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  (Course Plan)طرح دوره

 1399-1400سال تحصيلي  دومنيمسال  :تاريخ ارائه درس 1399-1400:   سال تحصيلي

 عباس دهداری راد :  نام مدرس ناپيوسته بهداشت محيط کارشناسي   :رشتهمقطع/ 

 21 :تعداد دانشجو اکولوژی محيط :   )واحد( درسنام 

 ساعت  34جلسه/   17:   تعداد جلسات / مدت کالس 2:  ترم

 

 منابع درس:

1. Murck Burbara W (2005), Environmental Science( A self-teaching guide), Wiley; 1 edition. 

2. Molles Manuel (2015) Ecology; Concepts and Applications, McGraw-Hill Education; 7 edition. 

3. Krebs Charles J (2008) Ecology; The Experimental Analysis of Distribution and Abundance (6th Edirtion), Pearson; 
6edition 

4. Walker brian, salt david and reid walter (2006), resilience Thinking; sustaining Ecosystems and People in a changing 
world, island Press; F First Edition  

5. Borre Orbaek Jon, Kallenborn Ronald, Tombre Ingunn and Hegseth Else, n (2010) Arctic Alpine Ecosystems and 
People in a changing environment 

6. J.C. Emberlin(1984), Introduction to Ecology, ISBN; 0-7121-0965-x. 
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 :  مطالب درسکلي رئوس 
غذایی آب هرم های اکولوژیک و سیکل عناصر مهم در طبیعت و روابط موجودات زنده و انواع تطابق به    در این درس ضمن اشنایی دانشجویان با کلیات اکولوژی، اکوسیستم، زنجیره

  مباحث مهم اکولوژی پرداخته می شود.  

   :هدف کلي درس

 آشنایی دانشجویان با روابط اکولوژیک در محیط زیست و شناخت مبانی اکولوژی انسانی و محیط 

   روش آموزش:

 پاورپوينت به صورت مجازی از طريقه سامانه نويد و اسکای روم برگزار مي گردد  در قالبدرس به صورت نظری 

 

 اجرای درس: شيوه

 

درس به صورت نظری ارائه مي گردد. و مطالب در سامانه نويد  

بارگزاری شده و از طريق اسکای روم به صورت آنالين برگزار مي  

 گردد. 

 

 

 

 

 ی ارزشيابي نحوه
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 درصد  70يمسال               امتحان پايان ن

 درصد   30                    امتحان ميان ترم  

 
 
 
 

