
  
  دانشکده

  ترمی قالب نگارش طرح درس
  

  کارشناسی پیوستھ مھندسی بھداشت محیط مخاطبان:                       محیط اکولوژیعنوان درس :   
  ٢- ۴یکشنبھ   ساعت پاسخگویی بھ سواالت فراگیر:                     واحد ٢ عدادواحد:ت

  دکتر مجتبی لیمویی مدرس:            ٩۵ - ٩۶نیمسال اول   ٢- ۴دوشنبھ : زمان ارائھ درس
  ندارد درس و پیش نیاز:

  
آشنایی دانشجویان با مبانی اکولوژی، شاخھ ھای علم اکولوژی، اکوسیستم ، زنجیره غذایی و  ھدف کلی درس :

و موضوعات مرتبط با سالمت  سیکل عناصر در طبیعت و کاربرد مطالعات اکولوؤیک در رشتھ بھداشت محیط 
  محیط زیستانسان و 

  
  ھداف کلی جلسات : ا

  و اکوسیستم شاخھ ھای اکولوژی  تاریخجھ اکولوژی، نظام اکولوژیک، کلی شامل اکولوژی، مفاھیم -١
  

 زنجیره غذایی ، ھرم ھای اکولوژیک، جمعیت و افزایش آن -٢
  

 ، فسفر و ازتسیکل عناصر نظیر کربن، اکسیژن، گوگرد -٣
  

 وجودات زندهاکولوژی میکروارگانیسم ھا و روابط بین م -۴
  

 تطابق و انواع آن در رابطھ با فرآیند ھای زیستی -۵
  

 شناخت بیوم ھای آب شور ،بیوم ھای آب شیرین و بیوم ھای خشکی -۶
  

 ، روابط انسان با محیطاکولوژی انسانی -٧
  

 محیط ھای اجتماعی ،اقتصا دی و سیاسی -٨
  

 جمعیت شناسی و اھمیت آن  -٩
  

ترکیب نفوس از نظر سن، جنس و گسترش آنھا و  ارزش نمودارھای نفوس،تعیین و سنجش نفوس ،  - ١٠
  تغییر مکان آنھا

 بررسی اکولوژیک فرضیھ سالمت و بیماری  - ١١
 

 مراحل مختلف سالمت و استعداد انسان برای حفظ سالمت. - ١٢
  

 شاخص ھای وضع سالمت و بھداشت. - ١٣
  

 عوامل محیطی موثر بر سالمت.  - ١۴
 

 یتفسیر ارقام و اطالعات بدست آمده و سنجش عوامل محیط  - ١۵
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  اھداف ویژه بھ تفکیک اھداف کلی ھر جلسھ:
  

مفاھیم کلی شامل اکولوژی، نظام اکولوژیک، تاریخجھ اکولوژی، شاخھ ھای اکولوژی  و   ھدف کلی جلسھ اول:
  اکوسیستم

  اھداف ویژه جلسھ اول:
  

  در پایان دانشجو قادر باشد
  .علم اکولوژی را تعریف کند -١-١
  
 وژی و ورود اصطالح اکولوژی را بھ متون علمی شرح دھد.تاریخجھ پیدایش علم اکول -٢-١

  
 شاخھ ھای مختلف علم اکولوژی را توضیح دھد. -٣-١

  
 مفاھیم ارگانیزم ، جمعیت و اجتماع را با دیدگاه اکولوژیک تعریف کند. -۴-١

  
  اکوسیستم را تعریف کند. -۵-١
  اجزا یک اکوسیستم را توضیح دھد. -١-۵-١
  د.اکوسیستم ھا را طبقھ بندی کن -٢-۵-١
  

  زنجیره غذایی ، ھرم ھای اکولوژیک، جمعیت و افزایش آندوم:  ھدف کلی جلسھ
  دوم: اھداف ویژه جلسھ

