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محمد حسین 

 دلشاد

 1398-99نیمسال دوم تحصیلی 

 
  :كاركنان بهداشتی در تغییر محیط زیست و  آشنایی دانشجویان با محدودیت و علل خرابی محیط زیست، عوارض استفاده بیش از اندازه از محیط زیست، آشنایی با  نقشهدف کلی درس

 ارتباط آن با سالمت انسان
  

شماره 

 جلسه

تاریخ 

 جلسه

اهداف میانی  )رئوس 

 مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف 

آموزشی: شناختی، عاطفی، روان 

 حرکتی(

 حیطه

 اهداف

 روش یاددهی

 یادگیری
 ارزشیابینحوه دانشجو فو وظای تکالیف زمان جلسه مواد و وسایل آموزشی

1 
 جلسه

 اول

آشنایی با سرفصل 

درس، تعاریف 

واژگان، جایگاه 

واهمیت اكولوژي در 

 سالمت

تعریف اكولوژي و 

 انواع آن 

انواع ارتباطات زنده 

 دانشجو بتواند

  ی:حیطه شناخت

 یدنما فيرا تعر*اكولوژي 

انواع ارتباطات زنده بین  *

موجودات زنده و محیط را شرح 

 دهد

و مفهوم عوامل اكولوژیک نقش  *

اكولوژي انسانی با مفهوم اتواكولوژي 

 یدنما را بازگوانسانی 

شناختی 

 عاطفی

سخنرانی/پرسش 

 و پاسخ
 دیتاپروژكتور كتاب، فیلم آموزشی

حضور فعال در  دقیقه90

شركت فعال  كالس،

در بحث و پاسخگویی 

 به سئواالت
 آغازین

                                                 

 گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیری می –روش یاددهی   


یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط  نیفرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایا ای یا تکوینی )درتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون  

 دانشجویان( برگزار گردد.
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بین موجودات زنده و 

 محیط.

–عوامل اكولوژیک 

مفهوم اكولوژي 

انسانی و اتواكولوژي 

 انسانی 

  حیطه عاطفی:
 یكالس يمشاركت فعال در بحث ها

 .داشته باشد

به درس  یو دقت كاف زهیبا انگ

 فرا دهد. گوش

2 

 جلسه

 دوم

عواملی نقش  

همچون فرهنگ، 

تسلط بر محیط و 

رفاه عمومی، افزایش 

جمعیت در بهداشت 

 عمومی جوامع 

 وانددانشجو بت

  حیطه شناختی:
عواملی همچون فرهنگ،  نقش* 

تسلط بر محیط و رفاه عمومی، 

در بهداشت  غیرهافزایش جمعیت و 

  عمومی جوامع را شرح دهد.

*درمورد فرهنگ و رفاه عمومی 

 مثال هایی واضح بیان كند

  حیطه عاطفی:
 یكالس يمشاركت فعال در بحث ها

 .داشته باشد

درس به  یو دقت كاف زهیبا انگ

 گوش فرا دهد.

شناختی 

 عاطفی

سخنرانی/پرسش 

 و پاسخ
 دیتاپروژكتور كتاب، فیلم آموزشی

حضور فعال در  دقیقه90

كالس،شركت فعال 

 در بحث و پاسخگویی

اي یا مرحله

 تکوینی

3 

 جلسه

 سوم

، تعریف اكوسیستم 

 بیوسفر 

رابطه بین اكوسیستم 

 و بیوسفر 

 م تاجزاي اكوسیس

صورت هاي 

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:
 را تعریف كندبیوسفر  ،اكوسیستم* 

رابطه بین اكوسیستم و بیوسفر *  

  را شرح دهد.

  م را بیان كند.تاكوسیس* اجزاي 

شناختی 

 عاطفی

سخنرانی/پرسش 

 و پاسخ
 دیتاپروژكتور كتاب، فیلم آموزشی

حضور فعال در  دقیقه90

كالس،شركت فعال 

در بحث و پاسخگویی 

 به سئواالت

اي یا مرحله

 تکوینی
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همزیستی در 

 اكولوژي 

همزیستی مختلف صورت هاي * 

 یدرا بازگو نمادر اكولوژي 

  حیطه عاطفی:
 یكالس يمشاركت فعال در بحث ها

 .داشته باشد

به درس  یو دقت كاف زهیبا انگ

 گوش فرا دهد.

