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 معرفی درس:
با توجه به رشد و توسعه صنعتی، تاثیراتی که انسانها بر روی محیط زیست اطراف خود می گذارند روز به روز در حال افزایش می 

باشد و اکثر این تاثیرات منفی می باشد بنابراین باید به دنبال راهی بود تا اثرات منفی را تا حد امکان کاهش دارد بنابراین هدف 

تاثیرات و   ارتباط تاثیر محیط زیست در سالمت انسان،ن دانشجویان با محیط زیست پیرامون موجودات زنده آشنا شداین درس شامل 

 می باشد. انسان در محیط زیست پیرامون خودش  

 

 

 

 

 

 

 

 کارشناسی/بهداشت عمومیمقطع و رشته تحصیلی: بهداشت عمومی            گروه آموزشی:     بهداشت           دانشکده :     

 واحد  2  :  تعداد واحد  اکولوژی انسانی و بهداشت بین الملل   :  نام درس

 نظری نوع واحد :

 8-10دوشنبه ها روز و ساعت برگزاری کالس:   ندارد  پیش نیاز:

 مجازی  –دانشکده بهداشت  مکان برگزاری:

                                              دکتر راضیه ذوالقدر مسئول برنامه :  

  raziezolghadr@yahoo.comآدرس پست الکترونیکی:                        071-52519272:   دانشکده شماره تماس

                   دکتر راضیه ذوالقدر    مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 raziezolghadr@yahoo.comآدرس پست الکترونیکی:                         071-52519272شماره تماس دانشکده:    

 دکتر راضیه ذوالقدر تهیه و تنظیم : 

 1/6/99بازنگری: تدوین/ تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



 عناوين کلی اين درس شامل موارد زير می باشد :
 

 تعریف اکولوژی )محیط، ارتباطات، دیدگاه کلی نگر(

 تاریخچه و کاربرد اکولوژی در بهداشت عمومی 

 تعریف اکوسیستم، بیوسفر و اساس تفکر اکولوژی 

 شناسایی و طراحی اکوسیستم و روابط بین آنها            

 تالش جهانی برای حفظ محیط زیست 

 توسعه سالمت پایدار  –رابطه سالمت انسان با اکولوژی  

 ی اثرات محیط زیست بر سالمتی استراتژی نوین سالمت عمومی، ارزیاب

 نقش انسان در تغییر محیط به منظور حفظ سالمتی  

 رابطه بین تکنولوژی و اکولوژی 

 رابطه مسائل اجتماعی و اقتصادی، فرهنگی و ارزشهای اخالقی با اکولوژی  

 رابطه تحوالت جمعیتی با تغییرات اکولوژیک در رابطه با سالمت انسان 

 

 

 
 

 هدف كلي 

 اکولوژی )محیط، ارتباطات، دیدگاه کلی نگر(تعریف 

 ف اختصاصي اهدا 

 دانشجو بايد بتواند:

  .اکولوژی را تعریف کند 

  .اهداف و اهمیت علم اکولوژی را بیان نماید 

  .چرخه انرژی در محیط را بیان نماید 

 .دیدگاه کلی در زمینه رویدادهای طبیعی و انسانی در کره زمین را بیان نماید 

 هدف كلي 

  تاریخچه و کاربرد اکولوژی در بهداشت عمومی

 ف اختصاصي اهدا 

 دانشجو بايد بتواند:

 .رابطه اکولوژی و سالمتی را بیان نماید 

 .اپیدمیولوژی بیماری و سالمتی را از دیدگاه اکولوژی بیان نماید 

 .کاربرد علم اکولوژی در بهداشت را بیان نماید 

  .عوامل خطر سالمتی انسان را در اکوسیستم کره زمین معرفی نماید 

  .تاریخچه کاربرد علم اکولوژی در بهداشت عمومی را بیان نماید 

 هدف كلي 

  یو اساس تفکر اکولوژ وسفریب ستم،یاکوس فیتعر

 ف اختصاصي اهدا 

 دانشجو بايد بتواند:

 .اکوسیستم را تعریف نماید 

  را تعریف نماید.روابط اجزاء در اکوسیستم 

 .چرخه غذایی و انتقال انرژی در اکوسیستم کره زمین را بیان نماید 

 .بیوسفر، اجزاء آن و روابط کلی در بیوسفر را بیان نماید 



 .اساس تفکر اکولوژیک را بیان نماید 

 هدف كلي 

 آنها نیو روابط ب ستمیاکوس یو طراح ییشناسا

 ف اختصاصي اهدا 

 دانشجو بايد بتواند:

