
 بسمه تعالي

 

 برای پیشنهادی دورهفرم طرح 

 یا مجازی ترکیبیبه صورت دروسسازی آماده

 

 

 استاد گرامی
  طراحی شده است.مجازی  متی پیشنهادی برای تنظیم درس هایاین فرم طرح دوره، فر

در مجموع اجزای این فرم  کنید تکمیل منطقی و هوشمندانه پانل نویدهمانطور که مالحظه می

 را پوشش می دهد. در عین حال شما به دو صورت می توانید از این فرم استفاده کنید: 

ه و این فرم را دریافت و اجزای آن را مطابق با نیاز و خصوصیات درس خود ویرایش کرد -

اری دانشجویان بارگذبرای درس تکمیل نمایید و سپس در قسمت معرفی درس برای 

 مواردتوضیحات اضافه که مربوط به استادان برای تکمیل فرم است و  دقت کنیدکنید. 

را هم در باکس متنی درج  توضیح مختصریحتما  و ال پاک نماییدامخالی و ... را ک

 معرفی درس وارد کرده و دانشجویان را به مطالعه فرم ارجاع دهید. 

را  برای دانشجویان الزم است(می توانید خالصه ای از این فرم )بخشی که به نظر شما  -

 در بخش باکس متنی معرفی درس در  نوید وارد نموده و کل فرم را پیوست نکنید. 

-  

 

 

 کده علوم پزشکی خویدانش
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 :کارشناسی پیوسته مقطع رشته:    عمومیبهداشت   نام رشته  

 :اکولوژی انسانی و بهداشت بین الملل نام درس 

 

 :مشخصات استاد مسؤول 

 تلفن همراه شماره تماس دانشگاه گروه رتبه نام خانوادگی نام

 مهندسي استادیار عسگری اسرافیلدکتر 

 بهداشت محیط

علوم پزشکي 

 خوی

36255777 - 

 

 ول:آدرس پست الکترونیکی استاد مسئ

 

 ان همکارمشخصات استاد: 

 تلفن همراه شماره تماس دانشگاه گروه رتبه نام خانوادگی نام

       

       

 مشخصات کلی درس
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 درس:معرفي  .1

 

 محیط و انسانی اکولوژی مبانی شناخت و زیست محیط در اکولوژیک روابط با دانشجویان آشنایی
 

 :اهداف درس . 2

 :باشند قادر زیر موارد به دوره اتمام پساز دانشجویان رود مي انتظار

 .دهند توضیح وميعم بهداشت در اکولوژی کاربردهای و تاریخچه باره در و تعریف را اکولوژی   .1

 .دهند شرح را اکولوژی تفکر اساس و بیوسفر اکوسیستم،   .2

 دهند توضیح را آنها بین روابط و بیان را اکوسیستم انواع   .3

 یطمح حفظ باره در جهاني مصوب های قطنامه و مقررات جمله از زیست محیط حفظ در جهاني های تالش   .4

 .ایندنم بیان را زیست محیط از حفاظت در بهداشت هانيج سازمان و متحد ملل صندوق های برنامه زیست،

 دهند توضیح را پایدار توسعه و اکولوژی با انسان سالمت بین رابطه   .5

 .دهند شرح را عمومي سالمت نوین استراتژی و سالمت بر زیست محیط اثرات ارزیابي   .6

 .دهند توضیح سالمت حفظ منظور به محیط تغیر در را انسان نقش   .7

 .دهند شرح را تکنولوژی و اکولوژی بین رابطه   .8

 .ددهن شرح انساني اکولوژی با رابطه در را اخالقي های ارزش و مذهب اقتصادی، اجتماعي، مسائل   .9

 دهند شرح را انسان سالمت خصوص در اکولوژیک تغییرات با را جمعیت تحوالت رابطه  .10

 

 

 
 

 

 شیوه ارائه درس .1

 امل رگزاری ک، تبادل تکالیف و سایر تعامالت در کنار بفرمب این ارائه اطالعات کلي ضروری در چارچو

 حضوری و فعالیت های هاکالس

  ر حد دیرحضوری و ارائه قسمتي از رئوس مطالب  به شیوه غ فرمارائه اطالعات کلي ضروری در چارچوب این

 های مشخصيکرد قسمتمایید که در این رویهای واحدی غیربالیني کاربرد دارد. توجه ندرس رای)این نوع ارائه بمجاز مصوب 

 شوند(. از محتوا در بخش حضوری پوشش داده نمي

 اهداف و معرفی درس

 درس غیرحضوری جز تعیین
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 ه کامال مجازی درس ارائ 

 

 جدول زیر را تکمیل نمایید: 

