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 ورهفرم طرح د 

                                                                                                                                                                                                       
 اکولوژی محیط:  نام درس

 نظری 2تعداد واحد: 
 رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط

 مقطع تحصیلی دانشجویان: 
 پیوستهنا کارشناسی 

 محل برگزاری: 
 مجازی

 مدرس: 
 عبدالمجید قلیزادهدکتر آقای 

 1400تحصیلی  دومنیمسال 

 .شوند می آشنا محیط بهداشت دسیمهن 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  
یم کلی اکولوژی شامل مفاه

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 اکولوژی بهه متهون عل هی را شهرح      .2

 .دهد
 .شاخه های مختلف علم اکولوژی را نام ببرد .3

 .اجت اع را با دیدگاه اکولوژیک تعریف کند مفاهیم ارگانیزم، ج عیت و .4

 .اکوسیستم را تعریف کند .5

 اکوسیستم ها را طبقه بندی کند. .6

 اجزای یک اکوسیستم را توضیح دهد. .7

 حیطه عاطفی:
 در حین تدریس به درس گوش کند.با انگیزه  .1
 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد .2

 شناختی
 عاطفی

 سخنرانی
 پرسش ،مجازی

 لیفتک پاسخ، و

، کتاب، مقاله
پادکست، 
نرم پاورپوینت، 

 Powerافزار 

point 

120 
کوئیز و ارسال تکلیف 
به صورت مجازی در 

 هر جلسه
 آزمونهای آغازین

2  

و اشنایی با مباحث  مفاهیم
زنجیره غذایی، هرم های 

اکولوژیک، ج عیت و افزایش 
 آن

 دانشجو بتواند
 حیطه شناختی:

 زنجیره غذایی را توضیح دهد. .8
 انواع زنجیره های غذایی را نام ببرد. .9

 سطوح تغذیه ای را توضیح دهد. .10

 ناختیش
 عاطفی

سخنرانی 
پرسش  مجازی،

 تکلیف پاسخ، و

کتاب، مقاله، 
پادکست، 

پاورپوینت، نرم 
 Powerافزار 

120 
کوئیز و ارسال تکلیف 
به صورت مجازی در 

 هر جلسه

 تکوینی
 

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

  دف قضاوت ای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایانی یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون

 در مورد تسلط دانشجویان( برگزار گردد.
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 هدف از ن ودارهای اکولوژیک را شرح دهد. .11

 مفهوم ج عیت را بداند. .12

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

 حیطه عاطفی:
 با انگیزه در حین تدریس به درس گوش کند. .3
 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد .4

point 

3  
تعریف سیکل عناصر نظیر 
کربن، اکسیژن، فسفر و 

 گوگردو ازت

 دانشجو بتواند
 حیطه شناختی:

 .وشی یایی را توضیح دهدچرخه های بیوژئ -1

 انواع چرخه های موجود در طبیعت را بداند. -2

 .چرخه آب در طبیعت را شرح دهد -3

 .چرخه عناصر مختلف در طبیعت را شرح دهد -4

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

 حیطه عاطفی:

 دانشجو با انگیزه به حل مسائل بپردازد. .1

 کالس مسائل را پیگیری کند.دانشجو با ت رکز حواس در طول  .2

 شناختی
 عاطفی

سخنرانی 
پرسش  مجازی،

 تکلیف پاسخ، و

کتاب، مقاله، 
پادکست، 

پاورپوینت، نرم 
 Powerافزار 

point 

120 
کوئیز و ارسال تکلیف 
به صورت مجازی در 

 هر جلسه

 تکوینی
 

4  
آشنایی با بخش اکولوژی 

میکروارگانیزم ها و روابط بین 
 موجودات زنده

 جو بتوانددانش
 حیطه شناختی:

 .ارتباط بین موجودات زنده در یک اجت اع را شرح دهد -1

 .روابط درون گونه ای را توضیح دهد -2

 .تاثیر زندگی گروهی را بر بقای موجودات شرح دهد -3

 .تاثیر افزایش ج عیت را بر افراد ج عیت توضیح دهد -4

 ه کاری متقابل افراد دو گونه را با ذکر مثال مقایسه کند. -5

 دگی انگلی و انواع انگل ها را توضیح دهد.زن -6

 رابطه شکار و شکارچی را توضیح دهد. -7

 آشیان اکولوژیک را تعریف کند. -8

 انواع اکولوژیک را توضیح دهد.  -9
 حیطه عاطفی:

 به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد سیدر هنگام تدر .1

 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد .2

 شناختی
 عاطفی

سخنرانی 
پرسش  ی،مجاز

 تکلیف پاسخ، و

کتاب، مقاله، 
پادکست، 

پاورپوینت، نرم 
 Powerافزار 

point 

120 
کوئیز و ارسال تکلیف 
به صورت مجازی در 

 هر جلسه

 تکوینی
 

5  
تطابق و انواع آن در رابطه با 

 فرآیندهای زیستی

 دانشجو بتواند
 حیطه شناختی:

 .تطابق موجود زنده را با محیط تعریف کند -1

 طابق با تنوع زیستی را توضیح دهد.ارتباط ت -2

 انواع تطابق را نام ببرد.  -3

 ه گرایی تکاملی و واگرایی سازگاری را توضیح دهد -4

 شناختی
 عاطفی

 سخنرانی
پرسش  مجازی،

 تکلیف پاسخ، و

کتاب، مقاله، 
پادکست، 

پاورپوینت، نرم 
 Powerافزار 

point 

120 
کوئیز و ارسال تکلیف 
به صورت مجازی در 

 هر جلسه
 تکوینی یا تشخیصی
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 را توضیح دهد Mimicryتقلید از محیط  -5

 تطابق درونی موجود زنده را با عوامل اکولوژیک توضیح دهد.  -6

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

 انواع عوامل اکولوژیک را توضیح دهد.  -8

 کلی ا و میکروکلی ا را توضیح دهد. -9

 قانون حداقل لیبیک را توضیح دهد.  -10

 قانون تح ل شلفورد را توضیح دهد.   -11

 حیطه عاطفی:

 به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد سیدر هنگام تدر .1

 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد .2

6  
شناخت انواع بیوم های آب 
شور، بیوم های آب شیرین و 

 بیوم های خشکی

 دانشجو بتواند
 حیطه شناختی:

 ف کندبیوسنوز را تعری -1

 بیوم را تعریف کند -2

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

 روش های مختلف تعیین مرز بیوم ها را توضیح دهد.   -4

عوامل مختلف اکولوژیک و محیطی که در توزیع بیوم هها نقهش دارنهد را توضهیح      -5
 دهد. 

 بیوم توندرا را توضیح دهد.  -6

 انواع بیوم های جنگلی را نام ببرد. -7

 ایط اقلی ی بیوم های کوهستان را توضیح دهد. شر -8

 .انواع بیوم های علفزار را شرح دهد -9

 شرایط اقلی ی، فون جانوری و فلور گیاهی بیوم بیابان را توضیح دهد. -10

 شرایط محیطی بیوم های دریایی را توضیح دهد.  -11

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

 اکوسیتم دریا را توضیح دهد.  خصوصیات اکولوژیک  -13

 انواع بیوم های آب شیرین را نام ببرد.  -14
 حیطه عاطفی:

 به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد سیدر هنگام تدر .1

 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد .2

 شناختی
 عاطفی

سخنرانی 
پرسش  مجازی،

 تکلیف پاسخ، و

کتاب، مقاله، 
پادکست، 

پاورپوینت، نرم 
 Powerافزار 

point 

120 
کوئیز و ارسال تکلیف 
به صورت مجازی در 

 هر جلسه
 تکوینی یا تشخیصی

7  
آشنایی با اکولوژی انسانی، 

 روابط انسان با محیط

 دانشجو بتواند
 حیطه شناختی:

 .اکولوژی انسانی را تعریف کند -1

 موضوع اصلی مورد بحث در اکولوژی انسانی را توضیح دهد. -2

 وژی طبیعی و اکولوژی انسانی را شرح دهد.تشابهات و اختالفات اکول -3

 ارتباط اکولوژی و جامعه شناسی را شرح دهد.   -4

 شناختی
 عاطفی

سخنرانی 
پرسش  مجازی،

 تکلیف پاسخ، و

کتاب، مقاله، 
پادکست، 

پاورپوینت، نرم 
 Powerافزار 

point 

120 
کوئیز و ارسال تکلیف 
به صورت مجازی در 

 هر جلسه
 تکوینی یا تشخیصی
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 برهم کنش بین 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

 به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد سیدر هنگام تدر .1

 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد .2

8  
محیط های آشنایی با مفاهیم 

 اجت اعی، اقتصادی و سیاسی

 دانشجو بتواند
 حیطه شناختی:

 انواع محیط هایی را که انسان با آن برهم کنش دارد را نام ببرد -1

 ارتباط بین انسانها را با محیط های طبیعی، اجت اعی و فیزیکی شرح دهد. -2

نسان با ه دیگر مقایسهه  محیط های یک اکوسیستم انسانی را بر اساس ارتباط با ا -3
 کند. 

برهم کنش ارزش های انسانی، ثروت و سبک زندگی را با محیط فیزیکی، محهیط   -4
 زنده و غیر زنده در زندگی شهری و روستایی را با هم مقایسه کند. 

 حیطه عاطفی:

 به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد سیدر هنگام تدر .1

 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد .2

 ناختیش
 عاطفی

سخنرانی 
پرسش  مجازی،

 تکلیف پاسخ، و

کتاب، مقاله، 
پادکست، 

پاورپوینت، نرم 
 Powerافزار 

point 

120 
کوئیز و ارسال تکلیف 
به صورت مجازی در 

 هر جلسه
 آزمون پایانی

9  
آشنایی با بخش ج عیت 
 شناسی و اه یت آن

 دانشجو بتواند
 حیطه شناختی:

 .تکامل فرهنگی را بعنوان تقاوت اکولوژی و اکولوژی انسانی توضیح دهد -1

 .انفجار ج عیت را به عنوان یک موضوع جهانی توضیح دهد -2

 محدودیت های منابع را در سطح جهانی توضیح دهد. -3

محدودیت منابع را در کشورهای صنعتی بها کشهورهای در حهال توسهعه مقایسهه       -4
 ن اید. 

های مختلف جغرافیایی و دنیهای جدیهد و قهدیم بررسهی     پراکندگی ج عیت در نوار -5
 کند. 

 موانع پیش بینی افزایش ج عیت و برآورد ج عیت آینده را شرح دهد.   -6

 حیطه عاطفی:

 به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد سیدر هنگام تدر .1

 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد .2

 شناختی
 عاطفی

سخنرانی 
پرسش  مجازی،

 یفتکل پاسخ، و

کتاب، مقاله، 
پادکست، 

پاورپوینت، نرم 
 Powerافزار 

point 

120 
کوئیز و ارسال تکلیف 
به صورت مجازی در 

 هر جلسه
 تکوینی یا تشخیصی

10  

مقایسه ارزش ن ودارهای 
نفوس، تعیین و سنجش 

نفوس، ترکیب نفوس از نظر 
 سن، جنس و گسترش آنها 

 دانشجو بتواند
 حیطه شناختی:

 .را توضیح دهد پراکندگی ج عیت -1

 تراکم ج عیت را توضیح دهد -2

 .انواع مهاجرت و اه یت آن را در اکولوژی انسانی توضیح دهد -3

 نرخ مرگ و میر را محاسبه کند. -4

 جدول ع ر را توضیح دهد. -5

 شناختی
 عاطفی

سخنرانی 
پرسش  مجازی،

 تکلیف پاسخ، و

کتاب، مقاله، 
پادکست، 

پاورپوینت، نرم 
 Powerافزار 

point 

120 
کوئیز و ارسال تکلیف 
به صورت مجازی در 

 هر جلسه
 تکوینی یا تشخیصی
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 دهد.  شرحمنحنی بقا را  -6

