
 

 

 
 

 

 

 ( ترکیبیlesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه اول

 عمومی مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشت     دانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی       

 24/6/99 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 8-10ساعت:دوشنبه               روز:         اکولوژی انسانی و بهداشت بین الملل  نام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 نفر  28تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 اکولوژی انسانی و بهداشت بین الملل  :  جلسهعنوان 

 نگر( یکل دگاهیارتباطات، د ط،ی)مح یاکولوژ فیتعر:  جلسههدف کلی 

 دانشجو بايد بتواند::  اختصاصیاهداف 

  .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  

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تشریحی -عنوان و نوع آزمون : میان ترم

 اکولوژی محمدرضا اردکانی آخرین انتشارمنبع درس  :

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 



 

 

 جلسه دوم 

 عمومی آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشتدانشکده :     بهداشت            گروه 

 31/6/99 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 8-10ساعت:دوشنبه               روز:         اکولوژی انسانی و بهداشت بین الملل  نام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 نفر  28تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 اکولوژی انسانی و بهداشت بین الملل  :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 یدر بهداشت عموم یو کاربرد اکولوژ خچهيتار

 :  اختصاصیاهداف 
 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 

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تشریحی -عنوان و نوع آزمون : میان ترم

 منبع درس  :

 اکولوژی محمدرضا اردکانی آخرین انتشار -

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 



 

 

 جلسه سوم 

 عمومی تحصیلی:کارشناسی، بهداشتدانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع و رشته 

 7/7/99 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 8-10ساعت:دوشنبه               روز:         اکولوژی انسانی و بهداشت بین الملل  نام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 نفر  28تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 اکولوژی انسانی و بهداشت بین الملل  :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 یو اساس تفکر اکولوژ وسفریب ستم،یاکوس فيتعر

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

  .اکوسیستم را تعریف نماید 

 .روابط اجزاء در اکوسیستم را تعریف نماید 

 .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 

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

 /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر          بلیفعالیت آموزشی :   تکلیف : 

 تشریحی -عنوان و نوع آزمون : میان ترم

 منبع درس  :

 محمدرضا اردکانی آخرین انتشاراکولوژی  -

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 



 

 

 جلسه چهارم 

 عمومی :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشتدانشکده 

 14/7/99 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 8-10ساعت:                      دوشنبه روز:         اکولوژی انسانی و بهداشت بین الملل  نام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 نفر  28تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 اکولوژی انسانی و بهداشت بین الملل  :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 آنها نیو روابط ب ستمیاکوس یو طراح يیشناسا

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

  .انواع اکوسیستم را معرفی نماید 

 .روابط در یک اکوسیستم را شرح دهد 

 .یک اکوسیستم ساده طراحی نماید 

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تشریحی -عنوان و نوع آزمون : میان ترم

 منبع درس  :

 محمدرضا اردکانی آخرین انتشاراکولوژی  -

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 جلسه پنجم 

 عمومی دانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشت

 21/7/99 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 8-10ساعت:                      دوشنبه روز:         اکولوژی انسانی و بهداشت بین الملل  نام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 نفر  28تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 اکولوژی انسانی و بهداشت بین الملل  :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 آنها نیو روابط ب ستمیاکوس یو طراح يیشناسا

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

  .تاثیر اجزاء در تحوالت اکوسیستم را شرح دهد 

 .وابستگیهای موجودات زنده در اکوسیستم کره زمین را شرح دهد 

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تشریحی -عنوان و نوع آزمون : میان ترم

 منبع درس  :

 محمدرضا اردکانی آخرین انتشاراکولوژی  -

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 جلسه ششم 

 عمومی دانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشت

 28/7/99 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 8-10ساعت:دوشنبه               روز:         اکولوژی انسانی و بهداشت بین الملل  نام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 نفر  28تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 اکولوژی انسانی و بهداشت بین الملل  :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 ستيز طیحفظ مح یبرا یتالش جهان

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

 .سازمانهای ملی و جهانی محیط زیست را معرفی نماید 

 .خطرات جهانی محیط زیست برای انسان را شرح دهد  

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

 /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر           بلیفعالیت آموزشی :   تکلیف : 

 تشریحی -عنوان و نوع آزمون : میان ترم

 منبع درس  :

