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 ( تزکیجی یب هجبسی COURSE PLANطزح دٍرُ )

 

 

 

 هؼزفی درس:
اجتواػی ٍ التػادی هَثش دس تَلیذ، تَصیغ ٍ هػشف هَاد غزایی ٍ اثشات  -آضٌایی داًطجَیاى با هفاّین ػلن اوَلَطی ٍ ػَاهل هحیغی

 هتمابل

 

 ػٌبٍیي کلی ایي درس ضبهل هَارد سیز هی ثبضذ :

 ّذف کلی 

 

 ضٌبخت تبریخچِ ػلن اکَلَصی

  اّذاف اختصبصی 

 

 داًطجَ  دس پایاى دٍسُ بایذ بتَاًذ:

 تؼشیفی اص ػلن اوَلَطی اسائِ ًوایذ 

 دالیل هغالؼِ هحیظ صیست سا دسن ًوایذ 

 کبرضٌبسی ػلَم تغذیِهقطغ ٍ رضتِ تحصیلی:           ػلَم تغذیِگزٍُ آهَسضی:                                  ثْذاضت اٍسداًطکذُ :

 1:  تؼذاد ٍاحذ اکَلَصی غذا ٍ تغذیِ  :  ًبم درس

  ًظزی ًَع ٍاحذ :

 8-11سِ ضٌجِ رٍس ٍ سبػت ثزگشاری کالس:   2ٍ  1تغذیِ اسبسی  پیص ًیبس:

 داًطکذُ ثْذاضت اٍس هکبى ثزگشاری:

 ػبضَرپَرهسئَل ثزًبهِ :  دکتز هْکبهِ 

 m.ashourpour@larums.ac.irآدرس پست الکتزًٍیکی:               121-22211222ضوبرُ توبس داًطکذُ:    

 هذرسیي) ثِ تزتیت حزٍف الفجب(: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر

 m.ashourpour@larums.ac.ir  آدرس پست الکتزًٍیکی:              121-22211222ضوبرُ توبس داًطکذُ:  

 ٍ تٌظین :  دکتز هْکبهِ ػبضَرپَرتْیِ 

 11تبریخ تذٍیي/ ثبسًگزی: ثْوي 

 داًطکذُ ػلَم پشضکی ٍ خذهبت ثْذاضتی درهبًی الرستبى

 هزکش هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَسش ػلَم پشضکی

 ٍاحذ ثزًبهِ ریشی درسی ٍ آهَسضی
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 اًَاع هغالؼات اوَلَطیىی سا ًام ببشد 

 

 ّذف کلی 

 

 ضٌبخت اکَلَصی جوؼیت

  اّذاف اختصبصی 

 

 بتَاًذ:داًطجَ  دس پایاى دٍسُ بایذ 

 هفَْم جوؼیت سا دسن ًوایذ 

 هفاّیوی اص لبیل تشاون )اًبَّی( ٍ پشاوٌذگی جوؼیت سا تطخیع دّذ 

 تاثیش صاد ٍ ٍلذ ٍ هشي ٍ هیش بش جوؼیت سا تحلیل وٌذ 

 ّذف کلی 

 

 درک ػول اًتخبثی هحیط

  اّذاف اختصبصی 

 

 داًطجَ  دس پایاى دٍسُ بایذ بتَاًذ:

  داضتِ باضذدسن هٌاسبی اص ػول اًتخابی هحیظ 

 دسن هٌاسبی اص اًتخاب اوَهَسفَلَطیىی هحیظ داضتِ باضذ 

 

 ّذف کلی 

 

 ضٌبخت الگَی هْبجزت ٍ تَسیغ

  اّذاف اختصبصی 

 

 داًطجَ  دس پایاى دٍسُ بایذ بتَاًذ:

 الگَی هْاجشت دس گیاّاى ٍ جاًَساى سا تَضیح دّذ 

 هحاسي هْاجشت سا دسن ًوَدُ ٍ تحلیل وٌذ 

  ٍ اًمشاؼ سا تَضیح دّذهفاّین ساصگاسی 

 

 ّذف کلی 

 

 ضٌبخت اًسبى ثِ ػٌَاى یک ػبهل اکَلَصی

  اّذاف اختصبصی 

 

 داًطجَ  دس پایاى دٍسُ بایذ بتَاًذ:

 هفاّین اٍلیِ اوَلَطی اًساًی سا تَضیح دّذ 

 تاثیشات اًساى بش ػَاهل هختلف هشبَط بِ هحیظ صیست سا ضشح دّذ 

 ّذف کلی 

 

 درک جغزافیبی سَء تغذیِ
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  اّذاف اختصبصی 

 

 داًطجَ  دس پایاى دٍسُ بایذ بتَاًذ:

 بیواسیْای ًاضی اص ووبَدّای غزایی دس هٌاعك هختلف جْاى سا تَضیح دادُ ٍ تحلیل وٌذ 

 تاثیش هتمابل سَء تغزیِ ٍ ػفًَت سا ضشح دّذ 

 ِضٌاسایی آًْا باضذ ًمص ٍیتاهیٌْا ٍ هَاد هؼذًی ٍ بیواسیْای خاظ ًاضی اص ووبَد آًْا سا تَضیح دّذ ٍ لادس ب 

 ّذف کلی 

 

 ضٌبخت تبثیز هٌبثغ غذا ثز اًتخبة در جوؼیت

  اّذاف اختصبصی 

 

 داًطجَ  دس پایاى دٍسُ بایذ بتَاًذ:

 تاثیش ػَاهل هختلف ضاهل صهیي، آب، خان،... بش اًتخاب غزا سا تَضیح دّذ 

 اثشات سَء ػَاهل فیضیىی بش هحیظ صیست سا تحلیل وٌذ 

 ّذف کلی 

 

 اجتوبػی، هحیطی ٍ اقتصبدی هَثز ثز ٍضؼیت غذا ٍ تغذیِدرک ػَاهل 

  اّذاف اختصبصی 

 

 داًطجَ  دس پایاى دٍسُ بایذ بتَاًذ:

 ػَاهل اجتواػی هَثش بش ٍضؼیت غزا ٍ تغزیِ سا تحلیل وٌذ 

 ػَاهل هحیغی هَثش بش ٍضؼیت غزا ٍ تغزیِ سا تحلیل وٌذ 

 ٌذػَاهل التػادی هَثش بش ٍضؼیت غزا ٍ تغزیِ سا تحلیل و 

 ًمص سٍیىشدّای سفتاسی ًسبت بِ استماء بْذاضت ٍ سالهت سا تحلیل وٌذ 

 ّذف کلی 

 

 درک ًقص ػَاهل هحیطی در ثزٍس ثیوبریْبی هشهي

  اّذاف اختصبصی 

 

 داًطجَ  دس پایاى دٍسُ بایذ بتَاًذ:

 دالیل تغییش الگَی بیواسی ٍ ًاتَاًی سا تحلیل ًوایذ 

 هفَْم جابجایی دس جوؼیت سا تَضیح دّذ 

 تاثیش ػَاهل هحیغی دس بشٍص چالی، فطاس خَى، دیابت ٍ سشعاى سا تحلیل وٌذ 

 

 رٍش آهَسش 
 

 تزکیجی                                          هجبسی                                      حضَری
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 ضزایط اجزاء

 

  :اهکبًبت آهَسضی 
 با استفادُ اص ًشم افضاسّایی ضاهل ساهاًِ ًَیذ اسالیذ پشٍطوتَس ، ٍیذٍئَ پشٍطوتَس ٍ واهپیَتش ٍ 

  هٌابغ دسسی:  

 ثلی  آیب کتبة /هقبلِ خبصی ثزای هؼزفی ثِ داًطجَیبى ثِ ػٌَاى هٌجغ درسی در ًظز داریذ؟

 خیز 

 :دس غَست ٍجَد جذٍل صیش سا تىویل وٌیذ 

 چبحهطخصبت کتبة ضبهل ػٌَاى، ًَیسٌذگبى،هتزجویي، اًتطبرات، سبل ٍ ًَثت 
ّبی  صفحبت ٍ  فصل

 هطخص ضذُ ثزای هطبلؼِ
 اوَلَطی: تالیف دوتش هحوذسضا اسدواًی  

 سالهت ّوگاًی ٍ اوَلَطی اًساًی: جاى ام الست  

 با ًاى تٌْا: دوتش ابَالماسن جضایشی 

 

 

 

 

 

 هطخصبت هقبلِ ضبهل ػٌَاى، ًَیسٌذگبى، هجلِ، سبل ٍ ضوبرُ اًتطبر ٍ صفحبت
داًطجَیبى ًحَُ دستزسی 

 ثِ هقبلِ

 

 

 

 

 

 

 

 

  دس غَستی وِ دس ًظش داسیذ جضٍُ یا ّش ًَع هحتَای دیگشی )هاًٌذ فیلن، هجوَػِ اسالیذ ٍ ...( ػالٍُ بش وتاب فَق

آى سا ضویوِ  فبیل، هطخػات آى سا روش وٌیذ ٍ  بِ داًطجَیاى هؼشفی وٌیذ هٌجغ درسییا بِ تٌْایی بِ ػٌَاى 

 *ًَع هحتَا
 هطخصبت ضبهل ػٌَاى ٍ هؤلفیي/

 کٌٌذگبى تْیِ
 تَضیحبت

آهبدُ ثَدى فبیل 

 ** ثزای ثبرگذاری
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 ًواییذ:

 

ٍ ...  ّبی دیگز داًطگبُهحتَای ثبرگذاری ضذُ ثز رٍی سبهبًِهٌظَس اسالیذ پاٍس پَیٌت، جضٍُ، فیلن آهَصضی،  *

 است.