  در پایان دانشجو قادر باشد
  زنجیره غذایی را توضیح دھد. -١-٢
  انواع زنجیره ھای غذایی را توضیح دھد. -١-١-٢
  شبکھ غذایی را توضیح دھد. -٢-١-٢
  ح دھد.سطوح تغذیھ ای را توضی -٣-١-٢
  ھدف از نمودار ھرم ھای اکولوژیک را توضیح دھد. -٢-٢
  انواع ھرم ھای اکولوژیک را توضیح دھد. -١-٢-٢
  مفھوم جمعیت را توضیح دھد. -٣-٢
  اختصاصات جمعیت را توضیح دھد. -١-٣-٢
  میزان افزایش جمعیت را بر اساس میزان ھای مرگ و میر و زاد و ولد محاسبھ کند. -٢-٣-٢
  
  
  

  سوم: سیکل عناصر نظیر کربن، اکسیژن، گوگرد، فسفر و ازت کلی جلسھھدف 
  وم:س اھداف ویژه جلسھ

  در پایان دانشجو قادر باشد
  رخھ ھای بیوژئوشیمیایی را توضیح دھد.چ  -١-٣
  رخھ ھای بیوژئوشیمیایی را توضیح دھد.انواع چ -١-١-٣
  چرخھ اب -١-١-١-٣
  چرخھ کربن -٢-١-١-٣
  چرخھ ازت-٣-١-١-٣
  در تثبیت ازت توضیح دھد. نقش میکروارگانیزم ھا را -١-٣-١-١-٣
  فرآیندھای آمونیفیکاسیون،نیتریفیکاسیون و دنیتریفیکایون را در چرخھ ازت توضیح دھد. -٢-٣-١-١-٣
  چرخھ فسفر -۴-١-١-٣

  چھارم: اکولوژی میکروارگانیسم ھا و روابط بین موجودات زنده ھدف کلی جلسھ
  ارمچھ اھداف ویژه جلسھ

  در پایان دانشجو قادر باشد
  برھم کنش بین موجودات زنده را  در یک اجتماع توضیح دھد. -١-۴
  روابط درون گونھ ای را توضیح دھد. -١-١-۴
  تایثر زندگی گروھی را بر بقای موجودات زنده توضیح دھد. -١-١-١-۴
  تاثیر افزایش جمعیت را بر افراد جمعیت توضیح دھد. -٢-١-١-۴
  رقابت درون گونھ ای را توضیح دھد.  -٣-١-١-۴
  روابط بین گونھ ای را توضیح دھد. -٢-١-۴
  زندگی مستقل یک گونھ را با ذکر مثال توضیح دھد. -١-٢-١-۴



  ھمکاری متقابل افراد دو گونھ را با ذکر مثال توضیح دھد.  -٢-٢-١-۴
  زندگی اشراکی را با ھمکاری متقابل دو گونھ مقایسھ کند. -٣-٢-١-۴
  ھمسفرگی را توضیح دھد. -۴-٢-١-۴
  بازدارندگی یکطرفھ را در بین دو گونھ توضیح دھد. -۵-٢-١-۴
  زندگی انگلی و انواع انگل ھا توضیح دھد. -۶-٢-١-۴
  رابطھ شکار و شکارچی را توضیح دھد. -٧-٢-١-۴
  رقابت بین گونھ ای را توضیح دھد. -٨-٢-١-۴
  .آشیان اکولوژیک را تعریف کند -١-٨-٢-١-۴
  قانون گاس را توضیح دھد. -٢-٨-٢-١-۴
  انواع آشیان اکولوژیک را توضیح دھد. -٣-٨-٢-١-۴