تاريخ برگزاری 
 جلسات

 عنوان جلسه/رئوس مطالب
وسايل کمک  روش تدريس

 آموزشي
 اهداف حيطه 

 جلسه اول 

25/11/99 

تعریف اکولوژی، کلیات و نظام اکولوژیک، 

 انواع اکولوژی 
 کامپیوتر سخنرانی، پرسش و پاسخ

 شناختی
دانشجویان با مطالعه این قسمت باید قادر بوده تعریفی در 

زمینه اکولوژی، کلیات و نظام اکولوژیک و انواع اکولوژی بیان 
 نمایند

 جلسه دوم 

02/12/99 

الیه های اتمسفر و مهم ترین ویژگی های 

 مربوط به آن 
 کامپیوتر سخنرانی، پرسش و پاسخ

 شناختی

قسمت باید قادر به ارائه توضیحاتی دانشجویان با مطالعه این 

الیه های اتمسفر و مهم ترین ویژگی های مربوط به در مورد 

 آن باشند

 جلسه سوم 

09/12/99 

سیستم و انواع آن، اکوسیستم و اجزا  

تشکیل دهنده آن، نظریه گایا، طبقه 

بندی اکوسیستم ها و بیوسنوزها، توالی 

 اکولوژیکی 

 رکامپیوت سخنرانی، پرسش و پاسخ

 شناختی

با مطالعه این قسمت دانشجویان باید قادر باشند توضیحاتی در 

زمینه سیستم و انواع آن، اکوسیستم و اجزا تشکیل دهنده آن، 

نظریه گایا، طبقه بندی اکوسیستم ها و بیوسنوزها، توالی 

 اکولوژیکی ارائه نمایند

 جلسه چهارم 

16/12/99 

انتقال ماده در اکوسیستم ها، زنجیره 

 ایی و هرم های اکولوژیکیغذ
 کامپیوتر سخنرانی، پرسش و پاسخ

 شناختی
با مطالعه این قسمت دانشجویان باید قادر باشند توضیحاتی در  

مورد انتقال ماده در اکوسیستم ها، زنجیره غذایی و هرم های 

 اکولوژیکی باشند

 جلسه پنجم
چرخه های بیوژئوشیمیایی و انواع ان 

رخه های گازی، چرخه )چرخه آب، چ
 شناختی کامپیوتر سخنرانی، پرسش و پاسخ

دانشجویان با مطالعه این قسمت باید قادر باشند توضیحاتی در 

چرخه های بیوژئوشیمیایی و انواع ان )چرخه آب، چرخه مورد 
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 های گازی، چرخه های رسوبی( باشند های رسوبی( 23/12/99

 جلسه ششم 

14/01/99 

ن، فسفر سیکل عناصر نظیر کربن، اکسیژ

 و ازت
 کامپیوتر سخنرانی، پرسش و پاسخ

 شناختی
با مطالعه این قسمت دانشجویان باید قادر باشند توضیحاتی در 

 سیکل عناصر نظیر کربن، اکسیژن، فسفر و ازت باشندمورد 

 جلسه هفتم

21/1/1400 

انتقال انرژی و نحوه تولید در اکوسیستم 

ها، انواع کارایی های اکولوژیکی، روش 

های اندازه گیری تولید اولیه و تولید 

 ثانویه

 کامپیوتر سخنرانی، پرسش و پاسخ

 شناختی

دانشجویان با مطالعه این قسمت باید قادر باشند توضیحاتی در 
ا، انواع کارایی انتقال انرژی و نحوه تولید در اکوسیستم هزمینه 

های اکولوژیکی، روش های اندازه گیری تولید اولیه و تولید 
 ارائه دهد ثانویه

 جلسه هشتم

28/01/1400 

 کامپیوتر سخنرانی، پرسش و پاسخ تطابق و انواع آن
 شناختی

دانشجویان با مطالعه این قسمت باید قادر باشند توضیحاتی در 

 زمینه تطابق و انواع آن ارائه نمایند

 جلسه نهم

11/02/1400 

روابط بیولوژیکی و اکولوژیکی بین 

 موجودات زنده در طبیعت
 کامپیوتر سخنرانی، پرسش و پاسخ

 شناختی

دانشجویان با مطالعه این قسمت باید توضیحاتی در زمینه روابط 

بیولوژیکی و اکولوژیکی بین موجودات زنده در طبیعت ارائه 

 نمایند

 جلسه دهم

18/02/1400 

گی مستقل یا بی تاثیری، همکاری زند

متقابل، زندگی اشتراکی، همسفرگی، 

بازدارندگی یکطرفه، زندگی انگلی، زندگی 

طعمه جویی یا صید و صیادی، رقابت بین 

 گونه ای 

 کامپیوتر سخنرانی، پرسش و پاسخ

 شناختی

دانشجویان با مطالعه این قسمت قادر بوده توضیحاتی در زمینه 

تاثیری، همکاری متقابل، زندگی اشتراکی، زندگی مستقل یا بی 

همسفرگی، بازدارندگی یکطرفه، زندگی انگلی، زندگی طعمه 

  ارائه نمایند جویی یا صید و صیادی، رقابت بین گونه ای

 جلسه یازدهم

25/02/1400 

اکولوژی محیط های مختلف )بیوم ها(، 

جوامع زمینی، جوامع دریایی، ج.امع اب 

 شیرین 

 کامپیوتر و پاسخ سخنرانی، پرسش
 شناختی

دانشجویان با مطالعه این قسمت باید قادر به ارائه توضیحاتی در 

اکولوژی محیط های مختلف )بیوم ها(، جوامع زمینی، زمینه 

 باشند امع اب شیرینوجوامع دریایی، ج
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 جلسه دوازدهم

