
 

 تربت حیدریه علوم پزشکی دانشگاه و توسعه آموزش پزشکی اتمرکز مطالع - یمعاونت آموزش
 

 ورهفرم طرح د 

                                                                                                                                                                                                       
 اکولوژی محیط:  نام درس

 نظری 2تعداد واحد: 

رشته تحصیلی: مهندسی 

 بهداشت محیط

 مقطع تحصیلی دانشجویان: 

 پیوستهکارشناسی 

 محل برگزاری: 

 مجازی

 مدرس: 

 دکتر سجاد رحیمی

 1400تحصیلی  اولنیمسال 

 .شوند می آشنا محیط بهداشت مهندسی در آن های وکاربرد اکولوژی اساسی تکنیکهای و مفاهیم با در پایان این واحد درسی دانشجویان هدف کلی درس:

 
 

شماره 

 جلسه

تاریخ 

 جلسه

اهداف میانی  )رئوس 

 مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: شناختی، عاطفی، 

 روان حرکتی(

طبقه هر 

 حیطه

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی

زمان 

 )دقیقه(جلسه
 ارزشیابینحوه تکالیف دانشجو

1  
شامل مفاهیم کلی اکولوژی 

تعریف و نظام اکولوژیک و 
 تاریخچه و شاخه های آن

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 .علم اکولوژی را تعریف کند .1
تاریخچه پیدایش علم اکولوژی و ورود اصالح اکولووژی هوه منوون علروی را  .2

 .شرح دهد
 .شاخه های مخنلف علم اکولوژی را نام هبرد .3
 .یدگاه اکولوژیک تعریف کندمفاهیم ارگانیزم، جرعیت و اجنراع را ها د .4
 .اکوسیسنم را تعریف کند .5
 اکوسیسنم ها را طبقه هندی کند. .6

 اجزای یک اکوسیسنم را توضیح دهد. .7

 حیطه عاطفی:
 در حین تدریس هه درس گوش کند.ها انگیزه  .1
 در مباحث مطرح شده مشارکت داشنه هاشد .2

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی
 ،مجازی
 و پرسش
 تکلیف پاسخ،

، کناب، مقاله
پادکست، 
نرم پاورپوینت، 

 Powerافزار 

point 

120 

کوئیز و ارسال 
تکلیف هه صورت 
مجازی در هر 
 جلسه

آزمونهای 

 آغازین

2  
و اشنایی ها مباحث  مفاهیم

زنجیره غذایی، هرم های 
اکولوژیک، جرعیت و 

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 .زنجیره غذایی را توضیح دهد .8

 شناختی

 عاطفی

 رانیسخن
 ،مجازی
 و پرسش

کناب، مقاله، 
پادکست، 
نرم پاورپوینت، 

120 
کوئیز و ارسال 
تکلیف هه صورت 
مجازی در هر 

 تکوینی

 

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

  دف قضاوت ای یا تکوینی )در فرایند تدریس ها هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایانی یا تراکری )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی ها هصورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحله توانند ههها هر اساس اهداف میآزمون

 در مورد تسلط دانشجویان( هرگزار گردد.
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 .ی غذایی را نام هبردانواع زنجیره ها .9 افزایش آن
 سطوح تغذیه ای را توضیح دهد. .10

 هدف از نرودارهای اکولوژیک را شرح دهد. .11

 مفهوم جرعیت را هداند. .12

 ها واژه های مرگ و میر و زاد و ولد آشنا شود. .13

 حیطه عاطفی:
 ها انگیزه در حین تدریس هه درس گوش کند. .3
 در مباحث مطرح شده مشارکت داشنه هاشد .4

 Powerافزار  تکلیف پاسخ،

point 

 جلسه

3  
تعریف سیکل عناصر نظیر 
کرهن، اکسیژن، فسفر و 

 گوگردو ازت

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 .یح دهدچرخه های هیوژئوشیریایی را توض -1

 انواع چرخه های موجود در طبیعت را هداند. -2

 .چرخه آب در طبیعت را شرح دهد -3

 .چرخه عناصر مخنلف در طبیعت را شرح دهد -4

 نقش میکروارگانیزم ها در تثبیت ازت را توضیح دهد. -5

 حیطه عاطفی:

 دانشجو ها انگیزه هه حل مسائل هپردازد. .1

 یگیری کند.دانشجو ها تررکز حواس در طول کالس مسائل را پ .2

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی
 ،مجازی
 و پرسش
 تکلیف پاسخ،