  پنجم: تطابق و انواع آن در رابطھ با فرآیند ھای زیستی ھدف کلی جلسھ
  

  :پنجماھداف ویژه جلسھ 
  در پایان دانشجو قادر باشد

  تطابق موجود زنده را با محیط تعریف کند. -١-۵
  را توضیح دھد. بق با تنوع زیستیارتباط تطا -٢-۵
  ارتباط تطابق با گونھ زایی را توضیح دھد. -٣-۵
  انواع تطابق را نام ببرد. -۵-۴
  را با ذکر مثال توضیح دھد. ھمگرایی تکاملی -١-۵-۴
  واگرایی سازشی را با ذکر مثال توضیح دھد. -٢-۵-۴
  را توضیح دھد. Mimicryتقلید از محیط   -٣-۵-۴
  ق درونی موجود زنده را با عوامل اکولوژیک توضیح دھد.تطاب -۵-۴-۴
  را با ذکر مثال توضیح دھد. Pre-adaptationتطابق پیشینی   -۵-۴-۵
  عامل اکولوژیک موثر بر رشد و پراکنش موجودات زنده را توضیح دھد -۵-۵
  انواع عوامل اکولوژیک را توضیح دھد. -١-۵-۵
  دھد.کلیما و میکروکلیما را توضیح  -٢-۵-۵
  قانون حداقل لیبیک را توضیح دھد. -۵-۶
  قانون تحمل شلفورد را توضیح دھد. -٧-۵

  شناخت بیوم ھای آب شور ،بیوم ھای آب شیرین و بیوم ھای خشکی  ششم: ھدف کلی جلسھ
  :ششماھداف ویژه جلسھ 

  در پایان دانشجو قادر باشد 
  بیوسنوز را تعریف کند. -١-۶
  بیوم را تعریف کند. -٢-۶
  چگونگی پیدایش و شکل گیری  بیوم ھا را توضیح دھد. -٣-۶
  روش ھای مختلف تعیین مرز بیوم ھا را توضیح دھد. -۶-۴
   عوامل مختلف اکولوژیک و محیطی  کھ در توزیع بیوم ھا نقش دارند را توضیح دھد. -۶-۵
  نقش  نوع خاک را بعنوان عامل تعیین کننده در توزیع بیوم ھا توضیح دھد. -۶-۶
  بیوم توندرا را توضیح دھد.  -٧-۶
  علل زمین شناسی پیدایش توندرا را توضیح دھد. -١-٧-۶
  شرایط اقلیمی و پوشش گیاھی انواع توندرا ھا را توضیح دھد. -٢-٧-۶
  فون جانوری انواع توندرا ھا را توضیح دھد. -٣-٧-۶
  انواع  بیوم ھای جنگلی را نام ببرد. -٨-۶
  ر گیاھی و فون جانوری را در ھریک از بیوم ھای جنگلی توضیح دھد. شرایط اقلیمی ،فلو -١-٨-۶
  اھمیت زیست محیطی بیوم ھای جنگلی را توضیح دھد. -٢-٨-۶
  شرایط اقلیمی بیوم ھای کوھستان را توضیح دھد. -٩-۶
  انواع بیوم ھای علفزار را نامببرد. - ١٠-۶
  ز بیوم ھای علفزار را توضیح دھد.شرایط اقلیمی، فون جانوری و فلور گیاھی ھریک ا - ١- ١٠-۶
  شرایط اقلیمی، فون جانوری و فلور گیاھی بیوم بیابان را توضیح دھد. - ١- ١١-۶
  عوامل محیطی موثر بر اگرواکوسیستم ھا توضیح دھد. - ١٢-۶
  شرایط محیطی بیوم ھای دریایی را توضیح دھد. - ١٣-۶
  ھد.اھمیت زیست محیطی بیوم ھای دریایی را توضیح د - ١- ١٣-۶
  فون جانوری و فلور گیاھی بیوم ھای دریایی را توضیح دھد. - ٢- ١٣-۶
  بیوم ھای دریایی را طبقھ بندی کند. - ٣- ١٣-۶
  خصوصیات اکولوژیک اکوسیستم دریا را توضیح دھد. - ۴- ١٣-۶
  انواع بیوم ھای آب شیرین را نام ببرد. - ١۴-۶