 اکوسیستم را معرفی نماید. انواع 

 .روابط در یک اکوسیستم را شرح دهد 

 .یک اکوسیستم ساده طراحی نماید 

 .تاثیر اجزاء در تحوالت اکوسیستم را شرح دهد 

 .وابستگیهای موجودات زنده در اکوسیستم کره زمین را شرح دهد 

 هدف كلي 

  ستیز طیحفظ مح یبرا یتالش جهان
 ف اختصاصي اهدا

 بتواند:دانشجو بايد 

 .سازمانهای ملی و جهانی محیط زیست را معرفی نماید 

 .خطرات جهانی محیط زیست برای انسان را شرح دهد 

 .راههای کنترل آلودگیهای محیط زیست را بیان نماید 

  .برنامه های سازمان جهانی بهداشت و صندوق توسعه ملل برای حفظ محیط زیست را شرح دهد 

 

 هدف كلي 

 توسعه سالمت پایدار  –رابطه سالمت انسان با اکولوژی 

 ف اختصاصي اهدا 

 دانشجو بايد بتواند:

 .رابطه اکولوژی و سالمت انسان را بیان نماید 

 .اثرات موجودات زنده در سالمتی انسان را شرح دهد 

 .سالمتی را از دیدگاه اکولوژیک تعریف نماید 

 تی را بیان نماید.اثرات علم اکولوژی بر توسعه پایدار سالم 

 

 هدف كلي 

 استراتژی نوین سالمت عمومی، ارزیابی اثرات محیط زیست بر سالمتی 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو بايد بتواند:

 .استراتژی سالمت عمومی در هزاره سوم را بیان نماید 

 .نیازها و اولویتهای سالمتی از دیدگاه انسانهای فعلی را بیان نماید 

 شرایط جدید بر سالمتی را بیان نماید. اثرات محیط زیست با 

 .شرایط فعلی محیط زیست را از نظر اکولوژی انسانی ارزیابی نماید  

 

 هدف كلي 

 نقش انسان در تغییر محیط به منظور حفظ سالمتی 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو بايد بتواند:

 .جایگاه انسان در اکوسیستم کره زمین را شرح دهد 

  اکوسیستم کره زمین را شرح دهد. نقش انسان در تغییرات 

 .اثرات تغییرات برنامه ریزی شده انسان در اکوسیستم کره زمین را ارزیابی نماید 

 .تغییرات مثبت بهداشتی انسان در کره زمین را بیان نماید 



 .عوامل خطر سالمتی ناشی از عملکرد انسان را بیان نماید 

 

 هدف كلي 

  رابطه بین تکنولوژی و اکولوژی

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو بايد بتواند:

  .تکنولوژی را تعریف نماید 

 .اثرات تکنولوژی بر اکوسیستم کره زمین را بیان نماید 

 .اثرات مثبت تکنولوژی بر سالمتی انسان را ارزیابی نماید 

 .اثرات منفی تکنولوژی بر سالمت انسان را ارزیابی نماید 

 هدف کلی 

  اقتصادی، فرهنگی و ارزشهای اخالقی با اکولوژیرابطه مسائل اجتماعی و 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:
 .نقش زندگی اجتماعی انسان در تغییرات کره زمین را شرح دهد 

  را شرح دهد. نیکره زمنقش فرهنگ جوامع انسانی در اکولوژی 

  را شرح دهد. نیکره زم یدر اکولوژنقش اقتصاد جوامع انسانی 

 را شرح دهد. نیکره زم یدر اکولوژای اخالقی جوامع نقش ارزشه 

 هدف کلی 

 در رابطه با سالمت انسان کیاکولوژ راتییبا تغ یتیرابطه تحوالت جمع

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:
 .تاریخچه تحوالت جمعیت موجودات زنده در کره زمین را شرح دهد 

  شرح دهد.تاریخچه تحوالت جمعیت انسان در کره زمین را 

 .عوامل افزایش جمعیت انسان در کره زمین را شرح دهد 

 .اثرات افزایش جمعیت انسان بر سالمتی انسانها در کره زمین را بیان نماید 

 .خطرات تحوالت آینده جمعیت انسان بر سالمتی انسانها در کره زمین را بیان نماید 
 

 