 وژی محمدرضا اردکانی آخرین انتشااکول -

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 جلسه هفتم 

 عمومی گروه آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشتدانشکده :     بهداشت            

 5/8/99 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 8-10ساعت:دوشنبه               روز:         اکولوژی انسانی و بهداشت بین الملل  نام درس )واحد(  :  

 نظریواحد:نوع 
 

 نفر  28تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 اکولوژی انسانی و بهداشت بین الملل  :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 ستيز طیحفظ مح یبرا یتالش جهان

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

 .راههای کنترل آلودگیهای محیط زیست را بیان نماید 

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

 روش آموزش :  مجازی         

 پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدکامپیوتر، نرم افزار امکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تشریحی -عنوان و نوع آزمون : میان ترم

 منبع درس  :

 اکولوژی محمدرضا اردکانی آخرین انتشار -

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 جلسه هشتم 

 عمومی رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشتدانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع و 

 12/8/99 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 8-10ساعت:دوشنبه               روز:         اکولوژی انسانی و بهداشت بین الملل  نام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 نفر  28تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 واحد:تعداد 

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 اکولوژی انسانی و بهداشت بین الملل  :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 دارپاي سالمت توسعه – یرابطه سالمت انسان با اکولوژ

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

  .رابطه اکولوژی و سالمت انسان را بیان نماید 

 .اثرات موجودات زنده در سالمتی انسان را شرح دهد 

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تشریحی -عنوان و نوع آزمون : میان ترم

 منبع درس  :

 اکولوژی محمدرضا اردکانی آخرین انتشار -

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 جلسه نهم 

 عمومی تحصیلی:کارشناسی، بهداشتدانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع و رشته 

 19/8/99 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 8-10ساعت:دوشنبه               روز:         اکولوژی انسانی و بهداشت بین الملل  نام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 نفر  28تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 اکولوژی انسانی و بهداشت بین الملل  :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 دارپاي سالمت توسعه – یرابطه سالمت انسان با اکولوژ

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

 .سالمتی را از دیدگاه اکولوژیک تعریف نماید 

 .اثرات علم اکولوژی بر توسعه پایدار سالمتی را بیان نماید  

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

 /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر           بلیفعالیت آموزشی :   تکلیف : 

 تشریحی -عنوان و نوع آزمون : میان ترم

 منبع درس  :

 اکولوژی محمدرضا اردکانی آخرین انتشار -

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10  مدت زمان :

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 جلسه دهم 

 عمومی دانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشت

 20/8/99 تاريخ ارائه درس : 99-1400اول سال تحصیلی نیمسال سال تحصیلی  :  

 8-10ساعت:شنبه               سه روز:         اکولوژی انسانی و بهداشت بین الملل  نام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 نفر  28تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 اکولوژی انسانی و بهداشت بین الملل  :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 یبر سالمت ستيز طیاثرات مح یابيارز ،یسالمت عموم نينو یاستراتژ

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

  سالمت عمومی در هزاره سوم را بیان نماید.استراتژی 

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

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تستی –پایان ترم عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس  :

 اکولوژی محمدرضا اردکانی آخرین انتشار -

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 جلسه يازدهم 

 عمومی تحصیلی:کارشناسی، بهداشتدانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع و رشته 

 26/8/99 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 8-10ساعت:دوشنبه               روز:         اکولوژی انسانی و بهداشت بین الملل  نام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 نفر  28تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 اکولوژی انسانی و بهداشت بین الملل  : جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 یبر سالمت ستيز طیاثرات مح یابيارز ،یسالمت عموم نينو یاستراتژ

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

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

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

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تستی –پایان ترم عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس  :

 اکولوژی محمدرضا اردکانی آخرین انتشار -

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 جلسه دوازدهم 

 عمومی تحصیلی:کارشناسی، بهداشتدانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع و رشته 

 3/9/99 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 8-10ساعت:دوشنبه               روز:         اکولوژی انسانی و بهداشت بین الملل  نام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 نفر  28تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 اکولوژی انسانی و بهداشت بین الملل  :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 یبه منظور حفظ سالمت طیمح ریینقش انسان در تغ

 :  اختصاصیاهداف 
 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  

 روش آموزش :  مجازی         

 افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدکامپیوتر، نرم امکانات آموزشی :  