4 

 جلسه

 چهارم

انواع اكوسیستم و 

روابط بین اكوسیستم 

 ها

 

تعیین عوامل تشکیل 

نده اكوسیستم ) ده

زنده و غیر زنده ( و 

توضیح ارتباط میان 

 آنها 

 

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:
* شناسایی اجزا و ساختار فیزیکی 

اكوسیستم، انواع اكوسیستم و روابط 

 بین آنها را توصیف كند 

* تحول اكوسیستم، سیر انرژي و 

ه مواد در اكوسیستم را تعریف چرخ

 كند

تولید و مصرف در * مکانیسم روند  

اكوسیستم، زنجیره و شبکه غذایی 

 یدرا بازگو نمادر اكوسیستم 

  حیطه عاطفی:
 یكالس يمشاركت فعال در بحث ها

 .داشته باشد

به درس  یو دقت كاف زهیبا انگ

 گوش فرا دهد.

شناختی 

 عاطفی

سخنرانی/پرسش 

 و پاسخ
 دیتاپروژكتور كتاب، فیلم آموزشی

حضور فعال در  دقیقه90

س،شركت فعال كال

در بحث و پاسخگویی 

 به سئواالت

اي یا مرحله

 تکوینی

5 
 جلسه

 پنجم

بازدید از تاالب لیپار 

به عنوان یک 

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:
شناختی 

 عاطفی

تمرین 

عملی/ایفاي 
 دیتاپروژكتور كتاب، فیلم آموزشی

حضور فعال در  دقیقه90

كالس،شركت فعال 

اي یا مرحله

 تکوینی
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 تاالب ها و انواع آنها را نام ببرد*  اكوسیستم طبیعی

مشکالت مربوط به تاالب ها را *  

 توضیح دهد

  حیطه عاطفی:
 یكالس يحث هامشاركت فعال در ب

 .داشته باشد

به درس  یو دقت كاف زهیبا انگ

 گوش فرا دهد.

در بحث و پاسخگویی  نقش

 به سئواالت

6 

 جلسه

 ششم

انواع كنفرانس ها، 

و سازمان عهدنامه ها 

ها و كنوانسیونهاي 

 بین المللی 

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:
كنفرانس ها، عهدنامه ها و  انواع * 

سازمان ها و كنوانسیونهاي بین 

 .المللی را توضیح دهد

تالش هاي جهانی در حفظ * 

محیط زیست ) مقررات و قطنامه 

حفظ  هاي مصوب جهـانی در

برنامه هاي صندوق  – محیط زیست

لـل متحـد و سـازمان جهـانی م

مانند  كنفرانس محیط  )بهداشـت

اسـتهکلم  -زیسـت و انسـان

  (،كنفـرانس سـازمان ملـل1972

متحد در باره محیط زیست و 

را  توسعه، كنوانسوین رامسر و ....(

 یدبازگو نما

  حیطه عاطفی:

شناختی 

 عاطفی

سخنرانی/پرسش 

 و پاسخ
 دیتاپروژكتور كتاب، فیلم آموزشی

حضور فعال در  دقیقه90

كالس،شركت فعال 

در بحث و پاسخگویی 

 به سئواالت

اي یا مرحله

 تکوینی
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 یكالس يمشاركت فعال در بحث ها

 .داشته باشد

به درس  یو دقت كاف زهیبا انگ

 گوش فرا دهد.

7 

 جلسه

 هفتم

برنامه هاي مختلف 

 حفظ محیط زیست 

مقررات و مصوبات 

زمان هایی كه به سا

فظ نحوي در ح

محیط زیست نقش 

 دارند

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:
برنامه هاي مختلف حفظ محیط * 

 دهدتوضیح را  زیست 
زمان هایی سامقررات و مصوبات * 

كه به نحوي در حفظ محیط زیست 
  نقش دارند را بیان كنند.

  حیطه عاطفی:
 یكالس يمشاركت فعال در بحث ها

 .داشته باشد

به درس  یو دقت كاف زهیبا انگ

 گوش فرا دهد.