  از بیوم ھای آب شیرین را توضیح دھد.شرایط اقلیمی، فون جانوری و فلور گیاھی ھر یک  - ١- ١۴-۶
  

  ھفتم: اکولوژی انسانی ، روابط انسان با محیط ھدف کلی جلسھ
  :ھفتماھداف ویژه جلسھ 

  در پایان دانشجو قادر باشد 
  اکولوژی انسانی را تعریف کند. -١-٧
  موضوع اصلی مورد بحث در اکولوژی انسانی را توضیح دھد. -١-١-٧
  فات اکولوژی طبیعی و اکولوژی انسانی را شرح دھد.تشابھات و اختال -٢-١-٧
  ارتباط اکولوژی و جامعھ شناسی را شرح دھد. -٣-١-٧
  برھم کنش بین محیط غیر زنده و جامعھ انسانی را توضیح دھد. -٢-٧
  تاثیرات تکنولوژی را در ایجاد تغییرات محیطی توضیح دھد. -١-٢-٧
  تغییرات محیطی توضیح دھد.ضرورت تطبیق جامعھ انسانی را با   -٢-٢-٧
  برھم کنش بین جامعھ و انسان را در یک اکوسیستم انسانی توضیح دھد.  -٣-٢-٧
اکولوژی انسانی را بعنوان یک علم بین رشتھ ای توضیح داده و ارتباط آنرا با پیشرفت ھای حاصلھ  -٣-٧

نور شناسی و اقتصاد بیان در رشتھ ھای علمی مرتبط نظیر جامعھ شناسی ، روانشناسی ، جغرافیا ، جا
  کند.

  
 محیط ھای اجتماعی ،اقتصا دی و سیاسی ھشتم: ھدف کلی جلسھ

  :مھشتاھداف ویژه جلسھ 
  در پایان دانشجو قادر باشد 

  انواع محیط ھایی را کھ انسان با آن برھم کنش دارد را نام ببرد. -١-٨
  و فیزیکی را شرح دھد. ارتباط بین انسان ھا را با محیط ھای طبیعی ، اجتماعی -١-١-٨
  محیط ھای یک اکوسیستم انسانی را بر اساس ارتباط با انسان با ھمدیگر مقایسھ کند. -٢-١-٨
برھم کنش ارزش ھای انسانی ، ثروت و سبک زندگی را با محیط فیزیکی ، محیط زنده و غیر  -٣-١-٨

  زنده در زندگی شھری و روستایی را با ھم مقایسھ کند.
برھم کنش ارزش ھای انسانی ، ثروت و سبک زندگی را با محیط فیزیکی ، محیط زنده و غیر  -٢-٨   

  زنده در زندگی شھری و روستایی را با ھم مقایسھ کند.
  

 نھم: جمعیت شناسی و اھمیت آن  ھدف کلی جلسھ
  :نھماھداف ویژه جلسھ 

  در پایان دانشجو قادر باشد 
  تفاوت اکولوژی و اکولوژی انسانس توضیح دھد. تکامل فرھنگی را بعنوان -١-٩
  مسائل عمده ایکھ در اکولوژی انسانی مورد توجھ قرار میگیرد ، توضیح دھد. -٢-٩
  انفجار جمعیت را بعنوان مسئلھ ای جھانی توضیح دھد. -٣-٩
  محدودیت منابع را در سطح جھانی توضیح دھد. -۴-٩
  با کشورھای در حال توسعھ مقایسھ نماید.محدودیت منابع را در کشورھای صنعتی  -۵-٩
  پراکندگی جمعیت را بر مبنای دنیای قدیم ، دنیای جدید و عرض جغرافیایی توضیح دھد. -۶-٩
  موانع پیش بینی افزایش جمعیت و برآورد جمعیت آینده را توضیح دھد. -٧-٩
  

