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 بسمه تعالی
  دانشگاه علوم پزشکی گلستان

بهداشتدفتر توسعه آموزش دانشکده   
و بهداشت بین الملل  اکولوژي انسانی)   course plan طرح  درس دوره (   

  دا

  وبهداشت بین الملل اکولوژي انسانینام درس : 

  11/96تاریخ برگزاري :  یک ترم طول دوره :
  دانشکده بهداشتمحل برگزاري :         2 تعداد واحد :

  نداردپیش نیاز :  محمدرضا قنبريسید : مدرس
  منابع :  عمومی  بهداشتپیوسته  شناسیکاررشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

  

 بااکولوژي انسان سالمت زیست،عوارض استفاده بیش از اندازه از محیط زیست،نقش کارکنان بهداشتی در تغییر محیط زیست،رابطه بامحدودیت وعلل خرابی محیط دانشجویان آشنایی هدف کلی :
  
 :)اهداف اختصاصی( 

 انسانی اکولوژي وکاربرداکولوژي،تعریف اکولوژي،تاریخچه اکولوژي،انواع تعریف-1

 اکولوژي وعلوم مرتبط با آن -2

 انسانی موثربراکولوژي عمومی،عوامل بابهداشت اکولوژي بامحیط،ارتباط انسان رتباطا-3

 اکوسیستم هاي جهان،تعریف اکوسیستم،بیوسفرواساس تفکردراکولوژي  شناسایی -4

 سیستم وعملکردهاي مختلف اکوسیستماجزاءتشکیل دهنده اکو -5

 غذایی،چگونگی جریان انرژي دراکوسیستم وارتباط آن بااکولوژي انسانیانواع زنجیره  -6

   بهره وري از زمین موجودات، کنش هاي مشترك-7

 تقسیم بندي اکو سیستم از نظر اکولوژي انسانی،توالی دراکوسیستم،انواع توالی ونقش انسان درتوالی اکوسیستمهاي مختلف -8

 اثر برخی از عوامل فیزیکی محیط بر زندگی وسالمت انسان، سالمت، . پایداررابطه سالمت انسان واکولوژي،توسعه  -9

 ،مسائل جهانی محیط زیست تالشهاي جهانی،درحفظ محیط زیست نقش انسان درحفظ محیط زیست جهانی -10

  برنامه هاي صندوق توسعه ملل متحدوسارمان جهانی بهداشت -11

   انسان وآلودگی ها،عوامل موثر در شدت آلودگیدرارتباط آن بامحیط زیست ارزیابی اثرات محیط زیست وانسان،استراتژي نوین سالمت -12                 

  محیط زیست،زندگی سازگار با طبیعت مل موثر وتهدیدکننده ،عوانقش انسان درتغییرمحیط زیست ازدودیدگاه کاهش سالمت وحفظ سالمت- 13

  واثر آن برسالمت جامعه ابطه تکنولوژي واکولوژير  -14  

 اقتصادي،مذهب وارزشهاي اخالقی بااکولوژي انسانی –رابطه مسائل اجتماعی -15 

  جمعیت با تغییرات اکولوژیک در رابطه با سالمت تحوالت-16

 چگونگی مدیریت جامعه درراستاي زندگی سازگار باطبیعت وحفظ سالمت.ارائه مدل والگو -17                 
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  96-97سال تحصیلینیمسال اول  اکولوژي انسانیبندي درس  جدول زمان

 نام مدرس عنوان  ساعت  تاریخ  ردیف

  و ارتباطات آن، انواع ، اکولوژي تعریف ،انتظارات بیان -اکولوژي درس اهمیت - درس با ارتباط در یکلیات  16- 14  14/11/96  1

  جهان به نگاه نوع  آن، انواع
  قنبري محمدرضاسید

 هاي اکوسیستم ،شناساییاکوسیستم مختلف وعملکردهاي اکوسیستم دهنده اجزاءتشکیل اکوسیستم تعریف      2