 

 

 روش آموزش 
 

 حضوری                   مجازی                                 ترکیبی                            

 شرايط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
  و با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید و کامپیوتر ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور 

 

 

 



  منابع درسی:  

 خیر   بلی در نظر دارید؟ درسی منبع خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوانمقاله /آیا کتاب 

 :در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید 

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

 مطالعهشده برای 

  اول، دوم، چهارم، پنجم فصل ، آخرین انتشار1397انتشارات دانشگاه تهران، سال اکولوژی محمدرضا اردکانی، 
 

 

 

 

 

 

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

 مقاله

 

 

 

 

 

 

 

 

  در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر

، مشخصات آن را ذکر کنید و به دانشجویان معرفی کنید منبع درسیکتاب فوق یا به تنهایی به عنوان 

 آن را ضمیمه نمایید: فایل

 
 و ... است. های دیگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، آموزشی جزوه، فیلماسالید پاور پوینت، منظور  *

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** اریذبارگ

    

    

    

    

    



 

  منبع در صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری )مانند کتاب، مجموعه اسالید، جزوه و ...( را به عنوان

نه برای ، مشخصات کامل آن را ذکر کنید. )در سامانه قسمتی جداگابه دانشجویان معرفی کنید مطالعه بیشتر

 این موارد در نظر گرفته شده است.(

.  
1 ....................................................................................................................................................................................................................... 

2 ....................................................................................................................................................................................................................... 

3 ....................................................................................................................................................................................................................... 

4........................................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 آزمون های خود ارزيابی 

 خیر  بلی   اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا برای درس خود1

 ها را ذکر کنید.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

 مهلت ارائه بازخورد به تکالیف مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره

 مثال

ازمون مبحث 

نیازسنجی در برنامه 

 درسی

تستی چهار 

 جوابی
20/7/99تا  14/7/99از  24/7/99تا تاریخ    

 

 

 

 

   

 

     



 

 

 

 

 های دانشجويانتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 

 پروژه درسی 

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ دادن 

 دانشجویان

مهلت 

فیدبک 

دادن 

 مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

 مثال
تکلیف اول 

 کالسی

دهید که مفهوم این عبارت  در این تکلیف در یک پاراگراف کوتاه شرح

اند. زمان به وجود آمدههای درسی زیادی به صورت همبرنامه" چیست؟

"ها باید همگرا و همسان شوند.تمام این برنامه  

در مورد کوریکولوم رشته پزشکی )یا اگر آشنایی شما کافی نیست 

 کوریکولوم رشته خودتان( مصادیقی برای موارد زیر ذکر نمایید:  برنامه

برنامه درسی طراحی ، برنامه درسی مخفی ، رسمی درسی رسمی و غیر

برنامه درسی بی اثرو  شده، آموزش داده شده و مورد سنجش واقع شده  

 تا 12/7/99

23/7/99  
27/7/99  

مرور فصل 

مربوطه از منبع 

درسی و درک 

 مفاهیم مربوطه

1 

 

اول تکلیف 

 کالسی
99 21/7تا  8/7/99 وضیح دهند. تدانشجویان در حد یک پاراگراف در مورد اکوسیستم   28/7/99  

مرور فصل 

مربوطه از منبع 

درسی و درک 

 مفاهیم مربوطه

 دومتکلیف  2

 کالسی
 را لیست کنند.  ستیز طیحفظ مح یبرا یتالش جهاندانشجویان چند مورد از 

تا  29/7/99

12/8/99  
19/8/99  

مرور فصل 

مربوطه از منبع 

درسی و درک 

 مفاهیم مربوطه

 سومتکلیف  3

 کالسی
3/9/99تا  20/8/99 توضیح دهند.  توسعه سالمت  پایدارحداقل یک پاراگراف در رابطه با   10/9/99  

