
 
 دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس
 

 پیوسته بهداشت عمومیکارشناسی  مخاطبان:          ّ ثِذاػت ثیي الولل  : اکْلْژی اًظبًیعنوان درس 
 واحد نظری2 عدادواحد:ت

 2-4ػٌجَ طبػت  :ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر 

 ز هجتجی لیوْییدکت هذرص: 2 -4 ػٌجَ دّ  9397-98 دّم ًیوظبل س: زمان ارائه در

   :درس و پیش نیاز

 

تؼبریف ّ هفبُین اکْلْژی ، اکْلْژی اًظبًی ، اکْطیظتن ّ ارتجبط آػٌبیی داًؼجْیبى ثب  هدف کلی درس :

 آلْدگی ُب ّ تخزیت هذیظ سیظت ثب طالهت جْاهغ اًظبًی ّ دیبت ّدغ
  
 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا
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 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:
 

تن ، هذیظ  ،اکْلْژی اًظبًی ، هْضْع تؼزیف اکْلْژی ، اکْطیظهمذهَ ػبهل ُذف کلی جلظَ اّل : 

اؿلی اکْلْژی اًظبًی ، همبیظَ اکْلْژی طجیؼی ثب اکْلْژی اًظبًی ّ ارتجبط اکْلْژی اًظبًی ثب جبهؼَ 

 ػٌبطی
 اهداف ویژه جلسه اول:

 
 در پایان دانشجو قادر باشد

 اکْلْژی را تؼزیف کٌذ. -9-9

 اکْطیظتن را تؼزیف کٌذ. -9-2

 آًزا ثب  اکْطیظتن ثیبى کٌذ.هذیظ را تؼزیف کزدٍ ّ افتزاق  -9-3

 هْضْع اؿلی هْرد ثذج در اکْلْژی اًظبًی را تْضیخ دُذ. -9-4

 تؼبثِبت ّ اختالفبت اکْلْژی طجیؼی ّ اکْلْژی اًظبًی را ػزح دُذ. -9-5

 ارتجبط اکْلْژی ّ جبهؼَ ػٌبطی را ػزح دُذ. -9-6

 

 

 

 



 

 

 ًی ، تبریخچَ اکْلْژی اًظبًیفزآیٌذ ُبی فیشیکی ّ ثیْلْژیک ثز جبهؼَ اًظب تبحیزُذف کلی جلظَ دّم : 
 :دوم اهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 

 ثزُن کٌغ ثیي هذیظ غیز سًذٍ ّ جبهؼَ اًظبًی را تْضیخ دُذ.   - 9- 2

 تبحیزات تکٌْلْژی را در ایجبد تغییزات هذیطی تْضیخ دُذ.   - 9 – 9- 2

 ات هذیطی تْضیخ دُذ.ضزّرت تطجیك جبهؼَ اًظبًی را ثب تغییز - 2 – 9- 2

 ارتجبطبت ّ ّاثظتگی دّجبًجَ ثیي افزاد یک گًَْ اس هْجْدات سًذٍ را ػزح دُذ.– 2 – 2

 اس هْجْدات سًذٍ را ػزح دُذ.ارتجبطبت ّ ّاثظتگی دّجبًجَ ثیي دّ گًَْ  -3 – 2

 ثزُن کٌغ گًَْ ُبی جبًذاراى را ثب هذیظ سیظتؼبى تْضیخ دُذ.– 4 – 2

 ثز پْیبیی ّ تؼبدل اکْطیظتن را تْضیخ دُذ. لْاًیي دبکن– 5 – 2

 

 تبریخچَ اکْلْژی اًظبًیُذف کلی جلظَ طْم : 
 :سوم اهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 

 ثزُن کٌغ ثیي جبهؼَ ّ اًظبى را در یک اکْطیظتن اًظبًی تْضیخ دُذ. -3-9

دادٍ ّ اُویت آًزا در دل هظبئل هْجْد  اى یک ػلن ثیي رػتَ ای تْضیخاکْلْژی اًظبًی را ثؼٌْ -3-2

 در دْسٍ طالهت در دًیبی هذرى ػزح دُذ.