انواع زنجیره غذایی،چگونگی جریان انرژي دراکوسیستم وارتباط آن  ،دهنده تشکیل وعوامل غذایی زنجیره جهان،
 بااکولوژي انسانی

 

     اکولوژي انواع ، وابران جهان در بیومها وانواع بیوسفر ، اتمصفر با ارتباط در کلیاتی      3

بین  هاي مشترك کنش، بهره وري از زمین،  تقسیم بندي اکو سیستم از نظر اکولوژي انسانیاکو لوژي انسانی،        4
  موجودات

  

چرخه عناصر در طبیعت وعوامل موثر  توالی دراکوسیستم،انواع توالی ونقش انسان درتوالی اکوسیستمهاي مختلف      5
  اثر برخی از عوامل فیزیکی محیط بر زندگی وسالمت انسان ،در آن

  

، نقش انسان  انسانی موثربراکولوژي عمومی،عوامل بابهداشت اکولوژي بامحیط،ارتباط انسان ارتباط      6
  انواع آلودگیهاي ناشی از فعالیت انسان مل موثر وتهدیدکننده محیط زیست، درتغییرمحیط زیست ،عوا

" 

7      
تغییرات – اکولوژي شهري وروستایی و سالمت،  . رابطه سالمت انسان واکولوژي،توسعه پایدار

  ایجاد شده در کره زمین واثرات آن برسالمت

"  

  "  + کنفرانس واکولوژي تکنولوژي رابطه      8

  + کنفرانس انسانی بااکولوژي واقتصادي اجتماعی مسائل رابطه      9

   + کنفرانس .تهدیدات آ ن براي سالمتو انواع پسماندها واثرات زیست محیطی انواع پرتوها واثرات آنها ،      10

   کنفرانس +انسانی بااکولوژي اعتقادي باورهايو مذهب رابطه      11

   + کنفرانساکوتوریسم ، .ارتباط آن بامحیط زیستواستراتژي نوین سالمت       12

، برنامه هاي صندوق توسعه ملل  جهانی زیست محیط حفظ در انسان نقش زیست محیط درحفظ جهانی، تالشهاي      13
  + کنفرانسمتحدوسارمان جهانی بهداشت 

 

 جمعیت مختلف هاي نظریه مؤثردرآن وعوامل جمعیت بحران وجودآمدن به دردنیاچگونگی جمعیت وضعیت      14

   + کنفرانسجمعیت بانقش درارتباط شناسان وجامعه شناسان
 

   سازگار باطبیعت وحفظ سالمت.ارائه مدل والگو+ کنفرانسچگونگی مدیریت جامعه درراستاي زندگی       15

   گیري ونتیجه درس بندي جمع      16

  

  انجام می گیرد. به همراه کنفرانس بوسیله دانشجویان )و... power pointآموزش به روش سخنرانی و با بهره گیري از وسایل کمک آموزشی ( روش تدریس : 
  

  در اولین جلسه کالس گفته می شود سیاست ها و قوانین کالس :
  همانند کنفرانس مشارکت در برنامه آموزشی وانجام تکالیف تعریف شده-رعایت قوانین ومقررات آموزشی : ایف و تکالیف دانشجوظو
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   :در نمره پایانی آنسهم و درصد  روش ارزشیابی دانشجو
 نمره3-5کنفرانس

 نمره15وتشریحیامتحان آخرترم سئواالت تلفیقی ازتست 
  تاریخ امتحانات در طول ترم و پایان ترم :

  

  منابع مطالعه
 کالس و: جزوات

 تهران دانشگاه انتشارات عمومی اکولوژي اردکانی محمدرضا 1-
 مشهد دانشگاهی عمومی انتشارات جهاد  اکولوژي رضا قربانی 2-
 فردا نشر مؤلفین هیئت انسانی اکولوژي و همگانی سالمت 3-

  

 


