داًطکذُ ػلَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى
هرکس هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَزش ػلَم پسضکی
ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی
گرٍُ اتبق ػول
طرح درض رٍزاًِ ( )lesson Planترکیبی
جلسِ اٍل
داوشکد :بُداشت ايز

گريٌ آمًزشی :مُىدسی بُداشت محیط

سبل تحصیلی 1400-1311 :
ًبم درض (ٍاحذ)  :اکَلَشی هحیط
ًَع ٍاحذً :ظری
تؼذاد ٍاحذٍ 2 :احذ
هذت کالض 40 :دقیقِ

مقطع  /رشتٍ تحصیلی :کارشىاسی -بُداشت محیط

تبريخ ارائِ درض 7011/7/71 :
سبػت14-16 :
سِ ضٌبِ
رٍز:
تؼذاد داًطجَيبى ً 11 :فر

هسئَل درض :دکتر هٌگلی زادُ
هذرض :دکتر هٌگلی زادُ

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری :بْوي 11

عىًان جلسٍ  :تؼشيف اکَلَطی ،کلیات ًظام اکَلَطيک ،اًَاع اکَلَطی
َدف کلی جلسٍ  :آضٌايی تا تؼشيف اکَلَطی ،کلیات ًظام اکَلَطيک ،اًَاع اکَلَطی
اَداف اختصاصی :
داًطجَ دس پاياى دٍسُ تايذ تتَاًذ:
 تؼشيف اکَلَطی سا تذاًذ.
 تؼشيف داًص اکَلَطی تا هطالؼِ هَجَد صًذُ ٍ هحیط ،سٍاتط هتقاتل تیي آًْا ،هطالؼِ ساختواى ٍ کیفیت ّای ٍقَع
پذيذُ ّای صيستی تطشيح ًوايیذ.
 تفاٍت تیي اکَلَطی ٍ فیضيَلَطی سا داًستِ ٍ اص ًظش ديذگاُ ّای هختلفی ػلوی تقیسوات اکَلَطی سا ًام تثشد.
ريش آمًزش  :حضًری

/

مجازی

/

ترکیبی

امکاوات آمًزشی  :ورم افسار تًلید محتًا ،ایىتروت ،کامپیًتر
فعالیت آمًزشی  :تکلیف

/

پريشٌ

/

تاالر گفتگً

عىًان ي وًع آزمًن  :آزمًن پایان ترم -مجازی (آوالیه)

هٌبع درس :
 اکَسیستن ّای طبیعی ،دکتر پرٍیس کردٍاًیً ،شر قَهس
 اکَلَشی عوَهی ،علی رٍشي ،هَسسِ چاپ ٍ اًتشارات داًشگاُ اهام حسیي(ع)
 اکَلَشی علن هحیط زیست ،پرٍیس اهید پٌاُ ،جْاد داًشگاّی داًشگاُ صٌعتی اصفْاى


مقدمٍ ( :ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد).



کلیات درس



هذت زهبى:

دقیقِ



بخص اٍل درض

هذت زهبى  15 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درض

هذت زهبى 15 :دقیقِ

جمع بىدی ي وتیجٍ گیری

هذت زهبى  5 :دقیقِ

داًطکذُ ػلَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى
هرکس هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَزش ػلَم پسضکی
ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی
گرٍُ اتبق ػول
طرح درض رٍزاًِ ( )lesson Planترکیبی
جلسِ دٍم
داوشکد :بُداشت ايز

گريٌ آمًزشی :مُىدسی بُداشت محیط

سبل تحصیلی 1400-1311 :
ًبم درض (ٍاحذ)  :اکَلَشی هحیط
ًَع ٍاحذً :ظری
تؼذاد ٍاحذٍ 2 :احذ
هذت کالض 40 :دقیقِ

مقطع  /رشتٍ تحصیلی :کارشىاسی -بُداشت محیط

تبريخ ارائِ درض 7011/7/40 :
سبػت14-16 :
سِ ضٌبِ
رٍز:
تؼذاد داًطجَيبى ً 11 :فر

هسئَل درض :دکتر هٌگلی زادُ
هذرض :دکتر هٌگلی زادُ

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری :بْوي 11

عىًان جلسٍ  :اليِ ّبی اتوسفر ٍ هْوتريي ٍيصگی ّبی هربَط بِ آى
َدف کلی جلسٍ  :آضٌبيی بب اليِ ّبی اتوسفر ٍ هْوتريي ٍيصگی ّبی هربَط بِ آى
اَداف اختصاصی :

داًطجَ در پبيبى دٍرُ ببيذ بتَاًذ:


اًَاع اليِ ّبی اتوسفر را ًبم ببرد.



ٍيصگی ّبی ّر يک از اليِ ّبی اتوسفر (استراتَسفر ،بیَسفر ٍ .)..را تطريح ًوبيیذ.

ريش آمًزش  :حضًری

/

مجازی

/

ترکیبی

امکاوات آمًزشی  :ورم افسار تًلید محتًا ،ایىتروت ،کامپیًتر
فعالیت آمًزشی  :تکلیف

/

پريشٌ

/

تاالر گفتگً

عىًان ي وًع آزمًن  :آزمًن پایان ترم -مجازی (آوالیه)
مىبع درس :

 اکَسیستن ّای طبیعی ،دکتر پرٍیس کردٍاًیً ،شر قَهس
 اکَلَشی عوَهی ،علی رٍشي ،هَسسِ چاپ ٍ اًتشارات داًشگاُ اهام حسیي(ع)
 اکَلَشی علن هحیط زیست ،پرٍیس اهید پٌاُ ،جْاد داًشگاّی داًشگاُ صٌعتی اصفْاى
 اکَلَشی عوَهی ٍ شٌاخت هحیط زیست ،سید هحود رضا سیفیً ،اشر :کلک سیویي


مقدمٍ ( :ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد).