کناب، مقاله، 
پادکست، 
نرم پاورپوینت، 

 Powerافزار 

point 

120 

کوئیز و ارسال 
تکلیف هه صورت 
مجازی در هر 
 جلسه

 تکوینی

 

4  
آشنایی ها هخش اکولوژی 
میکروارگانیزم ها و رواهط 
 هین موجودات زنده

 دانشجو بتواند

 شناختی:حیطه 
 .ارتباط هین موجودات زنده در یک اجنراع را شرح دهد -1

 .رواهط درون گونه ای را توضیح دهد -2
 .تاثیر زندگی گروهی را هر هقای موجودات شرح دهد -3

 .تاثیر افزایش جرعیت را هر افراد جرعیت توضیح دهد -4
 هرکاری منقاهل افراد دو گونه را ها ذکر مثال مقایسه کند. -5

 اع انگل ها را توضیح دهد.زندگی انگلی و انو -6

 راهطه شکار و شکارچی را توضیح دهد. -7

 آشیان اکولوژیک را تعریف کند. -8

 انواع اکولوژیک را توضیح دهد.  -9

 حیطه عاطفی:

 هه درس توجه داشنه و ها دقت گوش دهد سیدر هنگام تدر .1

 در مباحث مطرح شده مشارکت داشنه هاشد .2

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی
 ،مجازی
 و پرسش
 تکلیف پاسخ،

کناب، مقاله، 
پادکست، 
نرم پاورپوینت، 

 Powerافزار 

point 

120 

کوئیز و ارسال 
تکلیف هه صورت 
مجازی در هر 
 جلسه

 تکوینی

 

تکوینی یا کوئیز و ارسال  120کناب، مقاله،  سخنرانی شناختی دانشجو بتواندتطاهق و انواع آن در راهطه   5
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 حیطه شناختی: ها فرآیندهای زیسنی
 .تطاهق موجود زنده را ها محیط تعریف کند -1
 سنی را توضیح دهد.ارتباط تطاهق ها تنوع زی -2

 انواع تطاهق را نام هبرد.  -3

 هرگرایی تکاملی و واگرایی سازگاری را توضیح دهد -4

 را توضیح دهد Mimicryتقلید از محیط  -5

 تطاهق درونی موجود زنده را ها عوامل اکولوژیک توضیح دهد.  -6

 عامل اکولوژیک موثر هر رشد و پراکنش موجودات زنده را توضیح دهد.  -7

 اکولوژیک را توضیح دهد. انواع عوامل  -8

 کلیرا و میکروکلیرا را توضیح دهد. -9

 قانون حداقل لیبیک را توضیح دهد.  -10

 قانون تحرل شلفورد را توضیح دهد.  -11

 حیطه عاطفی:

 هه درس توجه داشنه و ها دقت گوش دهد سیدر هنگام تدر .1

 در مباحث مطرح شده مشارکت داشنه هاشد .2

 ،مجازی عاطفی
 و پرسش
 تکلیف پاسخ،

پادکست، 
نرم پاورپوینت، 

 Powerافزار 

point 

تکلیف هه صورت 
مجازی در هر 
 جلسه

 تشخیصی

6  
شناخت انواع هیوم های آب 
شور، هیوم های آب شیرین 
 و هیوم های خشکی

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:
 هیوسنوز را تعریف کند -1

 عریف کندهیوم را ت -2

 توضیح دهد. چگونگی پیدایش و شکل گیری هیوم ها را  -3

 روش های مخنلف تعیین مرز هیوم ها را توضیح دهد.  -4

عوامل مخنلف اکولوژیک و محیطی که در توزیوع هیووم هوا نقوش دارنود را  -5
 توضیح دهد. 

 هیوم توندرا را توضیح دهد.  -6

 انواع هیوم های جنگلی را نام هبرد. -7

 های کوهسنان را توضیح دهد.  شرایط اقلیری هیوم -8

 .انواع هیوم های علفزار را شرح دهد -9
 شرایط اقلیری، فون جانوری و فلور گیاهی هیوم هیاهان را توضیح دهد. -10

 شرایط محیطی هیوم های دریایی را توضیح دهد.  -11

 فون جانوری و فلور گیاهی هیوم های دریایی را توضیح دهد.  -12

 توضیح دهد.  خصوصیات اکولوژیک اکوسینم دریا را -13

 انواع هیوم های آب شیرین را نام هبرد.  -14

 حیطه عاطفی:

 هه درس توجه داشنه و ها دقت گوش دهد سیدر هنگام تدر .1

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی
 ،مجازی
 و پرسش
 تکلیف پاسخ،

کناب، مقاله، 
پادکست، 
نرم پاورپوینت، 

 Powerافزار 

point 

120 

ئیز و ارسال کو
تکلیف هه صورت 
مجازی در هر 
 جلسه

تکوینی یا 

 تشخیصی
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 در مباحث مطرح شده مشارکت داشنه هاشد .2

7  
آشنایی ها اکولوژی انسانی، 
 رواهط انسان ها محیط

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 .اکولوژی انسانی را تعریف کند -1
 موضوع اصلی مورد هحث در اکولوژی انسانی را توضیح دهد. -2

 لوژی انسانی را شرح دهد.تشاههات و اخنالفات اکولوژی طبیعی و اکو -3

 ارتباط اکولوژی و جامعه شناسی را شرح دهد.  -4

  هرهم کنش هین محیط غیرزنده و جامعه انسانی را توضیح دهد. -5
 تاثیرات تکنولوژی را در ایجاد تغییرات محیطی توضیح دهد.  -6

 حیطه عاطفی:تاثیر تکنولوژی را در ایجاد تغییرات محیطی توضیح دهد.  -7

 هه درس توجه داشنه و ها دقت گوش دهد سیدر هنگام تدر .1

 در مباحث مطرح شده مشارکت داشنه هاشد .2

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی
 ،مجازی
 و پرسش
 تکلیف پاسخ،

کناب، مقاله، 
پادکست، 
نرم پاورپوینت، 

 Powerافزار 

point 

120 

کوئیز و ارسال 
تکلیف هه صورت 
مجازی در هر 
 جلسه

تکوینی یا 

 تشخیصی

8  
محیط یم آشنایی ها مفاه

های اجنراعی، اقنصادی و 
 سیاسی

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:
 انواع محیط هایی را که انسان ها آن هرهم کنش دارد را نام هبرد -1

 ارتباط هین انسانها را ها محیط های طبیعی، اجنراعی و فیزیکی شرح دهد. -2

محیط های یک اکوسیسنم انسانی را هر اساس ارتباط ها انسان هوا هرودیگر  -3
 مقایسه کند. 

هرهم کنش ارزش های انسانی، ثروت و سبک زندگی را ها محویط فیزیکوی،  -4
 محیط زنده و غیر زنده در زندگی شهری و روسنایی را ها هم مقایسه کند. 

 حیطه عاطفی:

 هه درس توجه داشنه و ها دقت گوش دهد سیدر هنگام تدر .1

 در مباحث مطرح شده مشارکت داشنه هاشد .2

 شناختی

 عاطفی

 رانیسخن
 ،مجازی
 و پرسش
 تکلیف پاسخ،

کناب، مقاله، 
پادکست، 
نرم پاورپوینت، 

 Powerافزار 

point 

120 

کوئیز و ارسال 
تکلیف هه صورت 
مجازی در هر 
 جلسه

 آزمون پایانی

9  
آشنایی ها هخش جرعیت 
 شناسی و اهریت آن

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 .اکولوژی و اکولوژی انسانی توضیح دهدتکامل فرهنگی را هعنوان تقاوت  -1
 .انفجار جرعیت را هه عنوان یک موضوع جهانی توضیح دهد -2
 محدودیت های مناهع را در سطح جهانی توضیح دهد. -3

محدودیت مناهع را در کشوورهای صونعنی هوا کشوورهای در حوال توسوعه  -4
 مقایسه نراید. 

دیود و قودیم پراکندگی جرعیت در نوارهای مخنلف جغرافیایی و دنیوای ج -5
 هررسی کند. 

 موانع پیش هینی افزایش جرعیت و هرآورد جرعیت آینده را شرح دهد.  -6

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی
 ،مجازی
 و پرسش
 تکلیف پاسخ،

کناب، مقاله، 
پادکست، 

نرم وینت، پاورپ
 Powerافزار 

point 

120 

کوئیز و ارسال 
تکلیف هه صورت 
مجازی در هر 
 جلسه

تکوینی یا 

 تشخیصی
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 حیطه عاطفی:

 هه درس توجه داشنه و ها دقت گوش دهد سیدر هنگام تدر .1

 در مباحث مطرح شده مشارکت داشنه هاشد .2

10  

مقایسه ارزش نرودارهای 
نفوس، تعیین و سنجش 
نفوس، ترکیب نفوس از 
نظر سن، جنس و گسنرش 

