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  دکتر حسین حاجیان فر:تدوین کننده  آشنایی با اکولوژی غذا و تغذیه و اکولوژی انسانی :هدف کلی درس

 رئوس مطالب
جلسه دانشجو در پایان هر :)هدف رفتاری هر جلسه درس

 (درس قادر خواهد بود
 ارزشیابی و فعالیتهای تکمیلی رسانه و وسیله -نحوه ارائه درس حیطه

 امتحان کتبی و سواالت شفاهی استفاده از اسالید و تخته و سخنرانی   آشنایی با قلمرو اکولوژی و تعریف سیستم و اکوسیستم  کلیات اکولوژی انسانی   1

2  
 کلیات اکولوژی انسانی

ایی با تاثیر انسان بر طبیعت و تحوالت تاریخی  شلمل آشن

 ابزار سازی ،انقالب کشاورزی و صنعتی
 امتحان کتبی و سواالت شفاهی استفاده از اسالید و تخته و سخنرانی  

3  
 ان امروزهاکولوژی انسانی ج

آشنایی با اکولوژی کشور های صنعتی ،فقیر و غیر صنعتی  

 و منابع انرژی 
 امتحان کتبی و سواالت شفاهی ز اسالید و تخته و سخنرانی استفاده ا 

4  
 امتحان کتبی و سواالت شفاهی استفاده از اسالید و تخته و سخنرانی   لشنایی با انواع آلودگیها ی هوا ،خاک و اب  ان امروزهاکولوژی انسانی ج

5  
 امتحان کتبی و سواالت شفاهی استفاده از اسالید و تخته و سخنرانی   تحول زندگی انسان آشنایی با عوامل محیط اجتماعی در  مسیر تحول ساختار جوامع انسانی

6  
 امتحان کتبی و سواالت شفاهی استفاده از اسالید و تخته و سخنرانی   آشنایی با نیاز های حیاتی انسان  مسیر تحول ساختار جوامع انسانی

7  
 امتحان کتبی و سواالت شفاهی استفاده از اسالید و تخته و سخنرانی   با زنجیره غذایی  و تاثیر عوامل گوناگون در ان آشنایی اکوسیستم های زنده 

8  
 امتحان کتبی و سواالت شفاهی استفاده از اسالید و تخته و سخنرانی   اشنایی با عوامل رشد و حفظ سالمت و بیماری  اکوسیستم های زنده

9  
 امتحان کتبی و سواالت شفاهی استفاده از اسالید و تخته و سخنرانی   تاثیر عوامل طبیعی محیط در سالمت و بیماری  طی بر سالمت انسان تاثر عوامل محی

11  
 تاثر عوامل محیطی بر سالمت انسان

تاثیر عوامل فیزیکی بر سالمت انسان مثل نور،گرما،صدا و 

.. 
 متحان کتبی و سواالت شفاهیا استفاده از اسالید و تخته و سخنرانی  

11  
 امتحان کتبی و سواالت شفاهی استفاده از اسالید و تخته و سخنرانی   اشنایی با روش های سنجش جمعیت و اصطالحات ان  جمعیت شناسی 

12  
 جمعیت شناسی

اشنایی با رشد جمعیت در قدیم و عوامل موثر بر رشد 

 جمعیت 
 امتحان کتبی و سواالت شفاهی انی استفاده از اسالید و تخته و سخنر 
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13  
 امنیت غذایی 

اشنایی با تعریف امنیت غذایی و موارد موثر در ان را 

 بداند 
 امتحان کتبی و سواالت شفاهی استفاده از اسالید و تخته و سخنرانی  

14  
 امتحان کتبی و سواالت شفاهی نی استفاده از اسالید و تخته و سخنرا  آشنایی با ابعاد مختلف امنیت غذایی  امنیت غذایی

15  
 امنیت غذایی

نقش توسعه پایدار کشاورزی و اقتصادی  و تجارت در 

 امنیت غذایی 
 امتحان کتبی و سواالت شفاهی استفاده از اسالید و تخته و سخنرانی  

16  
 امتحان کتبی و سواالت شفاهی سخنرانی  استفاده از اسالید و تخته و  وضعیت امنیت غذایی در ایران و مشکالت ان  امنیت غذایی
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