کلیات درس



هذت زهبى:

دقیقِ



بخص اٍل درض

هذت زهبى  15 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درض

هذت زهبى 15 :دقیقِ

جمع بىدی ي وتیجٍ گیری

هذت زهبى  5 :دقیقِ

داًطکذُ ػلَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى
هرکس هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَزش ػلَم پسضکی
ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی
گرٍُ اتبق ػول

طرح درض رٍزاًِ ( )lesson Planترکیبی
جلسِ سَم
داوشکد :بُداشت ايز

گريٌ آمًزشی :مُىدسی بُداشت محیط

سبل تحصیلی 1400-1311 :
ًبم درض (ٍاحذ)  :اکَلَشی هحیط
ًَع ٍاحذً :ظری
تؼذاد ٍاحذٍ 2 :احذ
هذت کالض 40 :دقیقِ

مقطع  /رشتٍ تحصیلی :کارشىاسی -بُداشت محیط

تبريخ ارائِ درض 7011/7/17 :
سبػت14-16 :
سِ ضٌبِ
رٍز:
تؼذاد داًطجَيبى ً 11 :فر

هسئَل درض :دکتر هٌگلی زادُ
هذرض :دکتر هٌگلی زادُ

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری :بْوي 11

عىًان جلسٍ  :اجضاء تطکیل دٌّذُ اکَسیستن ،طثقِ تٌذی اکَسیستن ٍ تَالی آًْا ٍ ًظشيِ گايا
َدف کلی جلسٍ  :آضٌايی تا اجضاء تطکیل دٌّذُ اکَسیستن ،طثقِ تٌذی اکَسیستن ٍ تَالی آًْا ٍ ًظشيِ گايا
اَداف اختصاصی  :داًطجَ دس پاياى دٍسُ تايذ تتَاًذ:
 اجضا اکَسیستن تشحسة هحیط ّای صًذُ ٍ غیشصًذُ ،هَجَدات تَلیذ کٌٌذُ ٍ هصشف کٌٌذُ تَضیح دّذ.
 هکاًیسن ّای تَلیذ ٍ تجضيِ دس اکَسیستن سا ضشح دّذ.
 تؼشيف تحَل اکَسیستن سا تذاًذ.
ً ظشيِ گايا دس هَسد اکَلَطی داًستِ ٍ تطشيح ًوايذ.
ريش آمًزش  :حضًری

/

مجازی

/

ترکیبی

امکاوات آمًزشی  :ورم افسار تًلید محتًا ،ایىتروت ،کامپیًتر
فعالیت آمًزشی  :تکلیف

/

پريشٌ

/

تاالر گفتگً

عىًان ي وًع آزمًن  :آزمًن پایان ترم -مجازی (آوالیه)

هٌبع درس :
 اکَسیستن ّای طبیعی ،دکتر پرٍیس کردٍاًیً ،شر قَهس
 اکَلَشی عوَهی ،علی رٍشي ،هَسسِ چاپ ٍ اًتشارات داًشگاُ اهام حسیي(ع)
 اکَلَشی علن هحیط زیست ،پرٍیس اهید پٌاُ ،جْاد داًشگاّی داًشگاُ صٌعتی اصفْاى


مقدمٍ ( :ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد).



کلیات درس



هذت زهبى:

دقیقِ



بخص اٍل درض

هذت زهبى  15 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درض

هذت زهبى 15 :دقیقِ

جمع بىدی ي وتیجٍ گیری

هذت زهبى  5 :دقیقِ

داًطکذُ ػلَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى
هرکس هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَزش ػلَم پسضکی
ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی
گرٍُ اتبق ػول
طرح درض رٍزاًِ ( )lesson Planترکیبی
جلسِ چْبرم
داوشکد :بُداشت ايز

گريٌ آمًزشی :مُىدسی بُداشت محیط

سبل تحصیلی 1400-1311 :
ًبم درض (ٍاحذ)  :اکَلَشی هحیط
ًَع ٍاحذً :ظری
تؼذاد ٍاحذٍ 2 :احذ
هذت کالض 40 :دقیقِ

مقطع  /رشتٍ تحصیلی :کارشىاسی -بُداشت محیط

تبريخ ارائِ درض 7011/4/1 :
سبػت14-16 :
سِ ضٌبِ
رٍز:
تؼذاد داًطجَيبى ً 11 :فر

هسئَل درض :دکتر هٌگلی زادُ
هذرض :دکتر هٌگلی زادُ

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری :بْوي 11

عىًان جلسٍ  :اًتقال هادُ دس اکَسیستن ّا ،چشخِ ّای تیَطئَضیویايی ٍ اًَاع آى (چشخِ آب ،چشخِ ّای گاصی ٍ
سسَتی)
َدف کلی جلسٍ  :آضٌايی تا اًتقال هادُ دس اکَسیستن ّا ،چشخِ ّای تیَطئَضیویايی ٍ اًَاع آى (چشخِ آب ،چشخِ ّای
گاصی ٍ سسَتی)
اَداف اختصاصی :

داًطجَ دس پاياى دٍسُ تايذ تتَاًذ:
 سیش اًشطی دس اکَسیستن سا تذاًذ
 چشخِ ّای آب ،گاصی ٍ سسَتی سا تطشيح ًوايذ.
ريش آمًزش  :حضًری

/

مجازی

/

ترکیبی

امکاوات آمًزشی  :ورم افسار تًلید محتًا ،ایىتروت ،کامپیًتر
فعالیت آمًزشی  :تکلیف

/

پريشٌ

/

تاالر گفتگً

عىًان ي وًع آزمًن  :آزمًن پایان ترم -مجازی (آوالیه)

هٌبع درس :
 اکَسیستن ّای طبیعی ،دکتر پرٍیس کردٍاًیً ،شر قَهس
 اکَلَشی عوَهی ،علی رٍشي ،هَسسِ چاپ ٍ اًتشارات داًشگاُ اهام حسیي(ع)
 اکَلَشی علن هحیط زیست ،پرٍیس اهید پٌاُ ،جْاد داًشگاّی داًشگاُ صٌعتی اصفْاى


مقدمٍ ( :ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد).