فوس از نظر سن، جنس و دھم: ارزش نمودارھای نفوس،تعیین و سنجش نفوس ، ترکیب ن  ھدف کلی جلسھ
  گسترش آنھا و تغییر مکان آنھا

  دھم:     اھداف ویژه جلسھ 
  در پایان دانشجو قادر باشد

  پراکندگی جمعیت را توضیح دھد. - ١- ١٠
  تراکم جمعیت را توضیح دھد. - ١- ١- ١٠
  انواع مھاجرت و اھمیت آنرا در اکولوژی انسانی توضیح دھد. - ٢- ١٠
  اسبھ کند.نرخ مرگ ومیر را مح - ٣- ١٠
  نرخ مرگ ومیر سببی را توضیح دھد. - ١- ٣- ١٠
  اھمیت نرخ مرگ و میر کودکان کمتر از یکسال را توضیح دھد. - ٢- ٣- ١٠
  اھمیت  نرخ مرگ و میر ما دران  را از لحاظ خدمات پزشکی توضیح دھد. - ٣- ٣- ١٠
  جدول عمر را توضیح دھد. - ۴- ١٠
  منحنی بقا را توضیح دھد. - ١- ۴- ١٠



  واع منحنی ھای بقا را با ھم مقایسھ کند.ان - ٢- ۴- ١٠
  نرخ زاد و ولد را محاسبھ کند. - ۵- ١٠
  نرخ باروری را محاسبھ کند. -۶ - ١٠
  نرخ رشد جمعیت را محاسبھ کند. - ٧- ١٠
  توزیع سنی جمعیت را تعریف کند. -٨ - ١٠
  ھرم سنی را توضیح دھد. - ١- ٨- ١٠
  انواع ھرم سنی را توضیح دھد. - ٢- ٨- ١٠

  
  بررسی اکولوژیک فرضیھ سالمت و بیماری یازدھم: سھھدف کلی جل

  یازدھم:     اھداف ویژه جلسھ 
  در پایان دانشجو قادر باشد

  تاریخچھ متون تاریخی موجود در خصوص اکولوژی بیماری ھا را شرح دھد.  - ١- ١١
  دغدغھ ھای مربوط بھ  آلودگی ھای محیط را در متون تاریخی شرح دھد. -٢- ١١
  دیدگاه ھای علمی ویلسون  و اسمیت را در مورد اکولوژی بیماری ھا توضیح دھد.مھمترین  - ٣- ١١
  ارتباط شیوع بیماری ھا را با تغییرات اکوسیستم شرح دھد. - ۴- ١١
  از  سالمتی WHOتعریف  - ۵- ١١
  عوامل تعیین کننده سالمتی و بیماری را توضیح دھد. - ۶- ١١

  عوامل رفتاری را توضیح دھد. -١-۶-١١ 
  عوامل فیزیکی را توضیح دھد. - ٢- ۶- ١١
  عوامل اجتماعی را توضیح دھد. - ٣- ۶- ١١
  عوامل زیستی را توضیح دھد. - ۴- ۶- ١١
  مراحل پیشگیری را توضیح دھد. - ٧- ١١
  تاثیر عوامل اکولوژیک بر سالمت. - ٨- ١١