شناختی 

 عاطفی

سخنرانی/پرسش 

 و پاسخ
 دیتاپروژكتور كتاب، فیلم آموزشی

حضور فعال در  دقیقه90

كالس،شركت فعال 

در بحث و پاسخگویی 

 به سئواالت

اي یا مرحله

 تکوینی

8 

 جلسه

 هشتم

برنامه هاي سازمان 

هایی كه به نحوي در 

حفاظت از محیط 

 زیست نقش دارند 

 توانددانشجو ب

  حیطه شناختی:
برنامه هاي سازمان هایی كه به * 

نحوي در حفاظت از محیط زیست 

  نقش دارند را بیان كند.

نقش سازمان حفاظت محیط  *

 زیست را توضیح دهد

  حیطه عاطفی:
 یكالس يمشاركت فعال در بحث ها

 .داشته باشد

شناختی 

 عاطفی

انی/پرسش سخنر

 و پاسخ
 دیتاپروژكتور كتاب، فیلم آموزشی

حضور فعال در  دقیقه90

كالس،شركت فعال 

در بحث و پاسخگویی 

 به سئواالت
اي یا مرحله

 تکوینی
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به درس  یو دقت كاف زهیبا انگ

 گوش فرا دهد.

9 

 جلسه

 نهم

ارتباط بهداشت و 

سالمت با عوامل 

 یک مختلفژاكولو
 

عوامل موثر بر انسان 

 و سالمت وي 

 

تاثیر عواملی چون 

محیط طبیعی، 

اجتماعی و  محیط

محیط مصنوعی را بر 

 انسان و سالمت وي 

 

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:
عوامل موثر بر انسان و سالمت * 

 وي را بیان نماید.

عوامل موثر بر انسان و سالمت  *

 یدنما نايبرا  وي 

تاثیر عواملی چون محیط * 

طبیعی، محیط اجتماعی و محیط 

مصنوعی را بر انسان و سالمت وي 

 یدبازگو نمارا 

رابطه اكولوژي و تکنولوژي ) باران *

دن زمین، سوراخ اسیدي، گرم ش

 شدن الیه ازن( را بیان نماید

اكولوژي شهري، رابطه سالالمت *

انسان با اكولوژي )آلودگی هوا، مواد 

 بیان نمایدزائد شهري( را 

  حیطه عاطفی:
 یكالس يمشاركت فعال در بحث ها

 .داشته باشد

به درس  یدقت كافو  زهیبا انگ

 گوش فرا دهد.

شناختی 

 عاطفی

سخنرانی/پرسش 

و پاسخ/حل 

 مساله

 دیتاپروژكتور كتاب، فیلم آموزشی

حضور فعال در  دقیقه90

كالس،شركت فعال 

در بحث و پاسخگویی 

 به سئواالت

اي یا مرحله

 تکوینی

10 
 جلسه

 دهم

 مفهوم توسعه پایدار 

 

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:
شناختی 

 عاطفی

سخنرانی/پرسش 

و پاسخ/تمرین 
 دیتاپروژكتور كتاب، فیلم آموزشی

حضور فعال در  دقیقه90

كالس،شركت فعال 

اي یا مرحله

 تکوینی
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خاستگاه توسعه 

پایدار و تاثیر آن را 

ر سالمت انسان و ب

 محیط 

 

توافقات نشست 

 جهانی توسعه پایدار 

بیان استراتژي هاي 

نوین در سالمت 

 عمومی 

 یدمفهوم توسعه پایدار را بیان نما* 

خاستگاه توسعه پایدار و تاثیر آن * 

را بر سالمت انسان و محیط شرح 

 دهد

* توسعه پایدار، ابعاد توسعه پایدار، 

 ارتباط بین توسعه پایدار و سالمت

 یدرا بیان نما

توافقات نشست جهانی توسعه * 

 نمایدپایدار را بیان 

* استراتژي هاي نوین در سالمت 

 .بیان نماید عمومی را

  حیطه عاطفی:
 یكالس يمشاركت فعال در بحث ها

 .داشته باشد

ه درس ب یو دقت كاف زهیبا انگ

 گوش فرا دهد.