کلیات درس



هذت زهبى:

دقیقِ



بخص اٍل درض

هذت زهبى  15 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درض

هذت زهبى 15 :دقیقِ

جمع بىدی ي وتیجٍ گیری

هذت زهبى  5 :دقیقِ

داًطکذُ ػلَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى
هرکس هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَزش ػلَم پسضکی
ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی
گرٍُ اتبق ػول
طرح درض رٍزاًِ ( )lesson Planترکیبی
جلسِ پٌجن
داوشکد :بُداشت ايز

گريٌ آمًزشی :مُىدسی بُداشت محیط

سبل تحصیلی 1400-1311 :
ًبم درض (ٍاحذ)  :اکَلَشی هحیط
ًَع ٍاحذً :ظری
تؼذاد ٍاحذٍ 2 :احذ
هذت کالض 40 :دقیقِ
تبريخ تذٍيي  /ببزًگری :بْوي 11

مقطع  /رشتٍ تحصیلی :کارشىاسی -بُداشت محیط

تبريخ ارائِ درض 7011/4/70 :
سبػت14-16 :
سِ ضٌبِ
رٍز:
تؼذاد داًطجَيبى ً 11 :فر

هسئَل درض :دکتر هٌگلی زادُ
هذرض :دکتر هٌگلی زادُ

عىًان جلسٍ  :سیکل ػٌاصش ًظیش کشتي ،اکسیظى ،گَگشد ،فسفش ٍ اصت
َدف کلی جلسٍ  :آضٌايی تا سیکل ػٌاصش ًظیش کشتي ،اکسیظى ،گَگشد ،فسفش ٍ اصت
اَداف اختصاصی :

داًطجَ دس پاياى دٍسُ تايذ تتَاًذ:
 سیکل ػٌاصش ًظیش کشتي ،اکسیظى ٍ گَگشد تا رکش هثال تَضیح دّذ
 سیکل فسفش ٍ اصت تا رکش هثال تَضیح دّذ
ريش آمًزش  :حضًری

/

مجازی

/

ترکیبی

امکاوات آمًزشی  :ورم افسار تًلید محتًا ،ایىتروت ،کامپیًتر
فعالیت آمًزشی  :تکلیف

/

پريشٌ

/

تاالر گفتگً

عىًان ي وًع آزمًن  :آزمًن پایان ترم -مجازی (آوالیه)

هٌبع درس :
 اکَسیستن ّای طبیعی ،دکتر پرٍیس کردٍاًیً ،شر قَهس
 اکَلَشی عوَهی ،علی رٍشي ،هَسسِ چاپ ٍ اًتشارات داًشگاُ اهام حسیي(ع)
 اکَلَشی علن هحیط زیست ،پرٍیس اهید پٌاُ ،جْاد داًشگاّی داًشگاُ صٌعتی اصفْاى


مقدمٍ ( :ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد).



کلیات درس



هذت زهبى:

دقیقِ



بخص اٍل درض

هذت زهبى  15 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درض

هذت زهبى 15 :دقیقِ

جمع بىدی ي وتیجٍ گیری

هذت زهبى  5 :دقیقِ

داًطکذُ ػلَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى
هرکس هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَزش ػلَم پسضکی
ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی
گرٍُ اتبق ػول
طرح درض رٍزاًِ ( )lesson Planترکیبی
جلسِ ضطن
داوشکد :بُداشت ايز

گريٌ آمًزشی :مُىدسی بُداشت محیط

سبل تحصیلی 1400-1311 :
ًبم درض (ٍاحذ)  :اکَلَشی هحیط
ًَع ٍاحذً :ظری
تؼذاد ٍاحذٍ 2 :احذ
هذت کالض 40 :دقیقِ

مقطع  /رشتٍ تحصیلی :کارشىاسی -بُداشت محیط

تبريخ ارائِ درض 7011/4/47 :
سبػت14-16 :
سِ ضٌبِ
رٍز:
تؼذاد داًطجَيبى ً 11 :فر

هسئَل درض :دکتر هٌگلی زادُ
هذرض :دکتر هٌگلی زادُ

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری :بْوي 11

عىًان جلسٍ  :اًتقال اًشطی ٍ ًحَُ تَلیذ دس اکَسیستن ،اًَاع کاسايی ّای اکَلَطی
َدف کلی جلسٍ :

آضٌايی تا اًتقال اًشطی ٍ ًحَُ تَلیذ دس اکَسیستن ،اًَاع کاسايی ّای اکَلَطی
اَداف اختصاصی  :داًطجَ دس پاياى دٍسُ تايذ تتَاًذ:
 سیش اًشطی دس اکَسیستن سا تذاًذ.
 کاسايی اکَلَطی ٍ اًَاع آى سا داًستِ ٍ هؼادالت تذست آٍسدى سا ضشح دّذ.
ريش آمًزش  :حضًری

/

مجازی

/

ترکیبی

امکاوات آمًزشی  :ورم افسار تًلید محتًا ،ایىتروت ،کامپیًتر
فعالیت آمًزشی  :تکلیف

/

پريشٌ

/

تاالر گفتگً

عىًان ي وًع آزمًن  :آزمًن پایان ترم -مجازی (آوالیه)

هٌبع درس :
 اکَسیستن ّای طبیعی ،دکتر پرٍیس کردٍاًیً ،شر قَهس
 اکَلَشی عوَهی ،علی رٍشي ،هَسسِ چاپ ٍ اًتشارات داًشگاُ اهام حسیي(ع)
 اکَلَشی علن هحیط زیست ،پرٍیس اهید پٌاُ ،جْاد داًشگاّی داًشگاُ صٌعتی اصفْاى


مقدمٍ ( :ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد).