ارتجبط اکْلْژی اًظبًی را  ثب پیؼزفت ُبی دبؿلَ در رػتَ ُبی ػلوی هزتجظ ًظیز جبهؼَ ػٌبطی  -3-3

 ، رّاًؼٌبطی ، جغزافیب ، جبًْر ػٌبطی ّ التـبد ثیبى کٌذ.

 ی اکْاّژی اًظبًی ریؼَ ُبی تبریخی پیذایغ رػتَ ػلو -3-4

 

 

تبحیز ارتجبطبت ثیي هذممیي هؼبؿز لیٌَ  ارتجبط ثیي جبهؼَ اًظبًی ثب اکْطیظتن ، م :ُذف کلی جلظَ چِبر

 ثب اّ ثز ػکل گیزی هفبُین اطبطی اکْلْژی اًظبًی
 :مچهار اهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 یؼی ، اجتوبػی ّ فیشیکی را ػزح دُذ.ارتجبط ثیي اًظبى ُب را ثب هذیظ ُبی طج– 9 – 4

 تبحیز تزهیٌْلْلْژی لیٌَ را در ػکل گیزی هفبُین اکْلْژی را تْضیخ دُذ.  – 2- 4

 تؼبدل طجیؼی را تْضیخ دُذ. -9- 2- 4

 هفِْم " التـبد ّ اًتظبم طجیؼت " اس تزهیٌْ لْژی لیٌَ را تْضیخ دُذ. – 2-2- 4

را ثز اطبص "هفبُین تؼبدل طجیؼی" ّ  ْطظ ارًظت ُکلت ػکل گیزی اؿطالح اکْلْژی  -3 -2- 4

 "التـبد ّ اًتظبم طجیؼت" ػزح دُذ.

 را تْضیخ دُذ.  socio- ecological approachدیذگبٍ ُزثزت اطپٌظز را هْطْم ثَ – 4 -4-2

 جبیگبٍ جبهؼَ را ثؼٌْاى یک ارگبًیشم در دیذگبٍ اطپٌظز درک ًوبیذ. -4-2-4-9

 

 

الگْ ُب ّ فزآیٌذ ُبی ثزُن کٌغ  اًظبى ُب ّ هذیظ ُبیؼبى ، ثٌیبى گذاراى  ن :ُذف کلی جلظَ پٌج

 اکْلْژی اًظبًی 

 
 :مپنج اهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 

 اًْاع هذیظ ُبیی کَ اًظبى در یک اکْطیظتن اًظبًی ثب آًِب ارتجبط دارد ًبم ثجزد. -5-9

 را ثز اطبص ارتجبط ثب اًظبى ثب ُوذیگز همبیظَ کٌذ.هذیظ ُبی یک اکْطیظتن اًظبًی  -9 -9 -5

 طجیؼت ثزُن کٌغ ُبی اًظبى ُب را  ثب هذیظ ُبیؼبى تْضیخ دُذ. -2- 5

ثزُن کٌغ ُب را ثؼٌْاى یک هْضْع پژُّؼی در اکْلْژی اًظبى  ػمالًی  اُویت ّ هجبًی  -5-2-9

 تْجیَ کٌذ.



ذگی را ثب هذیظ فیشیکی ، هذیظ سًذٍ ّ غیز ثزُن کٌغ ارسع ُبی اًظبًی ، حزّت ّ طجک سً -5-2-2

 سًذٍ در سًذگی ػِزی ّ رّطتبیی را ثب ُن همبیظَ کٌذ.