 قسمت غیرحضوری عنوان 
 پوشش محتوا به شکل غیرحضوری چگونگی

 :آشنایي با اکولوژی و مفاهیم آن

 .اکولوژی را به طور دقیق تعریف کند -

 .انواع اکولوژی را با ذکر مثال نام ببرد -

ط انواع ارتباطات متقابل بین موجودات زنده و محی -

 .را شرح دهد

م هانواع ارتباط و تاثیر بین انسان و محیط را با  -

 .مقایسه کند

فایل پاوروینت صدار گذاری شده و بارگذاری شده در 

 سامانه نوید

 :موميآشنایي با کاربردهای اکولوژی در بهداشت ع

تاریخچه کاربرد اکولوژی در بهداشت عمومي را  -

 .توضیح دهد

کر انواع کاربرد اکولوژی در بهداشت عمومي را با ذ -

 .مثال نام ببرد

نقش افزایش جمعیت در بهداشت عمومي جامعه را  -

 .توضیح دهد

 تاثیر مثبت و منفي اکولوژی بر بهداشت عمومي را -

 .با هم مقایسه کند

گذاری شده و بارگذاری شده در فایل پاوروینت صدار 

 سامانه نوید

 :آشنایي با اکوسیستم، بیوسفر و اساس تفکر اکولوژی

 .اکوسیستم را تعریف کند -

 .بیوسفر را با ذکر مثال تعریف کند -

 .رابطه بین بیوسفر و اکوسیستم را شرح دهد -

 .اجزای اکوسیستم را بیان کند -

 صورت های همزیستي در اکولوژی را با هم مقایسه -

 .کند

فایل پاوروینت صدار گذاری شده و بارگذاری شده در 

 سامانه نوید
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 قسمت غیرحضوری عنوان 
 پوشش محتوا به شکل غیرحضوری چگونگی

 :آشنایي با طراحي اکوسیستم و روابط بین آنها

 .چند اکوسیستم را نام ببرد -

 .روابط بین اکوسیستم ها را شرح دهد -

عوامل تشکیل دهنده اکوسیستم)زنده و غیر زنده(  -

 .را ذکر کند

کوسیستم را ارتباط میان عوامل تشکیل دهنده ا -

 .توضیح دهد

 .انواع اکوسیستم ها را با هم مقایسه کند -

فایل پاوروینت صدار گذاری شده و بارگذاری شده در 

 سامانه نوید

 :آشنایي با تالش های جهاني در حفظ محیط زیست

انواع سازمان های درگیر در حفظ محیط زیست را  -

 .نام ببرد

محیط  انواع کنفرانس ها و عهدنامه های مربوط به -

 .زیست را نام ببرد

 موضوعات کنفرانس ها ، عهد نامه ها و کنوانسیون -

های مربوط به حفظ محیط زیست بین المللي را 

 .توضیح دهد

وط کنفرانس ها ، عهد نامه ها و کنوانسیون های مرب -

به حفظ محیط زیست بین المللي را با هم مقایسه 

 .کند

شده در  فایل پاوروینت صدار گذاری شده و بارگذاری

 سامانه نوید
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 قسمت غیرحضوری عنوان 
 پوشش محتوا به شکل غیرحضوری چگونگی

آشنایي با مقررات و قطعنامه های مصوب جهاني در 

 :حفظ محیط زیست

مقررات مربوط به حفظ محیط زیست را در اصل  -

 .قانون اساسي جمهموری اسالمي ایران توضیح دهد

جرایم مربوط به تخطي از اصل قانون اساسي  -

جمهوری اسالمي ایران در خصوص حفظ محیط 

 .زیست را ذکر کند

برنامه های مختلف حفظ محیط زیست را توضیح  -

 .دهد

مقررات و مصوبات سازمانهایي که به نحوی در  -

 .حفظ محیط زیست نقش دارند را بیان کند

-  

فایل پاوروینت صدار گذاری شده و بارگذاری شده در 

 سامانه نوید

آشنایي با برنامه های صندوق توسعه ملل و سازمان 

 :زیستبهداشت در حفاظت از محیط 

تاریخچه برنامه های سازمان ملل متحد در خصوص  -

 .حفاظت از محیط زیست را شرح دهد

ابعاد و حیطه های برنامه های صندوق توسعه ملل  -

متحد در خصوص حفاظت از محیط زیست را نام 

 .ببرد

ابعاد و حیطه های برنامه های سازمان جهاني  -

بهداشت در خصوص حفاظت از محیط زیست را 

 .بیان کند

برنامه های سازمانهایي که به نحوی در حفاظت  -

 .محیط زیست نقش دارند را تفسیر کند

فایل پاوروینت صدار گذاری شده و بارگذاری شده در 

 سامانه نوید
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 قسمت غیرحضوری عنوان 
 پوشش محتوا به شکل غیرحضوری چگونگی