کلیات درس



هذت زهبى:

دقیقِ



بخص اٍل درض

هذت زهبى  15 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درض

هذت زهبى 15 :دقیقِ

جمع بىدی ي وتیجٍ گیری

هذت زهبى  5 :دقیقِ

داًطکذُ ػلَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى
هرکس هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَزش ػلَم پسضکی
ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی
گرٍُ اتبق ػول
طرح درض رٍزاًِ ( )lesson Planترکیبی
جلسِ ّفتن
داوشکد :بُداشت ايز

گريٌ آمًزشی :مُىدسی بُداشت محیط

سبل تحصیلی 1400-1311 :
ًبم درض (ٍاحذ)  :اکَلَشی هحیط
ًَع ٍاحذً :ظری
تؼذاد ٍاحذٍ 2 :احذ
هذت کالض 40 :دقیقِ

مقطع  /رشتٍ تحصیلی :کارشىاسی -بُداشت محیط

تبريخ ارائِ درض 7011/4/42 :
سبػت14-16 :
سِ ضٌبِ
رٍز:
تؼذاد داًطجَيبى ً 11 :فر

هسئَل درض :دکتر هٌگلی زادُ
هذرض :دکتر هٌگلی زادُ

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری :بْوي 11

عىًان جلسٍ  :سٍاتط تیَلَطيکی ٍ اکَلَطی تیي هَجَدات صًذُ دس طثیؼت
َدف کلی جلسٍ  :ضٌاخت سٍاتط تیَلَطيکی ٍ اکَلَطی تیي هَجَدات صًذُ دس طثیؼت
اَداف اختصاصی :

داًطجَ دس پاياى دٍسُ تايذ تتَاًذ:
 تؼاسيف تیي صًذگی هستقل يا تی تاثیشیّ ،وکاسی هتقاتلّ ،وسفشگی ٍ صًذگی اضتشاکی سا تذاًذ.
 اصطالحات تاصداسًذگی يکطشفِ ،صًذگی اًگلی ،صًذگی صیذ ٍ صیادی ٍ سقاتت تیي گًَِ ای تا رکش هثال
تَضیح دّذ ًظشيِ گايا دس هَسد اکَلَطی داًستِ ٍ تطشيح ًوايذ.
ريش آمًزش  :حضًری

/

مجازی

/

ترکیبی

امکاوات آمًزشی  :ورم افسار تًلید محتًا ،ایىتروت ،کامپیًتر
فعالیت آمًزشی  :تکلیف

/

پريشٌ

/

تاالر گفتگً

عىًان ي وًع آزمًن  :آزمًن پایان ترم -مجازی (آوالیه)

هٌبع درس :
 اکَسیستن ّای طبیعی ،دکتر پرٍیس کردٍاًیً ،شر قَهس
 اکَلَشی عوَهی ،علی رٍشي ،هَسسِ چاپ ٍ اًتشارات داًشگاُ اهام حسیي(ع)
 اکَلَشی علن هحیط زیست ،پرٍیس اهید پٌاُ ،جْاد داًشگاّی داًشگاُ صٌعتی اصفْاى


مقدمٍ ( :ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد).



کلیات درس



هذت زهبى:

دقیقِ



بخص اٍل درض

هذت زهبى  15 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درض

هذت زهبى 15 :دقیقِ

جمع بىدی ي وتیجٍ گیری

هذت زهبى  5 :دقیقِ

داًطکذُ ػلَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى
هرکس هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَزش ػلَم پسضکی
ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی
گرٍُ اتبق ػول
طرح درض رٍزاًِ ( )lesson Planترکیبی
جلسِ ّطتن
داوشکد :بُداشت ايز

گريٌ آمًزشی :مُىدسی بُداشت محیط

سبل تحصیلی 1400-1311 :
ًبم درض (ٍاحذ)  :اکَلَشی هحیط
ًَع ٍاحذً :ظری
تؼذاد ٍاحذٍ 2 :احذ
هذت کالض 40 :دقیقِ

مقطع  /رشتٍ تحصیلی :کارشىاسی -بُداشت محیط

تبريخ ارائِ درض 7011/1/0 :
سبػت14-16 :
سِ ضٌبِ
رٍز:
تؼذاد داًطجَيبى ً 11 :فر

هسئَل درض :دکتر هٌگلی زادُ
هذرض :هٌْذض بريسی

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری :بْوي 11

عىًان جلسٍ  :ساصش ٍ اًَاع آى ٍ تیَم ّای گًَاگَى
َدف کلی جلسٍ  :ضٌاخت ساصش ٍ اًَاع آى ٍ تیَم ّای گًَاگَى
اَداف اختصاصی :

داًطجَ دس پاياى دٍسُ تايذ تتَاًذ:
 تقسین تٌذی ّای اکَسیستن ّای خطکی سا تذاًذ
ٍيظگی ّای ّش يک اص تیَم ّا ( تًَذاس ،تايگا ،جٌگل ّای تشگ سيض ،ػلفضاس ٍ  .)..سا ضشح دّذ

ريش آمًزش  :حضًری

/

مجازی

/

ترکیبی

امکاوات آمًزشی  :ورم افسار تًلید محتًا ،ایىتروت ،کامپیًتر
فعالیت آمًزشی  :تکلیف

/

پريشٌ

/

تاالر گفتگً

عىًان ي وًع آزمًن  :آزمًن پایان ترم -مجازی (آوالیه)

هٌبع درس :
 اکَسیستن ّای طبیعی ،دکتر پرٍیس کردٍاًیً ،شر قَهس
 اکَلَشی عوَهی ،علی رٍشي ،هَسسِ چاپ ٍ اًتشارات داًشگاُ اهام حسیي(ع)
 اکَلَشی علن هحیط زیست ،پرٍیس اهید پٌاُ ،جْاد داًشگاّی داًشگاُ صٌعتی اصفْاى


مقدمٍ ( :ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد).