 تبریخ ارائَ اؿطالح اکْلْسی اًظبًی در هتْى ػلوی را تْطظ الي ریچبرد ثذاًذ. -3 5

 تؼزیف الي رچبرد را اس اکْلْژی اًظبًی ثذاًذ. -5-3-9

 کْلْژی ّ اکْلْژی اًظبًض تْضیخ دُذ.تکبهل فزٌُگی را ثؼٌْاى تفبّت ا -5-3-2

 

 هظبئل ػوذٍ در اکْلْژی اًظبًیُذف کلی جلظَ ػؼن: 
 :ششم اهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 هظبئل ػوذٍ ایکَ در اکْلْژی اًظبًی هْرد تْجَ لزار هیگیزد ، تْضیخ دُذ. -6-9

 دُذ.اًفجبر جوؼیت را ثؼٌْاى هظئلَ ای جِبًی تْضیخ  -6-9-9

 هذذّدیت هٌبثغ را در ططخ جِبًی تْضیخ دُذ. -6-9-2

 هذذّدیت هٌبثغ را در کؼْرُبی ؿٌؼتی ثب کؼْرُبی در دبل تْطؼَ همبیظَ ًوبیذ. -6-9-3

 آالیٌذٍ ُبی هذیظ سیظت را ثؼٌْاى هظئلَ ای جِبًی تْضیخ دادٍ ّ ضزّرت پژُّغ د ر -6-9-4

  َ کٌذ.تْجی خـْؽ آالیٌذٍ ُب را در اکْلْژی اًظبًی

 

 دْسٍ هجبدج در اکْلْژی اًظبًی ن :ُذف کلی جلظَ ُفت
 :مهفت اهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 

تطجیك اًظبى را ثب هذیظ ّ تغییزات هذیطی ثؼٌْاى یک هجذج دبئش اُویت در اکْلْژی اًظبًی ثیبى  -9- 7

 کٌذ.

 ظ ّ تغییزات آًزا تْضیخ دُذ.تطجیك ژًتیکی ، فیشیْلْژیک ّ اجتوبػی ثب هذی -7-9-9

تبحیزات ػْاهل اجتوبػی ، فزٌُگی ّ رّاًؼٌبختی اًظبى ُب را در دفبظت یب تخزیت اکْطیظتن ُب  -7-2

  ثؼٌْاى یک هجذج دبئش اُویت در اکْلْژی اًظبًی ثیبى کٌذ.

 تزاکن جوؼیت را ثؼٌْاى یکی اس هجبدج هِن اکْلْژی اًظبًی ثیبى  کٌذ. -7-3

 تزاکن جوؼیت را ثز طالهت ُوگبًی ، طبسهبى اجتوبػی ّ کیفیت هذیظ سیظت تْضیخ دُذ. تبحیز -7-3-9

 هظبئل هزثْط ثَ تطجیك اًظبى ُب ثب هذیظ ُبی ػِزی را ثؼٌْاى یکی اس هجبدج هِن اکْلْژی  -7-4

 اًظبًی ثیبى  کٌذ.

 ثیبى کٌذ. 

 ثزُن کٌغ فٌبّری ثب تغییزات هذیطی تْضیخ دُذ. -7-4-9

 ْژی در تذمیمبت اکْلْژی اًظبًی را ثؼٌْاى  یکی اس هجبدج هِن اکْلْژی اًظبًی ثیبى  کٌذ.هتذّل -7-5

ضزّرت هطبلؼَ تطجیك سیظت ػٌبختی ّ فزٌُگی اًظبى ُب را ثب هذیظ ُبی هختلف ثزای رطیذى  -7-5-9

 ثَ اؿْل اًظجبم یبفتَ ّ یکپبرچَ در تذمیمبت اکْلْژی اًظبًی تْضیخ دُذ.

ّ کیفیت هْاد غذایی را ثز ػولکزد فیشیکی ّ رّاًی اًظبى ُب ّ تغییزات دهْگزافیک  تبحیز کویت -6 -7

 جبهؼَ اًظبًی ثؼٌْاى یکی اس هجبدج اکْلْژی اًظبًی ثیبى کٌذ.

 

 تئْری ُبی اکْلْژی اًظبًی ن :ُذف کلی جلظَ ُؼت
 :مهشت اهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 

ی اکْلْژی اًظبًی را در دطتیبثی ثَ تئْری ُبی دهْگزافیک ، التـبدی ّ اُویت ّ کبرثزد هذل ُب  -8

 تکبهل فزٌُگی را ػزح دُذ.