 :آشنایي با رابطه سالمت انسان با اکولوژی

ام عواملي که بر سالمت انسان تاثیر مي گذارد را ن -

 .ببرد

 سالمت انسان را از عواملي محیطي تاثیر گذار بر -

 .سایر عوامل تفکیک کند

ا نحوه تاثیر و ارتباط بین سالمت انسان و محیط ر -

 .توضیح دهد

تاثیرات منفي خطرات زیست محیطي بر سالمت  -

 .انسان را با ذکر مثال شرح دهد

فایل پاوروینت صدار گذاری شده و بارگذاری شده در 

 سامانه نوید

 لسهآشنایي با رابطه سالمت انسان با اکولوژی )ادامه ج

 (:قبل

تاثیرات مثبت حفاظت از محیط زیست بر سالمت  -

 .انسان را با ذکر مثال توضیح دهد

 .نقش عوامل جوی بر سالمت انسان را بیان کند -

تاثیر عوامل اقلیمي و تغییرات فصلي بر سالمت  -

 .انسان را با ذکر مثال شرح دهد

یعي،محیط اجتماعي و محیط نقش محیط طب -

 .مصنوعي را بر سالمت انسان با هم مقایسه کند

فایل پاوروینت صدار گذاری شده و بارگذاری شده در 

 سامانه نوید

 :آشنایي با رابطه بین توسعه پایدار و سالمت

 .مفهوم توسعه پایدار را بیان کند -

 ا باخواستگاه توسعه پایدار و اثر آن بر روی محیط ر -

 .ال شرح دهدذکر مث

یح ارتباط بین توسعه پایدار و سالمت انسان را توض -

 .دهد

 .توافقات نشست جهاني توسعه پایدار را تفسیر کند -

فایل پاوروینت صدار گذاری شده و بارگذاری شده در 

 سامانه نوید
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 قسمت غیرحضوری عنوان 
 پوشش محتوا به شکل غیرحضوری چگونگی