کلیات درس



هذت زهبى:

دقیقِ



بخص اٍل درض

هذت زهبى  15 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درض

هذت زهبى 15 :دقیقِ

جمع بىدی ي وتیجٍ گیری

هذت زهبى  5 :دقیقِ

داًطکذُ ػلَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى
هرکس هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَزش ػلَم پسضکی
ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی
گرٍُ اتبق ػول
طرح درض رٍزاًِ ( )lesson Planترکیبی
جلسِ ًْن
داوشکد :بُداشت ايز

گريٌ آمًزشی :مُىدسی بُداشت محیط

سبل تحصیلی 1400-1311 :
ًبم درض (ٍاحذ)  :اکَلَشی هحیط
ًَع ٍاحذً :ظری
تؼذاد ٍاحذٍ 2 :احذ
هذت کالض 40 :دقیقِ

مقطع  /رشتٍ تحصیلی :کارشىاسی -بُداشت محیط

تبريخ ارائِ درض 7011/1/77 :
سبػت14-16 :
سِ ضٌبِ
رٍز:
تؼذاد داًطجَيبى ً 11 :فر

هسئَل درض :دکتر هٌگلی زادُ
هذرض :هٌْذض بريسی

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری :بْوي 11

عىًان جلسٍ  :کاستشدّای اکَلَطی هحیط
َدف کلی جلسٍ  :آضٌايی تا کاستشدّای اکَلَطی هحیط
اَداف اختصاصی  :داًطجَ دس پاياى دٍسُ تايذ تتَاًذ:
 اًَاع کاستشدّای اکَلَطی تشپايِ تقسین تٌذی جضيی تطشيح ًوايذ.
کاستشد کلی اکَلَطی هحیطی سا تَضیح دّذ.

ريش آمًزش  :حضًری

/

مجازی

/

ترکیبی

امکاوات آمًزشی  :ورم افسار تًلید محتًا ،ایىتروت ،کامپیًتر
فعالیت آمًزشی  :تکلیف

/

پريشٌ

/

تاالر گفتگً

عىًان ي وًع آزمًن  :آزمًن پایان ترم -مجازی (آوالیه)

هٌبع درس :
 اکَسیستن ّای طبیعی ،دکتر پرٍیس کردٍاًیً ،شر قَهس
 اکَلَشی عوَهی ،علی رٍشي ،هَسسِ چاپ ٍ اًتشارات داًشگاُ اهام حسیي(ع)
 اکَلَشی علن هحیط زیست ،پرٍیس اهید پٌاُ ،جْاد داًشگاّی داًشگاُ صٌعتی اصفْاى


مقدمٍ ( :ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد).



کلیات درس



هذت زهبى:

دقیقِ



بخص اٍل درض

هذت زهبى  15 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درض

هذت زهبى 15 :دقیقِ

جمع بىدی ي وتیجٍ گیری

هذت زهبى  5 :دقیقِ

داًطکذُ ػلَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى
هرکس هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَزش ػلَم پسضکی
ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی
گرٍُ اتبق ػول
طرح درض رٍزاًِ ( )lesson Planترکیبی
جلسِ دّن
داوشکد :بُداشت ايز

گريٌ آمًزشی :مُىدسی بُداشت محیط

سبل تحصیلی 1400-1311 :
ًبم درض (ٍاحذ)  :اکَلَشی هحیط
ًَع ٍاحذً :ظری
تؼذاد ٍاحذٍ 2 :احذ
هذت کالض 40 :دقیقِ

مقطع  /رشتٍ تحصیلی :کارشىاسی -بُداشت محیط

تبريخ ارائِ درض 7011/1/72 :
سبػت14-16 :
سِ ضٌبِ
رٍز:
تؼذاد داًطجَيبى ً 11 :فر

هسئَل درض :دکتر هٌگلی زادُ
هذرض :هٌْذض بريسی

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری :بْوي 11

عىًان جلسٍ  :اکَلَطی اًساًی ٍ سٍاتط اًساى تا هحیط ّای اجتواػی  ،اقتصادی ٍ سیاسی
َدف کلی جلسٍ  :آضٌايی تا اکَلَطی اًساًی ٍ سٍاتط اًساى تا هحیط ّای اجتواػی  ،اقتصادی ٍ سیاسی
اَداف اختصاصی  :داًطجَ در پبيبى دٍرُ ببيذ بتَاًذ:


هفبّین اٍلیِ اکَلَشی اًسبًی را تؼريف ًوبيذ

 هحیط اجتوبػی ،اقتصبدی ٍ سیبسی ،هفَْم ٍ ارزش ًوَدارّبی ًفَض ٍ  ...را تطريح ًوبيیذ.
جوؼیت ٍ هْوتريي اختصبصبت هربَط بِ آى ( تراکن ،پراکٌذی ،زاد ٍ ٍلذ )... ٍ ،را بذاًذ.
ريش آمًزش  :حضًری

/

مجازی

/

ترکیبی

امکاوات آمًزشی  :ورم افسار تًلید محتًا ،ایىتروت ،کامپیًتر
فعالیت آمًزشی  :تکلیف

/

پريشٌ

/

تاالر گفتگً

عىًان ي وًع آزمًن  :آزمًن پایان ترم -مجازی (آوالیه)

هٌبع درس :
 اکَسیستن ّای طبیعی ،دکتر پرٍیس کردٍاًیً ،شر قَهس
 اکَلَشی عوَهی ،علی رٍشي ،هَسسِ چاپ ٍ اًتشارات داًشگاُ اهام حسیي(ع)
 اکَلَشی علن هحیط زیست ،پرٍیس اهید پٌاُ ،جْاد داًشگاّی داًشگاُ صٌعتی اصفْاى


مقدمٍ ( :ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد).