01/3/1400 

 کامپیوتر سخنرانی، پرسش و پاسخ کاربردهای اکولوژی محیط 
 شناختی

دانشجویان با مطالعه این قسمت باید قادر به توضیحاتی در 

 زمینه کاربرد اکولوژی محیط باشند

 جلسه سیزدهم

08/03/1400 

مفاهیم اولیه اکولوژی انسانی جمعیت و 

مهم ترین اختصاصات مربوط به 

آن)تراکم، پراکندگی، زاد و ولد، مرگ و 

میر، توزیع سنی جمعیت  و انواع هرم 

 یت زیستی(های سنی، ظرف

 کامپیوتر سخنرانی، پرسش و پاسخ

 شناختی

دانشجویان با مطالعه این قسمت باید قادر به ارائه توضیحاتی در 

مفاهیم اولیه اکولوژی انسانی جمعیت و مهم ترین زمینه 

اختصاصات مربوط به آن)تراکم، پراکندگی، زاد و ولد، مرگ و 

ظرفیت میر، توزیع سنی جمعیت  و انواع هرم های سنی، 

 باشند زیستی(

 جلسه چهاردهم

15/03/1400 

رشد نمایی جمعیت، بازخورهای مثبت و 

منفی، تنظیم جمعیت و اهمیت علمی 

 بازخورها

 کامپیوتر سخنرانی، پرسش و پاسخ
 شناختی

دانشجویان با مطالعه این قسمت باید قادر به ارائه توضیحاتی در 

نفی، تنظیم رشد نمایی جمعیت، بازخورهای مثبت و مزمینه 

 باشند جمعیت و اهمیت علمی بازخورها

 جلسه پانزدهم

21/03/1400 

محیط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، 

مفهوم و ارزش نمودارهای نفوس، تعیین و 

سنجش نفوس، ترکیب نفوس از نظر سن، 

 جنس و گسترش آنها و تغییر مکان انها

 کامپیوتر سخنرانی، پرسش و پاسخ

 شناختی

مطالعه این قسمت باید قادر به ارائه توضیحاتی در دانشجویان با 

زمینه محیط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، مفهوم و ارزش 

نمودارهای نفوس، تعیین و سنجش نفوس، ترکیب نفوس از نظر 

 سن، جنس و گسترش آنها و تغییر مکان انها باشند

 جلسه شانزدهم

28/03/1400 

تاثیرات انسان بر محیط زیست )انسان و 

تامین انرزی، انسان و کشاورزی، انسان و 

منابع طبیعی، انسان و موجودات زنده، 

انسان و الودگی ها، معرف های بیولوژیک، 

 انسان و بیماری ها(

 کامپیوتر سخنرانی، پرسش و پاسخ

 شناختی

دانشجویان با مطالعه این قسمت باید قادر به ارائه توضیحاتی در 

یست )انسان و تامین انرزی، تاثیرات انسان بر محیط ززمینه 

انسان و کشاورزی، انسان و منابع طبیعی، انسان و موجودات  

زنده، انسان و الودگی ها، معرف های بیولوژیک، انسان و بیماری 

 باشند. ها(

 جلسه هفدهم

24/03/1400 

 کامپیوتر سخنرانی، پرسش و پاسخ توالی ناشی از انسان
 شناختی

مت باید قادر به ارائه توضیحاتی در دانشجویان با مطالعه این قس

 توالی ناشی از انسان باشندزمینه 
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