آشنایي با استراتژی نوین بهداشت عمومي و ارزیابي 

 :اثرات محیط زیست بر سالمت

یست در استراتژی نوین بهداشت جایگاه محیط ز -

 .عمومي را بیان کند

 .مهم ترین منابع زیست محیطي را شرح دهد -

چند مورد از آالینده های محیط زیست را مثال  -

 .بزند

چند مورد از اثرات آلودگي های محیط زیست بر  -

 .سالمت انسان را با ذکر مثال توضیح دهد

در  فایل پاوروینت صدار گذاری شده و بارگذاری شده

 سامانه نوید

 :آشنایي نقش انسان در تغییرات محیط زیست

چند مورد از روش های تاثیر انسان بر محیط  -

 .زیست را نام ببرد

 رابطه بین فعالیت های انساني و تامین انرژی را -

 .توضیح دهد

کر اثر فعالیت های انساني بر منابع طبیعي را با ذ -

 .مثال شرح دهد

 آلودگي محیط زیست رااثر فعالیت های انساني بر  -

 .با ذکر مثال توضیح دهد

فایل پاوروینت صدار گذاری شده و بارگذاری شده در 

 سامانه نوید

 :آشنایي با رابطه بین تکنولوژی و اکولوژی

 .تکنولوژی را تعریف کند -

ل اثرات مثبت تکنولوژی بر اکولوژی را با ذکر مثا -

 .شرح دهد

 ا ذکر مثالتکنولوژی بر اکولوژی را ب منفياثرات  -

 .شرح دهد

 .مفهوم علم ضد علم را تشریح کند -

فایل پاوروینت صدار گذاری شده و بارگذاری شده در 

 سامانه نوید



 9 

 قسمت غیرحضوری عنوان 
 پوشش محتوا به شکل غیرحضوری چگونگی

هب و اقتصادی، مذ -آشنایي با رابطه مسائل اجتماعي 

 :ارزشهای اخالقي با اکولوژی انساني

کر ذرابطه مسائل اجتماعي با اکولوژی انساني را با  -

 .مثال بیان کند

 رابطه مسائل اقتصادی با اکولوژی انساني را شرح -

 .دهد

 ذکر رابطه ارزشهای اخالقي با اکولوژی انساني را با -

 .مثال تفسیر کند

رابطه مسائل مذهبي با اکولوژی انساني را شرح  -

 .دهد

فایل پاوروینت صدار گذاری شده و بارگذاری شده در 

 سامانه نوید

قتصادی ، مذهب و ا -آشنایي با رابطه مسائل اجتماعي 

 (:لارزشهای اخالقي با اکولوژی انساني) ادامه جلسه قب

ارتباط تامین نیازهای اولیه و اساسي انسان با  -

 .اکولوژی انساني را با ذکر مثال شرح دهد

 تاثیر عدالت خواهي بر اکولوژی انساني را توضیح -

 .دهد

اثر مشارکت پذیری بر اکولوژی انساني را تفسیر  -

 .کند

ي میراث فرهنگي و زیستي با اکولوژی انسانارتباط  -

 .را توضیح دهد

فایل پاوروینت صدار گذاری شده و بارگذاری شده در 

 سامانه نوید

ک آشنایي با رابطه تحوالت جمعیت با تغییرات اکولوژی

 :در رابطه با سالمت انسان

 .دعوامل موثر روی اندازه جمعیت انسان را نام ببر -

ه اندازه مجاز یک عوامل محدود کننده ای ک -

 .جمعیت را تنظیم مي کنند شرح دهد

 .علل افزایش جمعیت را با ذکر مثال توضیح دهد -

کنش بین جمعیت های انساني را در خصوص  -

 .تامین نیازهای اولیه توضیح دهد

فایل پاوروینت صدار گذاری شده و بارگذاری شده در 

 سامانه نوید
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 قسمت غیرحضوری عنوان 
 پوشش محتوا به شکل غیرحضوری چگونگی

 ات اکولوژیکآشنایي با رابطه تحوالت جمعیت با تغییر

 (: در رابطه با سالمت انسان)ادامه جلسه قبل

اثرات جمعیت بر سالمت انسان را با ذکر مثال  -

 .توضیح دهد

ارتباط بین رشد جمعیت و منابع غذایي را تفسیر  -

 .کند

رابطه بین افزایش جمعیت و مهاجرت را در  -

 .خصوص تغییرات اکولوژیک توضیح دهد

ندگي را در رابطه بین رشد جمعیت و کیفیت ز -

 .خصوص تغییرات اکولوژیک شرح دهد

فایل پاوروینت صدار گذاری شده و بارگذاری شده در 

 سامانه نوید
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 معرفي کتاب. 1

 

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های مشخص صفحات و  فصل

 شده برای آزمون

 تهران دانشگاه انتشارات نی،اردکا محمدرضا دکتر اکولوژي،

 
 

 نور پیام دانشگاه انتشارات نیشابوري، اصغر دکتر عمومی، اکولوژي

 
 

 قومس نشر کردوانی، پرویز دکتر طبیعی، هاي اکوسیستم

 
 

 )ع(  حسین امام دانشگاه انتشارات و چاپ موسسه روشن، علی عمومی، اکولوژي

 
 

  اصفهان صنعتی دانشگاه دانشگاهی جهاد ،پناه امید پرویز زیست، محیط علم اکولوژي
  
 

 معرفي مقاله )درصورت نیاز(. 2

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسی دانشجویان به 

 مقاله

 

 

 

 

 

 

 

 و ...(  اسالید ، مجموعهفیلممحتوای الکترونیکي، جزوه یا هر نوع محتوای دیگر )مانند  معرفي .3

 نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

  اریذبارگ

    

 منابع درسی دانشجویان
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 خیر   بلي   اید؟. آیا برای درس خودآزمون در نظر گرفته1

 ها را ذکر کنید در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون

  
 مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون ان آزمونعنو شماره

    
 

 

 

 

   

 

 خودآزمون ها
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 تکالیف طول ترم  

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

مهلت 

فیدبک دادن 

 مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

    تکالیف در سامانه نوید بارگذاری و تاریخ آن مشاهده مي گردد  

 

 

     

 

 ترم پروژه پایان 

 خیر   بلي   اید؟. آیا برای درس خود پروژه پایان ترم در نظر گرفته1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:

 .........................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................  

 

 

 
 

 گفتگو 

 : گفتگوموضوع 

 

 های دانشجویانتكالیف و پروژه

 سایر فعالیت های یادگیری
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 ..( ا و .شیوه ارزشیابي دانشجو )اجزا و بارم بندی مانند پاسخ به تکالیف، آزمون نهایي، خودآزمونه .1

 ارزشیابي در قسمت معرفي درس نوید وارد کنید. Tabاین توضیح را در 

 

 

 

ر کالسهای )مواردی چون نمره آزمون کتبي، حضور و غیاب د بندی دقیق ارزشیابي نهایي دانشجوها و بارممالك .2

  های پیش بیني شده(حضوری، نمره تک تک تکالیف و سایر فعالیت

 وید انجام دهید. توجه: مي توانید این تنظیمات را در بخش نمرات در ن

 

 

 

 

 نمره تاریخ آزمون/ تاریخ انجام تکلیف شرح فعالیت ردیف

 4 طول ترم در  انجام تکالیف بارگزاری شده در نوید در موعد مقرر 1

 4 میان ترم امتحان میان ترم 2

 12 پایان ترم (ای گزینه چهار/تشریحی سواالت) پایان ترمامتحان   3

    

    

    

 20  جمع 

 ارزشیابی دانشجویان