گفتوبى کًٌْی اکْلْژی اًظبًی را هجٌی ثز ثکبر گیزی اؿْل اکْلْژی اًظبًی  در هزتفغ کزدى تمبثل  -8-9

 ًذ، تْضیخ دُذ.ثیي دیطَ ُبی ػلوی هختلف کَ  ثطْر ثیي رػتَ ای در اکْلْژی اًظبًی ًمغ دار

فزهْلَ کزدى ّ تلفیك ًظزیَ ُبی هختلف ّ طٌتش ًظزیَ ُبی جذیذ را در دطتیبثی ثَ تئْری ُبی  -8-9-9

 یکپبرچَ تْضیخ دُذ.

 دطتبّرد ًِبیی تئْری ُبی یکپبرچَ را در ایجبد پل ثیي اًظبى ّ طجیؼت را ثیبى کٌذ.  -8-9-2

ظزیبت هختلف ثَ هٌظْر ثظظ دادى هفبُین اکْلْژیک  تلفیك ًتبکیذ اکْلْژی اًظبًی هذرى را ثز  -8-2

 تْضیخ دُذ.



 لْاًیي دبکن ثز ثزُن کٌغ خبًْادٍ ثب هذیظ ُبیؼبى را ػزح دُذ. -8-3

 فذآیٌذ تـوین طبسی در خبًْادٍ را تْضیخ دُذ. -8-3-9

 ػْاهل هْحز ثز دـْل اُذاف را در خبًْادٍ ًبم ثجزد. -8-3-2

 یفیت سًذگی خبًْادٍ ُب کوک هی کٌذ ، ًبم ثجزد.ػْاهلی کَ ثَ ک -8-3-3

 

 هذل ُبی طیظتن ُبی خبًْادٍ ، اکْطیظتن خبًْادٍ ن :ُذف کلی جلظَ ًِ
 :منه اهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 اکْطیظتن خبًْادٍ را تؼزیف کٌذ. -9

 وذیگز همبیظَ کٌذ.اکْطیظتن طجیؼی ، اکْطیظتن اًظبًی ّ اکْطیظتن خبًْادٍ را ثب ُ -9-9

 کبرکزدُبی خبًْادٍ را ًبهجزدٍ ، تؼزیف کزدٍ ّ ُذف ًِبیی آى کبرکزدُب را ثیبى کٌذ. -9-2

 ّاثظتگی هتمبثل ثیي خبًْادٍ ُب ثب هذیظ ُبیؼبى ّ طبیز اػکبل دیبتی را تْضیخ دُذ. -9-2-9

 کٌذ. فزآیٌذ تطجیك خبًْادٍ را ثب هذیظ ػزح دادٍ ّ هزادل هختلف آًزا ثیبى -9-3

 هفِْم هزس را در  هذل ُبی طیظتن خبًْادٍ تؼزیف کٌذ. -9-4

 هزسُبی هختلف را ًبم ثجزد. -9-4-9

 هزادل تؼکیل هزس ُب را در طیظتن ُبی خبًْادٍ ػزح دُذ. -9-4-2

 اًْاع طیظتن ُبی خبًْادٍ را ًبم ثجزد.  -9-5

 

 تْطؼَ در اکْلْژی اًظبًی ن :ُذف کلی جلظَ دُ
 :مدهاهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 

 هفِْم تْطؼَ را در راثطَ ثب افزاد در اکْلْژی اًظبًی تؼزیف کٌذ. -91-9

 فزؿت ُب را ثزای تْطؼَ ػزح دُذ. -91-2

 خطزاتی را کَ تْطؼَ را تِذیذ هیکٌذ ، ًبم ثجزد. -91-2-9

 اًْاع طیظتن ُب را در راثطَ ثب تْطؼَ ًبم ثجزد. -91-3

 طیظتن ، هشّطیظتن ، هبکزّطیظتن . اگشّطیظتن را تؼزیف کٌذ.هیکزّ -91-3-9

 ػبخؾ ُبی ثِذاػت جوؼیت را ًبم ثجزد. -91-4

 دیبگزام هخلج اکْلْژی اًظبًی را در راثطَ ثب اکْلْژی یک ثیوبری رطن ًوبیذ. -91-4-9

 هخلج اکْلْژی اًظبًی را تْضیخ دُذ. -91-4-2

 