کلیات درس



هذت زهبى:

دقیقِ



بخص اٍل درض

هذت زهبى  15 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درض

هذت زهبى 15 :دقیقِ

جمع بىدی ي وتیجٍ گیری

هذت زهبى  5 :دقیقِ

داًطکذُ ػلَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى
هرکس هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَزش ػلَم پسضکی
ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی
طرح درض رٍزاًِ ( )lesson Planترکیبی
گرٍُ اتبق ػول

جلسِ يبزدّن
داوشکد :بُداشت ايز

گريٌ آمًزشی :مُىدسی بُداشت محیط

سبل تحصیلی 1400-1311 :
ًبم درض (ٍاحذ)  :اکَلَشی هحیط
ًَع ٍاحذً :ظری
تؼذاد ٍاحذٍ 2 :احذ
هذت کالض 40 :دقیقِ

مقطع  /رشتٍ تحصیلی :کارشىاسی -بُداشت محیط

تبريخ ارائِ درض 7011/1/72 :
سبػت14-16 :
سِ ضٌبِ
رٍز:
تؼذاد داًطجَيبى ً 11 :فر

هسئَل درض :دکتر هٌگلی زادُ
هذرض :هٌْذض بريسی

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری :بْوي 11

عىًان جلسٍ  :تاثیش اًساى تش هحیط صيست ( اًساى ٍ تاهیي اًشطی ،اًساى ٍ هٌاتغ طثیؼی ٍ )...
َدف کلی جلسٍ  :تاثیش اًساى تش هحیط صيست ( اًساى ٍ تاهیي اًشطی ،اًساى ٍ هٌاتغ طثیؼی ٍ) ...
اَداف اختصاصی  :داًطجَ دس پاياى دٍسُ تايذ تتَاًذ:
 تاثیش اًساى تش هحیط صيست تشپايِ اًساى ٍ کطاٍسصی ،اًساى ٍ هٌاتغ طثیؼی ،اًساى ٍ آلَدگی ّا ٍ تیواسيْا
تطشيح ًوايیذ.
ريش آمًزش  :حضًری

/

مجازی

/

ترکیبی

امکاوات آمًزشی  :ورم افسار تًلید محتًا ،ایىتروت ،کامپیًتر
فعالیت آمًزشی  :تکلیف

/

پريشٌ

/

تاالر گفتگً

عىًان ي وًع آزمًن  :آزمًن پایان ترم -مجازی (آوالیه)

هٌبع درس :
 اکَسیستن ّای طبیعی ،دکتر پرٍیس کردٍاًیً ،شر قَهس
 اکَلَشی عوَهی ،علی رٍشي ،هَسسِ چاپ ٍ اًتشارات داًشگاُ اهام حسیي(ع)
 اکَلَشی علن هحیط زیست ،پرٍیس اهید پٌاُ ،جْاد داًشگاّی داًشگاُ صٌعتی اصفْاى


مقدمٍ ( :ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد).



کلیات درس



هذت زهبى:

دقیقِ



بخص اٍل درض

هذت زهبى  15 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درض

هذت زهبى 15 :دقیقِ

جمع بىدی ي وتیجٍ گیری

هذت زهبى  5 :دقیقِ

داًطکذُ ػلَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى
هرکس هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَزش ػلَم پسضکی
ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی
گرٍُ اتبق ػول
طرح درض رٍزاًِ ( )lesson Planترکیبی
جلسِ دٍازدّن
داوشکد :بُداشت ايز

گريٌ آمًزشی :مُىدسی بُداشت محیط

سبل تحصیلی 1400-1311 :
ًبم درض (ٍاحذ)  :اکَلَشی هحیط
ًَع ٍاحذً :ظری
تؼذاد ٍاحذٍ 2 :احذ
هذت کالض 40 :دقیقِ

مقطع  /رشتٍ تحصیلی :کارشىاسی -بُداشت محیط

تبريخ ارائِ درض 7011/11/41 :
سبػت14-16 :
سِ ضٌبِ
رٍز:
تؼذاد داًطجَيبى ً 11 :فر

هسئَل درض :دکتر هٌگلی زادُ
هذرض :هٌْذض بريسی

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری :بْوي 11
عىًان جلسٍ  :ضبخص ّبی هرتبط بب بْذاضت ٍ سالهت بب لسٍم رکر ضبخص ّبی بْذاضت هحیط
َدف کلی جلسٍ  :ضٌبخت ضبخص ّبی هرتبط بب بْذاضت ٍ سالهت بب لسٍم رکر ضبخص ّبی بْذاضت هحیط

اَداف اختصاصی  :داًطجَ در پبيبى دٍرُ ببيذ بتَاًذ:


ضبخص ّبی هرتبط بب بْذاضت هحیط ٍ سالهت را ًبم ببرد.



ضبخص ّبی بْذاضت هحیط را تطريح ًوبيذ.