  
  دوازدھم: مراحل مختلف سالمت و استعداد انسان برای حفظ سالمت. ھدف کلی جلسھ

  دوازدھم:     ھ اھداف ویژه جلس
  در پایان دانشجو قادر باشد

  عوامل اجتماعی موثر بر سالمت را توضیح دھد. - ١- ١٢
  تاثیر شغل بر سالمت را توضیح دھد. - ١- ١- ١٢
  تاثیر وضعیت اقتصا دی و اجتماعی را بر سالمت توضیح دھد.- ٢- ١- ١٢
  تاثیر عوامل فر ھنگی را بر سالمت توضیح دھد. - ٣- ١- ١٢
  نظام ھای حمایت اجتماعی بر سالمت را توضیح دھد. تاثیر - ۴- ١- ١٢
  اکوسیستم خانواده را تعریف کند. - ١- ۴- ١- ١٢
  عواملی کھ بھ کیفیت زندگی خانواده ھا کمک می کند ، نام ببرد. -٢- ۴-١- ١٢
  تاثیر خانواده را بر سالمت انسان توضیح دھد. -٣- ۴-١- ١٢
  .تاثیر عوامل رفتاری را بر سالمت توضیح دھد -٢- ١٢
  مسئولیت ھای فردی و اجتماعی را برای حفظ سالمت توضیح دھد. -٣- ١٢

  
  سیزدھم: شاخص ھای وضع سالمت و بھداشت. ھدف کلی جلسھ

  سیزدھم:     اھداف ویژه جلسھ 
  در پایان دانشجو قادر باشد

  مھمترین شاخص  ھای سالمت و جمعیت را نام ببرد.  - ١٣
  ر برنامھ ریزی نظام سالمت توضیح دھد.نقش مطالعھ شاخص ھای سالمت را د - ١- ١٣
  پوشش خدمات سالمت کودکان و مادران را توضیح دھد. - ١- ١- ١٣
  شاخص باروری را توضیح دھد. - ٢- ١- ١٣
  شاخص مرگ و میر کودکان را توضیح دھد.  - ٣- ١- ١٣
  شاخص آگاھی عمردم در خصوص بیماری ھای مھم نظیر ایدز را توضیح دھد.  - ۴- ١- ١٣
  ھای رفاھی، اقتصادی و اجتماعی را توضیح دھد.شاخص  - ۵- ١- ١٣
  شاخص ھای بیماری را توضیح دھد. - ٢- ١٣
  پروواالنس بیماری را توضیح دھد. - ١- ٢- ١٣
  اینسیدانس بیماری را توضیح دھد. - ١- ٢- ١٣
  بیماری ھا را طبقھ بندی کند. - ٣- ١٣
  نقص عضوه، ناتوانی ھاو معلولیت ھا را طبقھ بندی کند. - ۴- ١٣

  



  
  چھاردھم:عوامل محیطی موثر بر سالمت ی جلسھھدف کل

  چھاردھم:     اھداف ویژه جلسھ 
  در پایان دانشجو قادر باشد

  عوامل محیطی موثر بر سالمت را طبقھ بندی کند. - ١- ١۴
  تاثیر آالینده ھای شیمیایی محیط را بر سالمت توضیح دھد. - ١- ١- ١۴
  مسمومیت را تعریف کند. - ٢- ١- ١- ١۴
  را از ھمدیگر متمایز کند. Poisonو سموم دست ساز انسان  Toxinطبیعی سموم  - ٣- ١- ١- ١۴
  زیان ھای ناشی از عوامل شیمیایی را نام ببرد.  -۴- ١-١- ١۴
  خاصیت سرطان زایی آالینده ھای شیمیایی را توضیح دھد. -٢- ١۴
  مھمترین بیماری ھای شغلی تنفسی را نام ببرد. -٣- ١۴
  ای ھوا را شرح دھدوخصوصیات فیزیکی آالینده ھ -۴- ١۴
  منابع اصلی آلودگی ھوای شھری را توضیح دھد. -۵- ١۴
  ارتباط آلودگی ھوای شھری را با بیماری ھای تنفسی توضیح دھد. - ١-۵- ١۴
  زیان ھای ناشی از عوامل فیزیکی  را نام ببرد. -۶- ١۴
  تاثیر پرتو ھای یون ساز را بر سالمت توضیح دھد. - ١-۶- ١۴
  ھای مادون قرمز را بر سالمت توضیح دھد.تاثیر پرتو  - ٢-۶- ١۴
  تاثیر اشعھ ماورا بنفش را بر سالمت توضیح دھد. - ٣-۶- ١۴
  تاثیر پرتوھای مایکروویو را بر سالمت توضیح دھد. - ۶-۴- ١۴
  تاثیر گرما و سرمارا بر سالمت توضیح دھد. - ۶-۵- ١۴
  تاثیر سر و صدا را بر سالمت توضیح دھد - ۶-۶- ١۴

