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  طرح درس نظري 

                 پیوستهمقطع: کارشناسی                         رشته: بهداشت عمومی                اکولوژي انسان و بهداشت بین الملل  عنوان درس: 
                  08کد درس:                  نداردپیش نیاز:                 98-99 دومنیمسال:      واحدنظري2 تعداد واحد:

                                    یکشنبهروزکالس:                   18/3/99 پایان کالس:تاریخ                                        13/11/98 شروع کالس:تاریخ 
رسانه آموزشی: اسالید/ پروژکتور           تدریس: سخنرانی/بحث گروهی   روش                 2/4/99 تاریخ آزمون:        14-16ساعت کالس: 

 مهندس شاهوراتی مدرس:                                        نفر 21تعداد:                           محل اجرا: دانشکده علوم پزشکی          

از آنجایی که شناخت و حفظ محیط زیست در سالمت انسان ها تاثیر بسزایی دارد و در سال هاي اخیر آلودگی هاي  شرح درس:
اکوسیستم  مختلف آن زندگی و سالمت موجودات زنده را تهدید می کند، لذا در این درس دانشجویان با مفاهیم اکولوژي، شناسایی

و رابطه آن با سالمت موجودات، برنامه هاي مختلف حفظ محیط زیست، سازمان هایی که به نحوي در این راه تالش می کنند، آشنا 
  می شوند.

آشنا نمودن دانشجویان با محدودیت و علل خرابی محیط زیست، عوارض استفاده بیش از اندازه از محیط هدف کلی   :کلی هدف
  می باشد. کارکنان بهداشتی در تغییر محیط زیست و رابطه با سالمت انسانزیست، نقش 

  :اهداف رفتاري

  را شرح میدهد. تعریف اکولوژيدانشجو 

  را شرح می دهد. تاریخچه و کاربردهاي اکولوژي در بهداشت عمومیدانشجو 

  را می داند. تعریف اکوسیستم، بیوسفر و اساس تفکر اکولوژيدانشجو 

  را توضیح می دهد. حی اکوسیستم و روابط بین آنهااشناسایی و طردانشجو 

تالش هاي جهانی در حفظ محیط زیست، مقررات و قطعنامه مصوب جهانی در حفظ محیط زیست، برنامه هاي صندوق دانشجو 
  را فرا گرفته است. توسعه ملل متحد و سازمان بهداشت در حفاظت از محیط زیست

  را شرح می دهد. انسان با اکولوژيرابطه سالمت دانشجو 

  را فرا گرفته است. توسعه پایدار و سالمتدانشجو 

  را آموخته است. استراتژي نوین سالمت عمومی، ارزیابی اثرات محیط زیست بر سالمتدانشجو 

  را شرح می دهد. نقش انسان در تغییر محیط به منظور حفظ سالمتدانشجو 

  را شرح می دهد. لوژيرابطه بین تکنولوژي و اکودانشجو 

  را بیان می کند. رابطه مسائل اجتماعی، اقتصادي، مذهب و ارزش هاي اخالقی با اکولوژي انسانیدانشجو 
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  را شرح می دهد. رابطه تحوالت جمعیت با تغییرات اکولوژیک در رابطه با سالمت انساندانشجو 

  تدریس:  روش

ویدیو پروژکتور و  - اورهد –کتور  این درس با استفاده از  روش هاي سخنرانی، پیش سازمان دهنده و گروه کوچک و با استفاده از پرو
  کامپیوتر بر حسب نیاز تدریس خواهد شد.

اشته باشند و در هر جلسه از دانشجویان انتظار می رود که مبحث همان جلسه را از قبل مطالعه نموده و شرکت فعال در بحث د
  همچنین در رابطه با موضوع درس، مقاالت جدیدي را نیز در کالس ارایه نمایند.

  روش ارزشیابی دانشجو:

  نمره                        15آزمون پایان ترم: نمره                       3آزمون میان ترم: نمره                      2پرسش و پاسخ در هرجلسه: 

  روز پس از اعمال نمره در سایت، دانشجو می تواند اعتراض خود را نسبت به نمره وارد نماید. 5حداکثر 

تجزیه و تحلیل سواالت آزمون توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در هر ترم انجام می شود و نتایج آن در اختیار مسئول 
  درس قرار می کیرد.

  سیاست ها و قوانین درس:

  خالق اسالمی، حرفه اي و حضور به موقع در کالس درس، الزامیست.رعایت اصول ا

  منابع:

  آخرین انتشار-محمدرضا اردکانی-. اکولوژي1

  آخرین انتشار-اصغر نیشابوري- . اکولوژي عمومی2

  آخرین انتشار-هیئت مولفین- . سالمت همگانی و اکولوژي انسانی3
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  تاریخ برگزاري جلسات:

  مدرس  رفتارياهداف   ساعت  تاریخ  جلسه
1  13/11/98   مهندس شاهوراتی  تعریف اکولوژي (محیط، ارتباطات، دیدگاه کل نگر)  16-14 
2  20/11/98   مهندس شاهوراتی  تاریخچه و کاربردهاي اکولوژي در بهداشت عمومی  16-14 
3  27/11/98   مهندس شاهوراتی  تعریف اکوسیستم، بیوسفر و اساس تفکر اکولوژي  16-14 
4  4/12/98   مهندس شاهوراتی شناسایی و طراحی اکوسیستم و روابط بین آنها  16-14 
5  11/12/98   مهندس شاهوراتی تالش هاي جهانی در حفظ محیط زیست  16-14 
6  18/12/98   مهندس شاهوراتی تعطیلی رسمی  16-14 
7  25/12/

98 

  مهندس شاهوراتی  مقررات و قطعنامه مصوب جهانی در حفظ محیط زیست  16-14

برنامه هاي صندوق توسعه ملل متحد و سازمان بهداشت در   16-14  17/1/99  8
  حفاظت از محیط زیست

  مهندس شاهوراتی

  مهندس شاهوراتی  آزمون میان ترم  16-14  24/1/99  9
  مهندس شاهوراتی  رابطه سالمت انسان با اکولوژي  16-14  31/1/99  10
  شاهوراتیمهندس   توسعه پایدار و سالمت  16-14  7/2/99  11
استراتژي نوین سالمت عمومی، ارزیابی اثرات محیط زیست بر   16-14  14/2/99  12

  سالمت
  مهندس شاهوراتی

  مهندس شاهوراتی  نقش انسان در تغییر محیط به منظور حفظ سالمت  16-14  21/2/99  13
  مهندس شاهوراتی  رابطه بین تکنولوژي و اکولوژي  16-14  28/2/99  14
  مهندس شاهوراتی  تعطیلی رسمی   16-14  4/3/99  15
رابطه مسائل اجتماعی، اقتصادي، مذهب و ارزش هاي اخالقی با   16-14  11/3/99  16

  اکولوژي انسان
  مهندس شاهوراتی

رابطه تحوالت جمعیت با تغییرات اکولوژیک در رابطه با سالمت   16-14  18/3/99  17
  انسان

  مهندس شاهوراتی

  

 