مرور فصل 

مربوطه از منبع 

درسی و درک 

 مفاهیم مربوطه

4 
تکلیف 

 چهارم

 کالسی

به منظور حفظ  طیمح رییانسان در تغنقش حداقل یک پاراگراف در رابطه با 

 توضیح دهند.  یسالمت
17/9/99تا  4/9/99  24/9/99  

مرور فصل 

مربوطه از منبع 

درسی و درک 

 مفاهیم مربوطه



 خیر  بلی   اید؟در نظر گرفتهمیان ترم /. آیا برای درس خود پروژه پایان ترم 1

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

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

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

 یریادگي یها تیفعال ريسا 

مباحثه دقت  تیو هدا ی(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانیاتاق بحث )غ یدر سامانه امکان فعال ساز

به  لی. در صورت تمادینما یادیکمک ز انیدر دانشجو یتواند به پرورش تفکر انتقاد-یانجام شود م یکاف

 :دیینما لیرا تکم ریامکان موارد ز نیاستفاده از ا

 )اتاق بحث )فورم 

بحث:  موضوع

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

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

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

 ارزشیابی دانشجويان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 نمره 10 آزمون میان ترم

 نمره 5 آزمون پایان ترم

 نمره 2 کالس و حضور و غیابشرکت فعال در 

 نمره 3 تکالیف و سایر فعالیت ها

 
 

 

 

 