 طیظتنُذف کلی جلظَ یبسدُن : رّیکزد ُبی اکْ
 :یازدهماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 

 اًْاع رّیکزد ُبی اکْلْژیک را ًبهججزد. -99-9

 رّیکزد ُْلظتیک را تْضیخ دُذ. -99-9-9

 رّیکزد تلفیمی را تْضیخ دُذ. -99-9-2

 رّیکزد  هجتٌی ثز ّاثظتگی دّجبًجَ در اکْطیظتن  را تْضیخ دُذ. -99-9-3

 

 دّاسدُن : تبریخچَ اکْلْژی اًظبًی ثیوبری ُب ُذف کلی جلظَ 
 :دوازدهماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 

 

 یخی هْجْد در خـْؽ اکْلْژی ثیوبری ُب را ػزح دُذ.داًؼجْ ثتْاًذ تبریخچَ هتْى تبر -9 -92

 خی ػزح دُذ.داًؼجْ ثتْاًذ دغذغَ ُبی هزثْط ثَ  آلْدگی ُبی هذیظ را در هتْى تبری -9 -92-9

داًؼجْ ثتْاًذ هِوتزیي دیذگبٍ ُبی ػلوی ّیلظْى  ّ اطویت را در هْرد اکْلْژی ثیوبری ُب  -9-2 -92

 تْضیخ دُذ.

 ارتجبط ػیْع ثیوبری ُب را ثب تغییزات اکْطیظتن ػزح دُذ. -92-2

 ذ.تبحیز ًذٍْ ثِزٍ ثزداری اس هٌبثغ طجیؼی را ثب ػیْع ثیوبری هبالریب تْضیخ دُ -9 -92-2



تبحیز ادذاث جبدٍ ُب ، ًذٍْ تولیک سهیي ّ رّع آثیبری هشارع را در ایجبد تغییز در اکْطیظتن  -92-2-2

 تْضیخ دُذ.

 تبحیز ػولیبت جٌگل سدایی را در ایجبد تغییزات در اکْطیظتن تْضیخ دُذ. -92-3

 ثیبى کٌذ. تبحیز جٌگل سدایی ثز ػیْع ثیوبری هبالریب را در آفزیمبػْاُذ هجٌی ثز  -92-3-9

 ػْاُذ هجٌی ثز تبحیز جٌگل سدایی ثز ػیْع ثیوبری هبالریب را در ػجَ لبرٍ ٌُذ ثیبى کٌذ. -92-3-2

 ػْاُذ هجٌی ثز تبحیز جٌگل سدایی ثز ػیْع ثیوبری هبالریب را در جٌْة ػزلی آطیب ثیبى کٌذ. -92-3-3

 جٌگل سدایی ًبم ثجزد. تغییز پبراهتز ُبی سیظت ػٌبختی ًبللیي هبالریب  را در احز -92-4

 ثخغ ُبیی  اس اکْطیظتن ُبی هذلی را کَ تذت تبحیز جٌگل سدایی تغییز هی یبثٌذ ، ًبم ثجزد. -92-4-9

 هیکزّکلیوب را تؼزیف کٌذ. -92-4-2

 اًْاع فؼبلیت ُبی اًظبًی را کَ هٌجز ثَ تغییزات هذیطی هیؼْد ًبم ثجزد. -92-5

 

 ات هذیطی ّ ػیْع هبالریبُذف کلی جلظَ طیشدُن : راثطَ تغییز
 :سیزدهماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 

 را ثز ّفْر ّ اًتؼبر ًبللیي ثیوبری ُب  را تْضیخ دُذ. تبحیز تغییزات هذیطی -9 -93

 راثطَ تغییز در اکْلْژی ًبللیي را ثب افشایغ ػیْع ّ ثزّس ثیوبری در هٌطمَ را تْضیخ دُذ. -93-9-9

ْاُذ هْجْد هجٌی ثز تغییز در اکْلْژی ًبللیي هبالریب را در احز تْطؼَ سهیي ُبی سراػی ّ ػ -93-9-2

 جٌگل سدایی  در جٌْة ّ جٌْة ػزلی آطیب تْضیخ دُذ.