عملی/ایفاي 

 نقش

در بحث و پاسخگویی 

 به سئواالت

11 

 جلسه

 یازدهم

مهمترین منابع 

 زیست محیطی 

تاثیر منابع محیط 

ر روي زیست را ب

 سالمت انسان 

تاثیر منابع محیط 

زیست بر جوامع 

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:
مهمترین منابع زیست محیطی را * 

 یدنما بیانرا 

تاثیر منابع محیط زیست بر * 

 جوامع بشري را شرح دهد.

* ارزیابی اثرات محیط زیست بر 

سالمت، پیوست سالمت، نقش 

ظور به من  انسان در تغیر محیط

شناختی 

 عاطفی

سخنرانی/پرسش 

و پاسخ/تمرین 

عملی/ایفاي 

 نقش

 دیتاپروژكتور كتاب، فیلم آموزشی

حضور فعال در  دقیقه90

كالس،شركت فعال 

سخگویی در بحث و پا

اي یا مرحله به سئواالت

 تکوینی،

 آزمون پایانی
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 یدرا بازگو نما حفظ سالمت  بشري
  حیطه عاطفی:

 یكالس يمشاركت فعال در بحث ها

 .داشته باشد

به درس  یو دقت كاف زهیبا انگ

 گوش فرا دهد.

12 

 جلسه

 دوازدهم

عوامل عمده 

دگرگونی محیط 

زیست و برهم 

خوردن تعادل در 

نظام اكوسیستم 

 توسط انسان

 

تاریخچه و 

كاربردهاي اكولوژي 

در بهداشت عمومی، 

میدان مطالعه 

 اكولوژي

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:
ونی محیط عوامل عمده دگرگ *

زیست و برهم خوردن تعادل در 

نظام اكوسیستم توسط انسان را 

 شرح دهد.

كاربردهاي اكولوژي در بهداشت  *

را عمومی، میدان مطالعه اكولوژي 

 ارزیابی كند

  حیطه عاطفی:
 یكالس يمشاركت فعال در بحث ها

 .داشته باشد

به درس  یو دقت كاف زهیبا انگ

 گوش فرا دهد.

شناختی 

 عاطفی

نرانی/پرسش سخ

و پاسخ/حل 

 مساله

 دیتاپروژكتور كتاب، فیلم آموزشی

حضور فعال در  دقیقه90

كالس،شركت فعال 

در بحث و پاسخگویی 

 به سئواالت

اي یا مرحله

 تکوینی،

 آزمون پایانی

13 

 جلسه

 سیزدهم

اثرات مثبت و منفی 

تکنولوژي بر 

 اكولوژي 

 مفهوم علم ضد علم 

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:
اثرات مثبت و منفی تکنولوژي بر * 

  اكولوژي را بیان نماید.

 مفهوم علم ضد علم را شرح دهد. *

شناختی 

 عاطفی

سخنرانی/پرسش 

و پاسخ/حل 

 دیتاپروژكتور كتاب، فیلم آموزشی مساله

حضور فعال در  دقیقه90

كالس،شركت فعال 

در بحث و پاسخگویی 

 به سئواالت

آزمون پایانی 

 یا تراكمی
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  حیطه عاطفی:
 یكالس يمشاركت فعال در بحث ها

 .داشته باشد

به درس  یو دقت كاف زهیبا انگ

 گوش فرا دهد.

14 

 جلسه

 چهاردهم

به  نیاز هاي اساسی

غذا، عدالت خواهی، 

افزایش رفاه فیزیکی، 

ذهنی و اجتماعی را 

بیان كرده و نقش 

این عوامل را در 

خصوص اكولوژي 

 انسان

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:
به غذا، عدالت  نیاز هاي اساسی *

یزیکی، ذهنی خواهی، افزایش رفاه ف

 ندو اجتماعی را بیان ك

به غذا، عدالت  نیاز هاي اساسی *

رفاه فیزیکی، ذهنی  خواهی، افزایش

و نقش این عوامل را در و اجتماعی 

 خصوص اكولوژي انسان شرح دهد.

 

  حیطه عاطفی:
 یكالس يمشاركت فعال در بحث ها

 .ته باشدداش

به درس  یو دقت كاف زهیبا انگ

 گوش فرا دهد.