 آنها 

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 .پراکندگی جرعیت را توضیح دهد -1
 توضیح دهد تراکم جرعیت را -2

 .انواع مهاجرت و اهریت آن را در اکولوژی انسانی توضیح دهد -3
 نرخ مرگ و میر را محاسبه کند. -4

 جدول عرر را توضیح دهد. -5

 دهد.  شرحمنحنی هقا را  -6

 هرم سنی را توضیح دهد -7

 . مقایسه کندانواع هرم سنی را  -8

 حیطه عاطفی:

 هه درس توجه داشنه و ها دقت گوش دهد سیدر هنگام تدر .1

 ر مباحث مطرح شده مشارکت داشنه هاشدد .2

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی
 ،مجازی
 و پرسش
 تکلیف پاسخ،

کناب، مقاله، 
پادکست، 
نرم پاورپوینت، 

 Powerافزار 

point 

120 

کوئیز و ارسال 
تکلیف هه صورت 
مجازی در هر 
 جلسه

تکوینی یا 

 تشخیصی

11  
هررسی اکولوژیک فرضیه 
 سالمت و هیراری

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 .تاریخچه اکولوژی هیراری ها را شرح دهد -1
 .موضوعات مرهوط هه آلودگی های محیط را هررسی کند -2
 .دیدگاههای مهم در مورد اکولوژی هیراری ها را هیان کند -3
 .هداندتعریف سازمان جهانی ههداشت از سالمنی را  -4
 عوامل تعیین کننده سالمنی و هیراری را شرح دهد.  -5

 . نام هبردعی و زیسنی و فیزیکی را عوامل اجنرا -6

 مراحل پیشگیری را توضیح دهد. -7

 تاثیر عوامل اکولوژیک هر سالمت را تشریح کند.  -8

 حیطه عاطفی:

 هه درس توجه داشنه و ها دقت گوش دهد سیدر هنگام تدر .1

 در مباحث مطرح شده مشارکت داشنه هاشد .2

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی
 ،مجازی
 و پرسش
 تکلیف پاسخ،

، مقاله، کناب
پادکست، 
نرم پاورپوینت، 

 Powerافزار 

point 

120 

کوئیز و ارسال 
تکلیف هه صورت 
مجازی در هر 
 جلسه

تکوینی یا 

 تشخیصی

12  
 ظرفیتآشنایی ها 

 Ecological  اکولوژیکی

valance 

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 آشنا شود. Ecological valanceها مفاهیم  -1

 .هداندرا Ecological valanceتعاریف اخنصاصی  -2

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی
 ،مجازی
 و پرسش
 تکلیف پاسخ،

کناب، مقاله، 
پادکست، 
نرم پاورپوینت، 

 Powerافزار 

120 

کوئیز و ارسال 
تکلیف هه صورت 
مجازی در هر 
 جلسه

تکوینی یا 

 تشخیصی
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 را توضیح دهد. اکولوژیکی ظرفیتطبقه هندی   -3

4- Eury  دهد.را توضیح 

 را تشریح نراید. Eury  نحوه کارهرد  -5

 .را توضیح دهد هردهاری دامنه -6
 را تبین نراید. Stenoمفهوم  -7

 حیطه عاطفی:

 هه درس توجه داشنه و ها دقت گوش دهد سیدر هنگام تدر .1

 داشنه هاشد در مباحث مطرح شده مشارکت .2

 

point 
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 های واکنشآشنایی ها 

 هنروتپیک

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 روتپیک آشنا شود.ها واکنش های هن -1

 را شرح دهد. گونه های هم هوم تاثیر هیشرایط  -2

 .توضیح دهدرا  گونه های هم هوم شرایط هازدارندگی یکطرفه -3
 را شرح دهد. گونه های هم هوم شرایط هرسفرگی -4

 را شرح دهد. گونه های هم هوم شرایط هازدارندگی منقاهل -5

 شرایط مخنلف هیان شده را ها یکدیگر مقایسه کند.  -6

 یطه عاطفی:ح

 هه درس توجه داشنه و ها دقت گوش دهد سیدر هنگام تدر .1

 در مباحث مطرح شده مشارکت داشنه هاشد .2

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی
 ،مجازی
 و پرسش
 تکلیف پاسخ،

کناب، مقاله، 
پادکست، 
نرم پاورپوینت، 

 Powerافزار 
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کوئیز و ارسال 
تکلیف هه صورت 
مجازی در هر 
 جلسه