 الگْی تبحیز تغییزات در اطتفبدٍ اس سهیي ثز ػیْع ثیوبری ُب را در آهزیکبی ػوبلی ػزح دُذ. -2- 93

 یي را ًبم ثجزد.اًْاع تغییز اطتفبدٍ اس سه -93-3

 تبحیز اًْاع تغییز اطتفبدٍ اس سهیي را ثز الگْی ثیوبری در هٌطمَ تْضیخ دُذ.  -93-3-9

 

 ُذف کلی جلظَ چِبردُن : راثطَ تغییزات اکْطیظتن ّ اکْلْژی ًبللیي ثیوبری ُب 
 :چهاردهماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد

رآهزیکبی ػوبلی ثؼٌْاى ػبهل ایجبد تغییز در اکْطیظتن تْضیخ  تْطؼَ ؿٌبیغ کبغذ طبسی را د -94-9

 دُذ.

 تْطؼَ ؿٌؼت هؼذى را ثؼٌْاى ػبهل ایجبد تغییزات در اکْطیظتن تْضیخ دُذ. -94-2

 ادذاث راٍ ُبی ارتجبطی ثیي هٌبطك را ثؼٌْاى ػبهل ایجبد تغییز در اکْطیظتن تْضیخ دُذ. -94-3

 هل ایجبد تغییز در اکْطیظتن را تْضیخ دُذتْطؼَ طذطبسی را ثؼٌْاى ػب -94-4

 

ُذف کلی جلظَ پبًشدُن : تبحیز تذْالت التـبدی ثز تغییز کؼت هذـْالت سراػی ّ تغییز الگْی ثیوبری 

 ُب
 :پانزدهم  اهداف ویژه جلسه

 در پایان دانشجو قادر باشد

  

 یلٌذ ّ هبلشی تْضیخ دُذ.ثز اکْلْژی ًبلل اؿلی هبالریب در تبتغییز کؼت سراػی را تبحیز  -9 -95

 ػلل التـبدی ّ اجتوبػی تغییز کؼت هذـْالت سراػی را ثیبى کٌذ.  -95-2

 یز جٌگل سدایی را ثز فزطبیغ خبک تْضیخ دُذ.تبح -95-3

 تبحیز جٌگل سدایی را ثز اًتؼبر جغزافیبیی گًَْ ُبی ًبلل ثیوبری ُب را تْضیخ دُذ. -95-4 

 تْضیخ دُذ. سیظتگبٍ ُبی دیبت ّدغ هل ایجبد تغییز درجٌگل سدایی را ثؼٌْاى ػب  -95-5

 تٌْع سیظتی ّ تزکیت گًَْ ُبی جبًذاراى تْضیخ دُذ. جٌگل سدایی را ثؼٌْاى ػبهل ایجبد در -95-5-9

 

 

 

 

 

 

 



 

ُذف کلی جلظَ ػبًشدُن : تغییز اکْطیظتن ّ ػیْع ثیوبری ُبی آًظفبلیت ژاپٌی ، فیالریبسیض ئ 

 لیؼوبًیْس
 :شانزدهم  جلسهاهداف ویژه 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 

 ػِزطبسی را ثؼٌْاى ػبهل ایجبد تغییزات هذیطی ػزح دُذ. -96-9

 تبحیز ػِزطبسی را در تْطؼَ هذل ُبی پزّرع ًبللیي فیالریبسیض ػزح دُذ. -9-9 -96

 دُذ.تبحیز ػِزطبسی را در تْطؼَ سیظت گبٍ ُبی ًبللیي لیؼوبًیْس جلذی ػِزی تْضیخ  -96-9-2

تبحیز ادذاث ػِزک ُبی الوبری را در دبػیَ ػِزُبی ثشرگ در تؼکیل کبًْى ُبی  -96-9-2-9

 خؼک تْضیخ دُذ.لیؼوبًیْس جلذی 

 تْضیخ دُذ. ًبللیي آًظفبلیت ژاپٌی اکْطیظتن را  ثز اکْلْژی  تبحیزتغییزات -96-9-3

 