شناختی 

 عاطفی

تمرین 

عملی/ایفاي 

 نقش

 دیتاپروژكتور كتاب، فیلم آموزشی

حضور فعال در  دقیقه90

كالس،شركت فعال 

در بحث و پاسخگویی 

 به سئواالت

آزمون پایانی 

 یا تراكمی

15 

 جلسه

 پانزدهم

مردم ساالري، 

مشاركت پذیري و 

ق را در نقش اخال

خصوص اكولوژي 

 انسانی 

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:
مردم ساالری، مشارکت پذیری و * 

نقش اخالق را در خصوص اکولوژی 
  .انسانی بیان کرده و تشریح نماید

رابطه مسائل اجتماعی، اقتصادی، * 

شناختی 

سخنرانی/پرسش  عاطفی

و پاسخ/حل 

 مساله

 دیتاپروژكتور كتاب، فیلم آموزشی

حضور فعال در  دقیقه90

كالس،شركت فعال 

در بحث و پاسخگویی 

 به سئواالت

اي یا مرحله

 تکوینی،

 آزمون پایانی
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مذهب و ارزش های اخالقی با 
بیان کرده و تشریح اکولوژی انسانی 

 .نماید

  ی:حیطه عاطف
 یكالس يمشاركت فعال در بحث ها

 .داشته باشد

به درس  یو دقت كاف زهیبا انگ

 گوش فرا دهد.

16 

 جلسه

 شانزدهم

عوامل موثر بر میزان 

 جمعیت انسانی 

عوامل محدود كننده 

اي كه حداكثر اندازه 

مجاز یک جمعیت را 

 .تنظیم می نمایند

علل افزایش جمعیت 

را از دید جمعیت 

 شناسان 

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:
جمعیت عوامل موثر بر میزان  *

  انسانی را بیان نماید.

د كننده اي كه عوامل محدو *

حداكثر اندازه مجاز یک جمعیت را 

 یدنما بازگورا  تنظیم می نمایند،

علل افزایش جمعیت را از دید * 

  جمعیت شناسان بیان نماید.

  حیطه عاطفی:
 یكالس يمشاركت فعال در بحث ها

 .داشته باشد

به درس  یو دقت كاف زهیبا انگ

 گوش فرا دهد.

شناختی 

 عاطفی

تمرین 

 عملی/ایفاي

 نقش

 دیتاپروژكتور كتاب، فیلم آموزشی

حضور فعال در  دقیقه90

شركت فعال  كالس،

 در بحث و پاسخگویی 

اي یا مرحله

 تکوینی،

 آزمون پایانی

17 

 جلسه

 هفدهم
جمع بندی کلی 

 مطالب و رفع مشکل
 

 دانشجو باید بتواند :

مطالب ارائه شده در طول ترم را به 

 طور جامع توضیح دهد.

-شناختی

 عاطفی
 ------ حل مسئله
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 آزمون پایانی حل مسائل داده شده
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ه این واحد درسی را به هدف از ارائ

 خوبی درک كرده باشد.

با انگیزه و اشتیاق در امتحان پایان 

 ترم شركت كند.

 

 نحوه ارزشیابی:

  2( و رعایت نظم و داشتن توجه کافی به مطالب حین تدریس در کالسباشد یجلسه م 3کثرمجاز حدا بتیغکالس )مستمر در شرکت در مباحث درسی و ارزشیابی فعالیت های کالسی و حضور 
 نمره 

 کنفرانس  4فصل درسی(، ارائه مطالب تعیین شده در  2: پروژه درسی) ارائه نمره 4تکالیف 
  نمره  2 "کوئیز"آزمون های کوتاه 
 نمره 2کار عملی 
 ادرصد انتخابی() ب نمره 10امتحان میان ترم و امتحان پایان ترم 
  این قسمت اختیاری است. (نمره اضافی 4)صفحه کتاب  10شرکت و همکاری در ترجمه 

 
 

 نحوه محاسبه نمره کل:

 % کل نمره50                              آزمون پایان ترم
 % کل نمره50    کوئیز ، تکالیف درسی ، کار عملی و غیره  
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