 /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر           بلیفعالیت آموزشی :   تکلیف : 

 تستی –پایان ترم عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس  :

 اکولوژی محمدرضا اردکانی آخرین انتشار -

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

  درسکلیات  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 جلسه سیزدهم 

 عمومی مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشتدانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی            

 10/9/99 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 8-10ساعت:دوشنبه               روز:         اکولوژی انسانی و بهداشت بین الملل  نام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 نفر  28تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 اکولوژی انسانی و بهداشت بین الملل  :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 یبه منظور حفظ سالمت طیمح ریینقش انسان در تغ

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

  .تغییرات مثبت بهداشتی انسان در کره زمین را بیان نماید 

 .عوامل خطر سالمتی ناشی از عملکرد انسان را بیان نماید 

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تستی –پایان ترم عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس  :

 اکولوژی محمدرضا اردکانی آخرین انتشار -

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 جلسه چهاردهم 

 عمومی تحصیلی:کارشناسی، بهداشتدانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع و رشته 

 17/9/99 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 8-10ساعت:دوشنبه               روز:         اکولوژی انسانی و بهداشت بین الملل  نام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 نفر  28تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 اکولوژی انسانی و بهداشت بین الملل  :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 یو اکولوژ یتکنولوژ نیرابطه ب

 :  اختصاصیاهداف 
 بتواند:دانشجو بايد 

  .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 

 روش آموزش :  مجازی         

 افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدکامپیوتر، نرم امکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تستی –پایان ترم عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس  :

 اکولوژی محمدرضا اردکانی آخرین انتشار -

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

  درسکلیات  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 جلسه پانزدهم 

 عمومی مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشت دانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی           

 24/9/99 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 8-10ساعت:دوشنبه               روز:         اکولوژی انسانی و بهداشت بین الملل  نام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 نفر  28تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 اکولوژی انسانی و بهداشت بین الملل  :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 یبا اکولوژ یاخالق یو ارزشها یفرهنگ ،یو اقتصاد یرابطه مسائل اجتماع

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

 .نقش زندگی اجتماعی انسان در تغییرات کره زمین را شرح دهد 

  را شرح دهد. نیکره زمنقش فرهنگ جوامع انسانی در اکولوژی  

 روش آموزش :  مجازی         

 سامانه نویدکامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، امکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تستی –پایان ترم عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس  :

 اکولوژی محمدرضا اردکانی آخرین انتشار -

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 جلسه شانزدهم 

 عمومی تحصیلی:کارشناسی، بهداشتدانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع و رشته 

 1/10/99 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 8-10ساعت:دوشنبه               روز:         اکولوژی انسانی و بهداشت بین الملل  نام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 نفر  28تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 اکولوژی انسانی و بهداشت بین الملل  :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 یبا اکولوژ یاخالق یو ارزشها یفرهنگ ،یو اقتصاد یرابطه مسائل اجتماع

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

   را شرح دهد. نیکره زم یدر اکولوژنقش اقتصاد جوامع انسانی 

  را شرح دهد. نیکره زم یدر اکولوژنقش ارزشهای اخالقی جوامع 

 روش آموزش :  مجازی         

 سامانه نویدکامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، امکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تستی –پایان ترم عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس  :

 اکولوژی محمدرضا اردکانی آخرین انتشار -

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 جلسه هفدهم 

 عمومی تحصیلی:کارشناسی، بهداشتدانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع و رشته 

 8/10/99 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 8-10ساعت:دوشنبه               روز:         اکولوژی انسانی و بهداشت بین الملل  نام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 نفر  28تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/6/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 اکولوژی انسانی و بهداشت بین الملل  :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 در رابطه با سالمت انسان کياکولوژ راتییبا تغ یتیرابطه تحوالت جمع

 : اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

 .تاریخچه تحوالت جمعیت موجودات زنده در کره زمین را شرح دهد 

 .تاریخچه تحوالت جمعیت انسان در کره زمین را شرح دهد 

 .عوامل افزایش جمعیت انسان در کره زمین را شرح دهد 

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

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

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تستی –پایان ترم عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس  :

 اکولوژی محمدرضا اردکانی آخرین انتشار -

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 


