف کٌذ ٍ اًَاع آى سا ششح دّذ. 

 یذ.اًَاع استباعات صًذُ بیي هَجَدات صًذُ ٍ هحیظ سا بیاى ًوا
 2 اٍلجلسِ   21  -23

هشٍسی بش هغالب ٍ هشاسکت 

 فؼال دس کالس
 دکتش تَسلی

ًقش ػَاهلی ّوچَى فشٌّگ، تسلظ بش هحیظ ٍ سفاُ ػوَهی، افضایش جوؼیت ٍ 

 .... دس بْذاشت ػوَهی جَاهغ سا ششح دّذ.
 3 دٍمجلسِ   21  -23

هشٍسی بش هغالب ٍ هشاسکت 

 فؼال دس کالس
 دکتش تَسلی

  بیَسفش سا تؼشیف ًوایذ. اکَسیستن سا تؼشیف ًوایذ.

 اجضای اکَسیسن سا بیاى کٌذ. سابغِ بیي اکَسیستن ٍ بیَسفش سا ششح دّذ.
 4 سَمجلسِ   21  -23

هشٍسی بش هغالب ٍ هشاسکت 

 فؼال دس کالس
 دکتش تَسلی

 چٌذ اکَسیستن سا ًام بشدُ ٍ سٍابظ بیي اکَسیستن ّا سا ششح دّذ.

ػَاهل تشکیل دٌّذُ اکَسیستن ) صًذُ ٍ غیش صًذُ ( سا تؼییي ًوایذ ٍ استباط 

 هیاى آًْا سا تَضیح دّذ.

 اًَاع اکَسیستن سا بیاى ًوایذ.

 5 چْاسمجلسِ   21  -23

هشٍسی بش هغالب ٍ هشاسکت 

 فؼال دس کالس
 دکتش تَسلی

 بیي الوللی سا  اًَاع کٌفشاًس ّا، ػْذًاهِ ّا ٍ ساصهاى ّا ٍ کٌَاًسیًَْای

 تَضیح دّذ.
 6 پٌجنجلسِ   21  -23

هشٍسی بش هغالب ٍ هشاسکت 

 فؼال دس کالس
 دکتش تَسلی

 بشًاهِ ّای هختلف حفظ هحیظ صیست تَضیح دّذ.

هقشسات ٍ هصَبات سضهاى ّایی کِ بِ ًحَی دس حفظ هحیظ صیست ًقش داسًذ 

 سا بیاى کٌٌذ.

 7 ششنجلسِ   21  -23

هشٍسی بش هغالب ٍ هشاسکت 

 فؼال دس کالس
 دکتش تَسلی

شًاهِ ّای ساصهاى ّایی کِ بِ ًحَی دس حفاظت اص هحیظ صیست ًقش داسًذ سا ب

 بیاى کٌذ.
 8 ّفتنجلسِ   21  -23

هشٍسی بش هغالب ٍ هشاسکت 

 فؼال دس کالس
 دکتش تَسلی

تاثیش ػَاهلی چَى هحیظ  ػَاهل هَثش بش اًساى ٍ سالهت ٍی سا بیاى ًوایذ.

 الهت ٍی ششح دّذ.عبیؼی، هحیظ اجتواػی ٍ هحیظ هصٌَػی سا بش اًساى ٍ س
 9 ّشتنجلسِ   21  -23

هشٍسی بش هغالب ٍ هشاسکت 

 فؼال دس کالس
 دکتش تَسلی

 هفَْم تَسؼِ پایذاس سا بیاى ًوایذ.

 خاستگاُ تَسؼِ پایذاس ٍ تاثیش آى سا بش سالهت اًساى ٍ هحیظ ششح دّذ.

 تَافقات ًشست جْاًی تَسؼِ پایذاس سا بیاى ًوایذ.

 : ْنًجلسِ   21  -23

شاسکت هشٍسی بش هغالب ٍ ه

 فؼال دس کالس
 دکتش تَسلی

تاثیش هٌابغ هحیظ صیست سا بش سٍی  هْوتشیي هٌابغ صیست هحیغی سا بیاى ًوایذ.

 تاثیش هٌابغ هحیظ صیست بش جَاهغ بششی سا ششح دّذ. سالهت اًساى بیاى ًوایذ.
 21 دّنجلسِ   21  -23

هشٍسی بش هغالب ٍ هشاسکت 

 فؼال دس کالس
 دکتش تَسلی

هحیظ صیست ٍ بشّن خَسدى تؼادل دس ًظام اکَسیستن ػَاهل ػوذُ دگشگًَی  

 تَسظ اًساى سا ششح دّذ.
 22 یاصدّنجلسِ   21  -23

هشٍسی بش هغالب ٍ هشاسکت 

 فؼال دس کالس
 23 صدّنادٍجلسِ   21  -23 اثشات هثبت ٍ هٌفی تکٌَلَطی بش اکَلَطی سا بیاى ًوایذ. دکتش تَسلی

هشٍسی بش هغالب ٍ هشاسکت 

 فؼال دس کالس
 دکتش تَسلی

ساسی بِ غزا، ػذالت خَاّی، افضایش سفاُ فیضیکی، رٌّی ٍ اجتواػی ًیاص ّای ا

 سا بیاى کشدُ ٍ ًقش ایي ػَاهل سا دس خصَص اکَلَطی اًساى ششح دّذ.
 24 سیضدّنجلسِ   21  -23

هشٍسی بش هغالب ٍ هشاسکت 

 فؼال دس کالس
 دکتش تَسلی

کشدُ ٍ  یاىب یاًساً یٍ ًقش اخالق سا دس خصَص اکَلَط یشیهشاسکت پز

 .یذواً یحتشش
 25 چْاسدّنجلسِ   21  -23

هشٍسی بش هغالب ٍ هشاسکت 

 فؼال دس کالس
 دکتش تَسلی

 ػَاهل هَثش بش هیضاى جوؼیت اًساًی سا بیاى ًوایذ.

ػَاهل هحذٍد کٌٌذُ ای کِ حذاکثش اًذاصُ هجاص یک جوؼیت سا تٌظین هی 

 ػلل افضایش جوؼیت سا اص دیذ جوؼیت شٌاساى بیاى ًوایذ. ًوایٌذ، بیاى کٌذ.

 26 پاًضدّنجلسِ   21  -23

هشٍسی بش هغالب ٍ هشاسکت 

 فؼال دس کالس
 دکتش تَسلی

 اثشات جوؼیت بش سالهت اًساى سا بیاى ًوایذ.

 هشکالت بْذاشتی کشَسّای دس حال تَسؼِ سا تششیح ًوایذ.
 27 شاًضدّنجلسِ   21  -23

هشٍسی بش هغالب ٍ هشاسکت 

 فؼال دس کالس
 28 ّفذّنجلسِ   21  -23 اىهشٍسی بش هغالب، جوغ بٌذی ٍ سفغ اشکال داًشجَی دکتش تَسلی

 

   تاريخ امتحان پايان ترم:٭                                                          ....تاريخ امتحان ميان ترم :            ٭

حضَس دس کالس، هشاسکت دس فؼالیت ّا ٍ بحث ّای کالسی هْن تلقی هی شَد.

 