ريش آمًزش  :حضًری

/

مجازی

/

ترکیبی

امکاوات آمًزشی  :ورم افسار تًلید محتًا ،ایىتروت ،کامپیًتر
فعالیت آمًزشی  :تکلیف

/

پريشٌ

/

تاالر گفتگً

عىًان ي وًع آزمًن  :آزمًن پایان ترم -مجازی (آوالیه)

هٌبع درس :
 اکَسیستن ّای طبیعی ،دکتر پرٍیس کردٍاًیً ،شر قَهس
 اکَلَشی عوَهی ،علی رٍشي ،هَسسِ چاپ ٍ اًتشارات داًشگاُ اهام حسیي(ع)
 اکَلَشی علن هحیط زیست ،پرٍیس اهید پٌاُ ،جْاد داًشگاّی داًشگاُ صٌعتی اصفْاى


مقدمٍ ( :ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد).



کلیات درس



هذت زهبى:

دقیقِ



بخص اٍل درض

هذت زهبى  15 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درض

هذت زهبى 15 :دقیقِ

جمع بىدی ي وتیجٍ گیری

هذت زهبى  5 :دقیقِ

داًطکذُ ػلَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى
هرکس هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَزش ػلَم پسضکی
ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی
گرٍُ اتبق ػول
طرح درض رٍزاًِ ( )lesson Planترکیبی
جلسِ سیسدّن
داوشکد :بُداشت ايز

گريٌ آمًزشی :مُىدسی بُداشت محیط

سبل تحصیلی 1400-1311 :
ًبم درض (ٍاحذ)  :اکَلَشی هحیط
ًَع ٍاحذً :ظری
تؼذاد ٍاحذٍ 2 :احذ
هذت کالض 40 :دقیقِ
تبريخ تذٍيي  /ببزًگری :بْوي 11

مقطع  /رشتٍ تحصیلی :کارشىاسی -بُداشت محیط

تبريخ ارائِ درض 7011/11/41 :
سبػت14-16 :
سِ ضٌبِ
رٍز:
تؼذاد داًطجَيبى ً 11 :فر

هسئَل درض :دکتر هٌگلی زادُ
هذرض :هٌْذض بريسی

عىًان جلسٍ  :ارتببط هحیط ٍ سالهت ٍ ػَاهل هحیطی هَثر بر ٍضغ سالهت
َدف کلی جلسٍ  :آضٌبيی بب ارتببط هحیط ٍ سالهت ٍ ػَاهل هحیطی هَثر بر ٍضغ سالهت
اَداف اختصاصی :

داًطجَ دس پاياى دٍسُ تايذ تتَاًذ:
 استثاط هحیط ٍ سالهت ٍ ػَاهل هَثش تش ٍضغ سالهت سا تطشيح ًوايذ.
ريش آمًزش  :حضًری

/

مجازی

/

ترکیبی

امکاوات آمًزشی  :ورم افسار تًلید محتًا ،ایىتروت ،کامپیًتر
فعالیت آمًزشی  :تکلیف

/

پريشٌ

/

تاالر گفتگً

عىًان ي وًع آزمًن  :آزمًن پایان ترم -مجازی (آوالیه)

هٌبع درس :
 اکَسیستن ّای طبیعی ،دکتر پرٍیس کردٍاًیً ،شر قَهس
 اکَلَشی عوَهی ،علی رٍشي ،هَسسِ چاپ ٍ اًتشارات داًشگاُ اهام حسیي(ع)
 اکَلَشی علن هحیط زیست ،پرٍیس اهید پٌاُ ،جْاد داًشگاّی داًشگاُ صٌعتی اصفْاى


مقدمٍ ( :ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد).



کلیات درس



هذت زهبى:

دقیقِ



بخص اٍل درض

هذت زهبى  15 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درض

هذت زهبى 15 :دقیقِ

جمع بىدی ي وتیجٍ گیری

هذت زهبى  5 :دقیقِ

داًطکذُ ػلَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى
هرکس هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَزش ػلَم پسضکی
ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی
گرٍُ اتبق ػول
طرح درض رٍزاًِ ( )lesson Planترکیبی
جلسِ چْبردّن
داوشکد :بُداشت ايز

گريٌ آمًزشی :مُىدسی بُداشت محیط

سبل تحصیلی 1400-1311 :
ًبم درض (ٍاحذ)  :اکَلَشی هحیط
ًَع ٍاحذً :ظری
تؼذاد ٍاحذٍ 2 :احذ
هذت کالض 40 :دقیقِ

مقطع  /رشتٍ تحصیلی :کارشىاسی -بُداشت محیط

تبريخ ارائِ درض 7011/1/42 :
سبػت14-16 :
سِ ضٌبِ
رٍز:
تؼذاد داًطجَيبى ً 11 :فر

هسئَل درض :دکتر هٌگلی زادُ
هذرض :هٌْذض بريسی

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری :بْوي 11

عىًان جلسٍ  :تَسؼِ پايذاس ٍ استثاط آى تا اکَطی هحیط
َدف کلی جلسٍ  :ضٌاخت تَسؼِ پايذاس ٍ استثاط آى تا اکَطی هحیط
اَداف اختصاصی  :داًطجَ دس پاياى دٍسُ تايذ تتَاًذ:
 ساتطِ تکٌَلَطی ٍ اکَلَطی سا تطشيح ًوايذ
 اثشات تکٌَلَطی ٍ صٌؼتی ضذى سا سٍی هحیط صيست ضشح ًوايذ.
ريش آمًزش  :حضًری

/

مجازی

/

ترکیبی

امکاوات آمًزشی  :ورم افسار تًلید محتًا ،ایىتروت ،کامپیًتر
فعالیت آمًزشی  :تکلیف

/

پريشٌ

/

تاالر گفتگً

عىًان ي وًع آزمًن  :آزمًن پایان ترم -مجازی (آوالیه)

هٌبع درس :
 اکَسیستن ّای طبیعی ،دکتر پرٍیس کردٍاًیً ،شر قَهس
 اکَلَشی عوَهی ،علی رٍشي ،هَسسِ چاپ ٍ اًتشارات داًشگاُ اهام حسیي(ع)
 اکَلَشی علن هحیط زیست ،پرٍیس اهید پٌاُ ،جْاد داًشگاّی داًشگاُ صٌعتی اصفْاى


مقدمٍ ( :ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد).