 

 

 

 اکْلْژی ، هذوذرضب اردکبًی، اًتؼبرات داًؼگبٍ تِزاى هٌبثغ :

Reference: 

Health Ecology. Morteza Horani & Thomas Boleyn.1999. London, Routledge 

 

 

 

 طخٌزاًی ّ پزطغ ّ پبطخ رّع تذریض:

 

 

 ّ ّایت ثْرد پبّر پْیٌت ّطبیل آهْسػی :

 

 

 طٌجغ ّ ارسػیبثی 

طِن اس ًوزٍ کل)ثز  رّع       آسهْى

 دظت درؿذ(

 طبػت تبریخ 

 //////////////////////// ///////////////////////////   کْئیش

آسهْى هیبى 

 تزم 

    

آسهْى پبیبى 

 تزم

اهتذبى 

 کتجی

   درؿذ 911

 

 

 دضْر ثَ هْلغ در کالص ّ رػبیت ًظن ّ همزرات آهْسػی همزرات کالص ّ اًتظبرات اس داًؼجْ:

 

 

 
 

 داًؼکذٍ: EDOًبم ّ اهضبی هظئْل    ًبم ّ اهضبی هذرص:             ًبم ّ اهضبی هذیز گزٍّ:            

 تبریخ تذْیل:                          تبریخ ارطبل:                                   تبریخ ارطبل :
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 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

1 15/11/97 
 

تؼزیف اکْلْژی ، اکْطیظتن ، هذیظ  همذهَ ػبهل 

،اکْلْژی اًظبًی ، هْضْع اؿلی اکْلْژی 

اًظبًی ، همبیظَ اکْلْژی طجیؼی ثب اکْلْژی 

 اًظبًی ّ ارتجبط اکْلْژی اًظبًی ثب جبهؼَ ػٌبطی

 تبی لیموییدکتر مج

2 29/11/97 
 

ُبی فیشیکی ّ ثیْلْژیک ثز جبهؼَ فزآیٌذ  تبحیز

 اًظبًی
 

3 6/12/97 
 

  تبریخچَ اکْلْژی اًظبًی

4 13/12/97 
 

تبحیز  ارتجبط ثیي جبهؼَ اًظبًی ثب اکْطیظتن ،

ارتجبطبت ثیي هذممیي هؼبؿز لیٌَ ثب اّ ثز ػکل 

 گیزی هفبُین اطبطی اکْلْژی اًظبًی

 

5 20/12/97 
 

  دْسٍ هجبدج در اکْلْژی اًظبًی

6 19/1/98 
 

  تئْری ُبی اکْلْژی اًظبًی

7 26/1/98 
 

  هذل ُبی طیظتن ُبی خبًْادٍ ، اکْطیظتن خبًْادٍ

8 2/2/98 
 

تْطؼَ در اکْلْژی اًظبًی ، رّیکزد ُبی 

 اکْطیظتن
 

 هذل ُبی طیظتن ُبی خبًْادٍ ، اکْطیظتن خبًْادٍ 9/2/98 9

 
 

10 16/2/98 
 

  تْطؼَ در اکْلْژی اًظبًی

11 23/2/98 
 

  رّیکزد ُبی اکْطیظتن

12 30/2/98 
 

  تبریخچَ اکْلْژی اًظبًی ثیوبری ُب

13 6/3/98 
 

  راثطَ تغییزات هذیطی ّ ػیْع هبالریب

14 13/3/98 
 

راثطَ تغییزات اکْطیظتن ّ اکْلْژی ًبللیي 

 ثیوبری ُب 

 

 

15 
 

ثز تغییز کؼت هذـْالت  تبحیز تذْالت التـبدی  20/3/98

 سراػی ّ تغییز الگْی ثیوبری ُب

 

 

جلسه فوق  16

 العاده
 

تغییز اکْطیظتن ّ ػیْع ثیوبری ُبی آًظفبلیت 

 ژاپٌی ، فیالریبسیض ئ لیؼوبًیْس

 

 



 