 مقررات 

  طبق قوانین آموزشیحداقل نمره قبولي                                        

 طبق قوانین آموزشی               تعداددفعات مجاز غيبت در كالس        



 بین المللاکولوژی انسانی و بهداشت  درس زمانبندي جدول

ساعت  تاریخ ارائه

 ارائه

موضوع 

 مدرس جلسه
نحوه 

 ارائه

امكانات 

مورد 

 نياز

روش 

 ارزشيابي

24/6/99 8-10 
 یاکول  وژ فی  تعر

ارتباطات،  ط،ی)مح

 نگر( یکل دگاهید

 مجازی دکتر ذوالقدر
ک  امپیوتر، ن  رم  

اف  زار پاورپون  ت، 

اینترنت، س امانه  

 نوید  

آزم   ون می   انترم، 

پایان ترم، تکلی ف،  

  حضورو غیاب

31/6/99 
10-8 و ک اربرد   خچهیتار 

در  یاکول        وژ

 یبهداشت عموم

ک  امپیوتر، ن  رم   مجازی دکتر ذوالقدر

اف  زار پاورپون  ت، 

اینترنت، س امانه  

 نوید  

آزم   ون می   انترم، 

پایان ترم، تکلی ف،  

  حضورو غیاب

7/7/99 
10-8  ستم،یاکوس فیتعر 

و اس  اس  وس  فریب

 یتفکر اکولوژ

ک  امپیوتر، ن  رم   مجازی دکتر ذوالقدر

اف  زار پاورپون  ت، 

اینترنت، س امانه  

 نوید  

آزم   ون می   انترم، 

پایان ترم، تکلی ف،  

  حضورو غیاب

14/7/99 
10-8  یو طراح ییشناسا 

و روابط  ستمیاکوس

 آنها نیب

ک  امپیوتر، ن  رم   مجازی دکتر ذوالقدر

اف  زار پاورپون  ت، 

اینترنت، س امانه  

 نوید  

آزم   ون می   انترم، 

تکلی ف،  پایان ترم، 

  حضورو غیاب

21/7/99 
10-8  یو طراح ییشناسا 

و روابط  ستمیاکوس

 آنها نیب

ک  امپیوتر، ن  رم   مجازی دکتر ذوالقدر

اف  زار پاورپون  ت، 

اینترنت، س امانه  

 نوید  

آزم   ون می   انترم، 

پایان ترم، تکلی ف،  

  حضورو غیاب

28/7/99 
10-8  یبرا یتالش جهان 

 طیحف    ظ مح    

 ستیز

ک  امپیوتر، ن  رم   مجازی دکتر ذوالقدر

اف  زار پاورپون  ت، 

اینترنت، س امانه  

 نوید  

آزم   ون می   انترم، 

پایان ترم، تکلی ف،  

  حضورو غیاب

5/8/99 
10-8  یبرا یتالش جهان 

 طیحف    ظ مح    

 ستیز

ک  امپیوتر، ن  رم   مجازی دکتر ذوالقدر

اف  زار پاورپون  ت، 

اینترنت، س امانه  

 نوید  

آزم   ون می   انترم، 

پایان ترم، تکلی ف،  

  حضورو غیاب

12/8/99 
10-8 رابط   ه س   المت   

 یانسان ب ا اکول وژ  

 س  المت توس  عه –

 دارپای

ک  امپیوتر، ن  رم   مجازی دکتر ذوالقدر

اف  زار پاورپون  ت، 

اینترنت، س امانه  

 نوید  

آزم   ون می   انترم، 

پایان ترم، تکلی ف،  

  حضورو غیاب

19/8/99 
10-8 رابط   ه س   المت   

 یانسان ب ا اکول وژ  

 س  المت توس  عه –

 دارپای

ک  امپیوتر، ن  رم   مجازی دکتر ذوالقدر

اف  زار پاورپون  ت، 

اینترنت، س امانه  

 نوید  

آزم   ون می   انترم، 

پایان ترم، تکلی ف،  

  حضورو غیاب

20/8/99 10-8  نین   و یاس   تراتژ 

 ،یس  المت عم  وم 

اث   رات  یابی   ارز

ک  امپیوتر، ن  رم   مجازی دکتر ذوالقدر

اف  زار پاورپون  ت، 

اینترنت، س امانه  

می   انترم، آزم   ون 

پایان ترم، تکلی ف،  

  حضورو غیاب



ب ر   س ت یز طیمح

 یسالمت
 نوید  

26/8/99 
10-8  نین   و یاس   تراتژ 

 ،یس  المت عم  وم 

اث   رات  یابی   ارز

ب ر   س ت یز طیمح

 یسالمت

ک  امپیوتر، ن  رم   مجازی دکتر ذوالقدر

اف  زار پاورپون  ت، 

اینترنت، س امانه  

 نوید  

آزم   ون می   انترم، 

پایان ترم، تکلی ف،  

  حضورو غیاب

3/9/99 
10-8 نق   ش انس   ان در  

ب  ه  طیمح   ریی  تغ

منظ    ور حف    ظ 

 یسالمت

ک  امپیوتر، ن  رم   مجازی دکتر ذوالقدر

اف  زار پاورپون  ت، 

اینترنت، س امانه  

 نوید  

آزم   ون می   انترم، 

پایان ترم، تکلی ف،  

  حضورو غیاب

10/9/99 
10-8 نق   ش انس   ان در  

ب  ه  طیمح   ریی  تغ

منظ    ور حف    ظ 

 یسالمت

ک  امپیوتر، ن  رم   مجازی دکتر ذوالقدر

اف  زار پاورپون  ت، 

اینترنت، س امانه  

 نوید  

آزم   ون می   انترم، 

پایان ترم، تکلی ف،  

  حضورو غیاب

17/9/99 
10-8  نیرابط     ه ب      

و  یتکنول        وژ

 یاکولوژ

ک  امپیوتر، ن  رم   مجازی دکتر ذوالقدر

اف  زار پاورپون  ت، 

اینترنت، س امانه  

 نوید  

آزم   ون می   انترم، 

پایان ترم، تکلی ف،  

  حضورو غیاب

24/9/99 
10-8 رابط    ه مس    ائل  

و  یاجتم        اع

 یفرهنگ ،یاقتصاد

 یاخالق یو ارزشها

 یبا اکولوژ

ک  امپیوتر، ن  رم   مجازی دکتر ذوالقدر

اف  زار پاورپون  ت، 

اینترنت، س امانه  

 نوید  

آزم   ون می   انترم، 

پایان ترم، تکلی ف،  

  حضورو غیاب

1/10/99 
10-8 رابط    ه مس    ائل  

و  یاجتم        اع

 یفرهنگ ،یاقتصاد

 یاخالق یو ارزشها

 یبا اکولوژ

ک  امپیوتر، ن  رم   مجازی دکتر ذوالقدر

اف  زار پاورپون  ت، 

اینترنت، س امانه  

 نوید  

آزم   ون می   انترم، 

پایان ترم، تکلی ف،  

  حضورو غیاب

8/10/99 
10-8 رابط   ه تح   والت  

ب    ا   یت    یجمع

 کیاکولوژ راتییتغ

در رابطه با سالمت 

 انسان

ک  امپیوتر، ن  رم   مجازی دکتر ذوالقدر

اف  زار پاورپون  ت، 

اینترنت، س امانه  

 نوید  

آزم   ون می   انترم، 

پایان ترم، تکلی ف،  

  حضورو غیاب

 

 