کلیات درس



هذت زهبى:

دقیقِ



بخص اٍل درض

هذت زهبى  15 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درض

هذت زهبى 15 :دقیقِ

جمع بىدی ي وتیجٍ گیری

هذت زهبى  5 :دقیقِ

داًطکذُ ػلَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى
هرکس هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَزش ػلَم پسضکی
ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی
گرٍُ اتبق ػول

طرح درض رٍزاًِ ( )lesson Planترکیبی
جلسِ پبًسدّن
داوشکد :بُداشت ايز

گريٌ آمًزشی :مُىدسی بُداشت محیط

سبل تحصیلی 1400-1311 :
ًبم درض (ٍاحذ)  :اکَلَشی هحیط
ًَع ٍاحذً :ظری
تؼذاد ٍاحذٍ 2 :احذ
هذت کالض 40 :دقیقِ

مقطع  /رشتٍ تحصیلی :کارشىاسی -بُداشت محیط

تبريخ ارائِ درض 7011/1/42 :
سبػت14-16 :
سِ ضٌبِ
رٍز:
تؼذاد داًطجَيبى ً 11 :فر

هسئَل درض :دکتر هٌگلی زادُ
هذرض :هٌْذض بريسی

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری :بْوي 11

عىًان جلسٍ  :ساتطِ تکٌَلَطی ٍ اکَلَطی ٍ اثشات تکٌَلَطی تش هحیط صيست ٍ دٍ ديذگاُ جْاًی
َدف کلی جلسٍ  :تاصديذ ػلوی اص يک اکَسیستن طثیؼی
اَداف اختصاصی  :داًطجَ دس پاياى دٍسُ تايذ تتَاًذ:
 استثاط هثاحت ًظشی ٍ هطاّذُ خَد دس اکَسیستن طثیؼی هَسد تاصديذ سا دس غالة يک گضاسش تطشيح ًوايذ.
ريش آمًزش  :حضًری

/

مجازی

/

ترکیبی

امکاوات آمًزشی  :ورم افسار تًلید محتًا ،ایىتروت ،کامپیًتر
فعالیت آمًزشی  :تکلیف

/

پريشٌ

/

تاالر گفتگً

عىًان ي وًع آزمًن  :آزمًن پایان ترم -مجازی (آوالیه)

هٌبع درس :
 اکَسیستن ّای طبیعی ،دکتر پرٍیس کردٍاًیً ،شر قَهس
 اکَلَشی عوَهی ،علی رٍشي ،هَسسِ چاپ ٍ اًتشارات داًشگاُ اهام حسیي(ع)
 اکَلَشی علن هحیط زیست ،پرٍیس اهید پٌاُ ،جْاد داًشگاّی داًشگاُ صٌعتی اصفْاى


مقدمٍ ( :ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد).



کلیات درس



هذت زهبى:

دقیقِ



بخص اٍل درض

هذت زهبى  15 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درض

هذت زهبى 15 :دقیقِ

جمع بىدی ي وتیجٍ گیری

هذت زهبى  5 :دقیقِ

داًطکذُ ػلَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى
هرکس هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَزش ػلَم پسضکی
ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی
گرٍُ اتبق ػول

طرح درض رٍزاًِ ( )lesson Planترکیبی
جلسِ ضبًسدّن
داوشکد :بُداشت ايز

گريٌ آمًزشی :مُىدسی بُداشت محیط

سبل تحصیلی 1400-1311 :
ًبم درض (ٍاحذ)  :اکَلَشی هحیط
ًَع ٍاحذً :ظری
تؼذاد ٍاحذٍ 2 :احذ
هذت کالض 40 :دقیقِ

مقطع  /رشتٍ تحصیلی :کارشىاسی -بُداشت محیط

تبريخ ارائِ درض 7011/1/42 :
سبػت14-16 :
سِ ضٌبِ
رٍز:
تؼذاد داًطجَيبى ً 11 :فر

هسئَل درض :دکتر هٌگلی زادُ
هذرض :هٌْذض بريسی

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری :بْوي 11

عىًان جلسٍ  :تاسگزاسی يک کلیپ اکَسیستن طثیؼی
َدف کلی جلسٍ  :تاصديذ اص يک اکَسیستن طثیؼی
اَداف اختصاصی  :استثاط هثاحث ًظشی ٍ هطاّذُ خَد دس اکَسیستن طثیؼی هَسد تاصديذ دس قالة يک گضاسش اسائِ
ًوايٌذ.
ريش آمًزش  :حضًری

/

مجازی

/

ترکیبی

امکاوات آمًزشی  :ورم افسار تًلید محتًا ،ایىتروت ،کامپیًتر
فعالیت آمًزشی  :تکلیف

/

پريشٌ

/

تاالر گفتگً

عىًان ي وًع آزمًن  :آزمًن پایان ترم -مجازی (آوالیه)

هٌبع درس :
 اکَسیستن ّای طبیعی ،دکتر پرٍیس کردٍاًیً ،شر قَهس
 اکَلَشی عوَهی ،علی رٍشي ،هَسسِ چاپ ٍ اًتشارات داًشگاُ اهام حسیي(ع)
 اکَلَشی علن هحیط زیست ،پرٍیس اهید پٌاُ ،جْاد داًشگاّی داًشگاُ صٌعتی اصفْاى


مقدمٍ ( :ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد).



کلیات درس



هذت زهبى:

دقیقِ



بخص اٍل درض

هذت زهبى  15 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درض

هذت زهبى 15 :دقیقِ

جمع بىدی ي وتیجٍ گیری

هذت زهبى  5 :دقیقِ