 هرم سنی را توضیح دهد -7

 . مقایسه کندانواع هرم سنی را  -8

 حیطه عاطفی:

 توجه داشته و با دقت گوش دهدبه درس  سیدر هنگام تدر .1

 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد .2

11  
 بررسی اکولوژیک فرضیه

 سالمت و بی اری

 دانشجو بتواند
 حیطه شناختی:

 .تاریخچه اکولوژی بی اری ها را شرح دهد -1

 .موضوعات مربوط به آلودگی های محیط را بررسی کند -2

 .دیدگاههای مهم در مورد اکولوژی بی اری ها را بیان کند -3

 .بداندتعریف سازمان جهانی بهداشت از سالمتی را  -4

  اری را شرح دهد. عوامل تعیین کننده سالمتی و بی -5

 . نام ببردعوامل اجت اعی و زیستی و فیزیکی را  -6

 مراحل پیشگیری را توضیح دهد. -7

 تاثیر عوامل اکولوژیک بر سالمت را تشریح کند.   -8

 حیطه عاطفی:

 به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد سیدر هنگام تدر .1

 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد .2

 شناختی
 عاطفی

سخنرانی 
پرسش  جازی،م
 تکلیف پاسخ، و

کتاب، مقاله، 
پادکست، 

پاورپوینت، نرم 
 Powerافزار 

point 

120 
کوئیز و ارسال تکلیف 
به صورت مجازی در 

 هر جلسه
 تکوینی یا تشخیصی

 اکولوژیکی ظرفیتآشنایی با   12

 Ecological valance 

 دانشجو بتواند
 حیطه شناختی:

 شود. آشنا Ecological valanceبا مفاهیم  -1

 رابداند. Ecological valanceتعاریف اختصاصی  -2

 را توضیح دهد. اکولوژیکی ظرفیتطبقه بندی   -3

4- Eury  دهد.را توضیح 

 را تشریح ن اید. Eury  نحوه کاربرد  -5

 .را توضیح دهد بردباری دامنه -6

 را تبین ن اید. Stenoمفهوم  -7

 حیطه عاطفی:

 دهد به درس توجه داشته و با دقت گوش سیدر هنگام تدر .1

 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد .2

 

 شناختی
 عاطفی

سخنرانی 
پرسش  مجازی،

 تکلیف پاسخ، و

کتاب، مقاله، 
پادکست، 

پاورپوینت، نرم 
 Powerافزار 

point 

120 
کوئیز و ارسال تکلیف 
به صورت مجازی در 

 هر جلسه
 تکوینی یا تشخیصی

13  
 های واکنشآشنایی با 

 هتروتپیک

 دانشجو بتواند
 حیطه شناختی:

 با واکنش های هتروتپیک آشنا شود. -1

 را شرح دهد. گونه های هم بوم تاثیر بیشرایط  -2

 شناختی
 عاطفی

سخنرانی 
پرسش  مجازی،

 تکلیف پاسخ، و

کتاب، مقاله، 
پادکست، 

پاورپوینت، نرم 
 Powerافزار 

120 
کوئیز و ارسال تکلیف 

رت مجازی در به صو
 هر جلسه

 تکوینی یا تشخیصی
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 .توضیح دهدشرایط بازدارندگی یکطرفه گونه های هم بوم را  -3

 شرایط ه سفرگی گونه های هم بوم را شرح دهد. -4

 شرایط بازدارندگی متقابل گونه های هم بوم را شرح دهد. -5

 ه را با یکدیگر مقایسه کند. شرایط مختلف بیان شد -6

 حیطه عاطفی:

 به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد سیدر هنگام تدر .1

 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد .2

point 

 هاسکلجدول آشنایی با   14

 دانشجو بتواند
 حیطه شناختی:

 متغیرهای جدول هاسگل آشنا شود.با  -1

 دهد. توضیحشرایط بازدارندگی تغذیه ای گونه های هم بوم را  -2

 شرایط ه کاری اختیاری گونه های هم بوم را شرح دهد. -3

 هم بوم را شرح دهد. شرایط ه کاری اجباری گونه های -4

 دهد. توضیحشرایط رابطه انگلی گونه های هم بوم را  -5

 .بیان کندشرایط رابطه صیادی گونه های هم بوم را  -6

 حیطه عاطفی:

 به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد سیدر هنگام تدر -7

 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد -8

 شناختی
 عاطفی

سخنرانی 
پرسش  مجازی،

 لیفتک پاسخ، و

کتاب، مقاله، 
پادکست، 

پاورپوینت، نرم 
 Powerافزار 

point 

120 
کوئیز و ارسال تکلیف 
به صورت مجازی در 

 هر جلسه
 تکوینی یا تشخیصی
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آشنایی با مفاهیم و تعاریف 

 هوموتپیک های واکنش

 دانشجو بتواند
 حیطه شناختی:

 را شرح دهد. در جلوگیری از انقراض(Group Effect) گروه  تغییرات تأثیر -1

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

 تشریح ن اید.را ای و اثرات آن بر قل رو  درون گونه رقابت -3

 حیطه عاطفی:

 تفاوت مفاهیم را مت ایز ن اید.با صبر و حوصله  .1

 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد .2

 شناختی
 عاطفی

سخنرانی 
پرسش  مجازی،

 لیفتک پاسخ، و

کتاب، مقاله، 
پادکست، 

پاورپوینت، نرم 
 Powerافزار 

point 

120 
کوئیز و ارسال تکلیف 
به صورت مجازی در 

 هر جلسه
 تکوینی یا تشخیصی
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افزایش آگاهی دانشجویان با 
 اکولوژیکی فاکتورهایمفاهیم 

 دانشجو بتواند
 حیطه شناختی:

 را تبین ن اید. خاکاکولوژیک  فاکتورهایمفهوم  -1

 .نام ببردرا  اقلیم کتورهایفا -2

 هر کدام از فاکتورهای اقلیم را شرح دهد. -3

 آشنا شود. توپوگرافی فاکتورهایبا انواع  -4

 ( آشنا شود.بیولوژیکی) زیستی فاکتورهایبا مفاهیم مختلف  -5

 حیطه عاطفی:

 دانشجو با انگیزه به درس گوش کند. .1

 دانشجو فعاالنه در بحث های کالس شرکت کند. .2

 شناختی
 یعاطف

سخنرانی 
پرسش  مجازی،

 تکلیف پاسخ، و

کتاب، مقاله، 
پادکست، 

پاورپوینت، نرم 
 Powerافزار 

point 

120 
کوئیز و ارسال تکلیف 
به صورت مجازی در 

 هر جلسه
 تکوینی یا تشخیصی
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ج ع بندی کلی مطالب و 

 رفع مشکل

 دانشجو بتواند 
 مسائل مختلف ارائه شده در طول ترم را حل ن اید. .1
 از ارائه این واحد درسی را به خوبی درک کرده باشد.هدف  .2
 با انگیزه و اشتیاق در امتحان پایان ترم شرکت کند. .3

-شناختی
 عاطفی

 120 ---- پرسش و پاسخ
حل مسائل داده  

 شده
 آزمون پایانی

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. امتحان پایان ترم محاسبه می مانده درباقی %80کل نمره با استفاده از کوئیز و  %20ارزشیابی به صورت کتبی که 
 نحوه محاسبه نمره کل:

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

 منابع درسی:
 1398، المت همگانی و اکولوژی انسانی، دکتر سیمین آذری و همکاران، نسل فرداس -1

 1385، ط زیستابعاد جامعه شناختی و اکولوژی انسانی در ارزیابی محی -2

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