  
  نزدھم:  تفسیر ارقام و اطالعات بدست آمده و سنجش عوامل محیطیھدف کلی جلسھ پا 

  پانزدھم:     اھداف ویژه جلسھ 
  در پایان دانشجو قادر باشد

  مشکالت اندازه گیری عوامل زیان اور محیطی را توضیح دھد. - ١- ١۵
  تعیین مقدار قابل تحمل آلینده برای بدن را توضیح دھد.- ١- ١- ١۵
  را توضیح دھد.پاسخ  - رابطھ دز- ٢- ١- ١۵
  اثرات بالینی تماس با عوامل زیان آور محیطی را توضیح دھد. - ٣- ١- ١۵
  اھمیت پایش محیطی را در کنترل عوامل زیان آور محیطی توضیح دھد. - ٢- ١۵
  استاندارد ھای ایمنی محیط کار را توضیح دھد. - ٢- ٢- ١۵
  ل زیان آور محیطی را توضیح دھد.نقش آموزش بھداشت بھ کارگران در پیشگیری از تماس با عوام - ٣- ١۵
  اھمیت مراقبت ھای پزشکی  در پیشگیری از تماس با عوامل زیان آور محیطی را توضیح دھد. - ۴- ١۵
  انواع رایج آزمایشات پزشکی منظم را برای تشخیص مسمومیت ھای اولیھ توضیح دھد. - ١- ۴- ١۵
 
  

(..........  
  منابع:
 اپ چھارم، انتشارات دانشگاه تھران، اکولوژی، چ ١٣٨٢اردکانی، دمحم رضا  -١

٢- Kevin. T. Pickering (1997). Introduction to Environmental Issues.  
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1 22/6/95  

 

مفاھیم کلی شامل اکولوژی، نظام اکولوژیک، تاریخجھ 
 اکولوژی، شاخھ ھای اکولوژی  و اکوسیستم

 

2 29/6/95  

 

زنجیره غذایی ، ھرم ھای اکولوژیک، جمعیت و 
 افزایش آن

 

 

3 5/7/95  

 

سیکل عناصر نظیر کربن، اکسیژن، گوگرد، فسفر و 
 ازت

 

 

4 12/7/95  

 

اکولوژی میکروارگانیسم ھا و روابط بین موجودات 
 زنده

 

 

5 19/7/95  

 

  تطابق و انواع آن در رابطھ با فرآیند ھای زیستی

شناخت بیوم ھای آب شور ،بیوم ھای آب شیرین و  26/7/95 6
 بیوم ھای خشکی

 

 

  اکولوژی انسانی، روابط انسان با محیط 3/8/95 7

8 10/8/95  

 

  ای اجتماعی ،اقتصا دی و سیاسیمحیط ھ

 جمعیت شناسی و اھمیت آن 17/8/95 9
 

 

10   

24/8/95 

ارزش نمودارھای نفوس،تعیین و سنجش نفوس ، 
ترکیب نفوس از نظر سن، جنس و گسترش آنھا و 

  تغییر مکان آنھا
 

 

11 1/9/95  

 

 بررسی اکولوژیک فرضیھ سالمت و بیماری
 

 

ت و استعداد انسان برای حفظ مراحل مختلف سالم 15/9/95 12
  سالمت.

 

 

13 22/9/95  

 

  شاخص ھای وضع سالمت و بھداشت.
 

 

14 29/9/95  

 

 عوامل محیطی موثر بر سالمت.
  

 

15  

 

تفسیر ارقام و اطالعات بدست آمده و سنجش عوامل  6/10/95
 محیطی

 

16   

 

  

17   

 

  



  

  

     

 


