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 1399-1400ًیوسال  اٍل   هحیظ اکَلَشی هؼرفی درس 

 بْد اشت ػوَهیگرٍُ آهَزشی :   بْداشتداًشکدُ : 

  بْداشت هحیظ  3ترم پیَستِ کارشٌاسی  رشتِ ٍ هقغغ تحصیلی :٭ هحیظ اکَلَشی   ًام ٍ شوارُ درس:٭

   بْداشتداًشکدُ  هحل برگساری:٭ 13-15 ٍشٌبِد  رٍز ٍ ساػت برگساری: ٭

   ٍاحد 75/0تؼداد ٍ ًَع ٍاحد )ًظری/ػولی( : ٭

 درٍس پیش ًیاز:٭

 33334754  تلفي ٍ رٍزّای تواس:٭ دکتر الِْ تَسلی ًام هسٍَل درس: ٭

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

 

 س:ّدف کلی در٭

 رٍابط اکَلَژیک در هحیط زیست ٍ ضٌبخت هببًی اکَلَژی اًسبًی ٍ هحیط  بب داًطجَیبى آضٌبیی

 آشٌایی داًشجَیاى با: اّداف اختصاصی درس:٭

 اکَلَژی اًسبًیهفَْم  -1

 جوعیت ٍ هْن تریي اختصبصبت هربَط بِ آى -2

 ّویت عولی ببزخَردّبرضد ًوبیی جوعیت، ببزخَردّبی هثبت ٍ هٌفی، تٌظین جوعیت ٍ اآضٌبیی بب  -3

 هحیط اجتوبعی، اقتصبدی ٍ سیبسی، هفَْم ٍ ارزش ًوَدارّبی ًفَس، تعییي ٍ سٌجص ًفَسآضٌبیی بب  -4

 تأثیرات اًسبى بر هحیط زیستآضٌبیی بب  -5

 تَالی ًبضی از اًسبىآضٌبیی بب  -6

 بب ضبخص ّبی هرتبط بب بْداضت ٍ سالهتآضٌبیی  -7

 هحیطی هؤثر بر ٍضع سالهت  ارتببط هحیط ٍ سالهت ٍ عَاهل آضٌبیی بب  -8

 

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

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

 -3 اکَلَژی عوَهی، اصغر ًیطببَری، آخریي اًتطبر -2  طگبُ تْراى، آخریي اًتطبراکَلَژی، هحودرضب اردکبًی، اًتطبرات داً.1
  سالهت ّوگبًی ٍ اکَلَژی اًسبًی، ّیئت هَلفیي، آخریي اًتطبر 

 

 ًحَُ ارزشیابی داًشجَ ٍ بارم هربَط بِ ّر ارزشیابی :٭

 الف( در عَل دٍرُ)کَئیس، تکالیف،اهتحاى هیاى ترم...(

 ٍ هشارکت فؼال در کالس اًجام تکالیفیس، ًورُ کَی 2 بارم:

 ب( پایاى دٍرُ

   یاى ترماًورُ اهتحاى پ  17 بارم:

 هٌظن در کالس َر ضًورُ ح 1  سیاست هسٍَل دٍرُ در هَرد برخَرد با غیبت ٍ تاخیر داًشجَ در کالس درس:٭
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 1399-1400ًیوسال  اٍل  هحیظ اکَلَشی  جدول زمان بندی ارائه برنامه درس

آمادگی الزم دانشجويان 

 قبل از شروع کالس
 تاريخ ساعت عنوان مدرس

ف
دي

ر
 

هرٍری بر هغالب ٍ هشارکت 

 فؼال در کالس
 دکتر تَسلی

اکَلَشی اًساًی را تؼریف کٌد. ارتباط سالهت اًساى ٍ اکَلَشی را تَضیح 

 دّد.  ارتباط تَسؼِ پایدار ٍ سالهت اًساى را شرح دّد.
 5 جلسِ اٍل 51-51

هرٍری بر هغالب ٍ هشارکت 

 فؼال در کالس
 دکتر تَسلی

تراکن، پراکٌدگی، زاد ٍ ٍلد، هرگ ٍ هیر، تَزیغ سٌی جوؼیت را تَضیح 

 دّد.
 2 جلسِ دٍم 51-51

هرٍری بر هغالب ٍ هشارکت 

 فؼال در کالس
 دکتر تَسلی

 دّد.اًَاع ّرم ّای سٌی را ترسین ًوَدُ ٍ با جسییات کاهل شرح 

 ظرفیت زیستی را تؼریف ًوَدُ ٍ شکل رشد جوؼیت را شرح دّد.
 1 جلسِ سَم 51-51

هرٍری بر هغالب ٍ هشارکت 

 فؼال در کالس
 4 جلسِ چْارم 51-51 رشد ًوایی جوؼیت، بازخَردّای هثبت ٍ هٌفی جوؼیت را تَضیح دّد. دکتر تَسلی

هرٍری بر هغالب ٍ هشارکت 

 فؼال در کالس
 دکتر تَسلی

زش ًوَدارّای ًفَس را بیاى ًواید. ترکیب ًفَس از ًظر سي ٍ جٌس ار

 ٍ گسترش آى ّا ٍ تغییر هکاى آى ّا را بیاى کٌد.
 1 جلسِ پٌجن 51-51

هرٍری بر هغالب ٍ هشارکت 

 فؼال در کالس
 دکتر تَسلی

ارتباط اًساى ٍ تأهیي اًرشی، اًساى ٍ کشاٍرزی، اًساى ٍ هٌابغ عبیؼی، 

 ًدُ، اًساى ٍ آلَدگی ّا را شرح دّد.اًساى ٍ هَجَدات ز
 6 جلسِ ششن 51-51

هرٍری بر هغالب ٍ هشارکت 

 فؼال در کالس
 دکتر تَسلی

شاخص ّای هرتبظ با بْداشت ٍ سالهت را تَضیح دّد. ارتباط هحیظ ٍ 

 سالهت ٍ ػَاهل هحیغی هؤثر بر سالهت را تَضیح دّد.

 هرٍری بر هغالب، جوغ بٌدی ٍ رفغ اشکال داًشجَیاى

 7 جلسِ ّفتن 51-51

 

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

کالس، هشارکت در فؼالیت ّا ٍ بحث ّای کالسی هْن تلقی هی شَد.در بِ هَقؼ حضَر 

 