 تکوینی یا

 تشخیصی

 هاسکلجدول آشنایی ها   14

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 منغیرهای جدول هاسگل آشنا شود.ها  -1

 دهد. توضیحرا  گونه های هم هوم شرایط هازدارندگی تغذیه ای -2

 را شرح دهد. گونه های هم هوم شرایط هرکاری اخنیاری -3

 را شرح دهد. گونه های هم هوم شرایط هرکاری اجباری -4

 دهد. توضیحرا  گونه های هم هوم طه انگلیشرایط راه -5

 .هیان کندرا  گونه های هم هوم شرایط راهطه صیادی -6

 حیطه عاطفی:

 هه درس توجه داشنه و ها دقت گوش دهد سیدر هنگام تدر -7

 در مباحث مطرح شده مشارکت داشنه هاشد -8

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی
 ،مجازی
 و پرسش
 تکلیف پاسخ،

کناب، مقاله، 
پادکست، 

نرم پوینت، پاور
 Powerافزار 
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کوئیز و ارسال 
تکلیف هه صورت 
مجازی در هر 
 جلسه

تکوینی یا 

 تشخیصی
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آشنایی ها مفاهیم و تعاریف 

 هوموتپیک های واکنش

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی
 ،مجازی

کناب، مقاله، 
پادکست، 

120 
کوئیز و ارسال 
تکلیف هه صورت 

تکوینی یا 

 تشخیصی



 

 تربت حیدریه علوم پزشکی دانشگاه و توسعه آموزش پزشکی اتمرکز مطالع - یمعاونت آموزش
 

را شورح  در جلووگیری از انقورا (Group Effect)  گروه تأثیرتغییرات  -1
 دهد.

 را شرح دهد. (mass effect) توده أثیرتتغییرات ناشی از  -2

 تشریح نراید.را و اثرات آن هر قلررو  ای گونه درون رقاهت -3

 حیطه عاطفی:

 تفاوت مفاهیم را منرایز نراید.ها صبر و حوصله  .1

 در مباحث مطرح شده مشارکت داشنه هاشد .2

 و پرسش
 تکلیف پاسخ،

نرم پوینت، پاور
 Powerافزار 
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مجازی در هر 
 جلسه
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افزایش آگاهی دانشجویان 

 فاکنورهایها مفاهیم 

 اکولوژیکی

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 را تبین نراید. خاکاکولوژیک  فاکنورهایمفهوم  -1

 .نام هبردرا  اقلیم فاکنورهای -2
 کدام از فاکنورهای اقلیم را شرح دهد. هر -3

 آشنا شود. توپوگرافی فاکنورهایها انواع  -4

 ( آشنا شود.هیولوژیکی) زیسنی فاکنورهایها مفاهیم مخنلف  -5

 حیطه عاطفی:

 دانشجو ها انگیزه هه درس گوش کند. .1

 دانشجو فعاالنه در هحث های کالس شرکت کند. .2

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی
 ،مجازی
 و پرسش
 تکلیف پاسخ،

کناب، مقاله، 
پادکست، 
نرم پاورپوینت، 

 Powerافزار 
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120 

کوئیز و ارسال 
تکلیف هه صورت 
مجازی در هر 
 جلسه

تکوینی یا 

 تشخیصی
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جرع هندی کلی 

 و رفع مشکلمطالب 

 دانشجو بتواند 
 مسائل مخنلف ارائه شده در طول ترم را حل نراید. .1
 خوهی درک کرده هاشد.هدف از ارائه این واحد درسی را هه  .2
 ها انگیزه و اشنیاق در امنحان پایان ترم شرکت کند. .3

-شناخنی
 عاطفی

 120 ---- پرسش و پاسخ
حل مسائل داده  

 شده
 آزمون پایانی

 نحوه ارزشیابی:

 ردد. گمانده در امنحان پایان ترم محاسبه میهاقی %80کل نرره ها اسنفاده از کوئیز و  %20ارزشیاهی هه صورت کنبی که 
 نحوه محاسبه نمره کل:

 کل نرره %80   آزمون پایان ترم
 کل نرره %20 کوئیز و تکالیف درسی

 منابع درسی:
 1398، المت هرگانی و اکولوژی انسانی، دکنر سیرین آذری و هرکاران، نسل فرداس -1

 1385، اهعاد جامعه شناخنی و اکولوژی انسانی در ارزیاهی محیط زیست -2

3-Principles of Human Ecology; Richerson; Pearson Custom Pub 
4- Human Ecology; Gerald G. Marten; Routledge 