 

  هٌجغ هطبلؼِ دس غَستی وِ دس ًظش داسیذ هحتَای دیگشی )هاًٌذ وتاب، هجوَػِ اسالیذ، جضٍُ ٍ ...( سا بِ ػٌَاى

سا روش وٌیذ. )دس ساهاًِ لسوتی جذاگاًِ بشای ایي هَاسد دس  ، هطخػات واهل آى بِ داًطجَیاى هؼشفی وٌیذ ثیطتز

 ًظش گشفتِ ضذُ است.(

 . 

1 ..................................................................................................................................................................................................................................  

2 ..................................................................................................................................................................................................................................  

3 ..................................................................................................................................................................................................................................  

4........................................................................................................................................................................................................ 

 

 آصهَى ّای خَد اسصیابی 

 خیش   بلی   ایذ؟. آیا بشای دسس خَد آصهَى دس ًظش گشفت1ِ

 ّا سا روش وٌیذ.دس غَست ٍجَد تؼذاد ٍ ًَع خَدآصهَى 

  ایي خَدآصهًَْا هتؼالبا بِ داًطجَیاى اػالم خَاّذ ضذ.دلیك هطخػات 

آسهَىًَع  ػٌَاى آسهَى ضوبرُ  
هْلت پبسخ دادى 

 داًطجَیبى

هْلت ارائِ ثبسخَرد ثِ 

 تکبلیف

 هثال
صهَى هبحث آ

 اوَلَطی اًساًی

تستی چْاس 

 جَابی
20/12/99تا  14/12/99اص  24/12/99تا تاسیخ    
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 ُّای داًطجَیاى تىالیف ٍ پشٍط 

 تکبلیف طَل تزم 

 اػالم خَاّذ ضذ.هطخػات تىالیف هَسد ًظش دس عَل ًیوسال تحػیلی 

 

 پزٍصُ درسی 

 خیش   بلی   ایذ؟. آیا بشای دسس خَد پشٍطُ پایاى تشم /هیاى تشم دس ًظش گشفت1ِ

 دس غَست پاسخ هثبت ضشح هختػش ٍ ّذف اص اسائِ آى سا بٌَیسیذ:           

اّویت اًجام ایي تحمیمات  ّذف اص اسائِ ایي پشٍطُ هغالؼِ هماالت تحمیماتی دس خػَظ اوَلَطی تغزیِ ٍ ًمذ ٍ بشسسی

همالِ تحمیماتی سا هغالؼِ ًوَدُ ٍ خالغِ ای اص آى سا دس  2یا  1دس گشٍّْای داًطجَیی است. دس ایي پشٍطُ داًطجَیاى 

 والس هغشح هی وٌٌذ.

 سایش فؼالیت ّای یادگیشی 

هباحثِ دلت وافی اًجام  دس ساهاًِ اهىاى فؼال ساصی اتاق بحث )غیشّوضهاى(، ٍجَد داسد. اگش دس عشاحی ٍ ّذایت

تَاًذ بِ پشٍسش تفىش اًتمادی دس داًطجَیاى ووه صیادی ًوایذ. دس غَست توایل بِ استفادُ اص ایي -ضَد هی

 اهىاى هَاسد صیش سا تىویل ًواییذ:

 ضوبرُ
ػٌَاى 

 تکلیف
 ضزح تکلیف

هْلت پبسخ 

دادى 

 داًطجَیبى

هْلت 

فیذثک 

دادى 

 هذرس

ّذف اس ارائِ 

 تکلیف

 هثال

تىلیف 

اٍل 

 والسی

ػَاهل هَثش بش اًتخاب اوَهَسفَلَطیىی هحیظ سا تحلیل 

 ًواییذ

تا  12/12/99

23/12/99  
27/12/99  

هشٍس فػل 

هشبَعِ اص 

هٌبغ دسسی ٍ 

دسن هفاّین 

 هشبَعِ
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 )اتاق بحث )فَسم 

 هَضَع بحث: 

 هَضَع بحثْا هشتبظ با هباحث آهَصش دادُ ضذُ بَدُ ٍ هتؼالبا اػالم خَاّذ ضذ.

 صضیابی داًطجَیاىاس 

 ثبرم ًوزُ هَارد ارسضیبثی

 ًوشُ 5 آسهَى هیبى تزم

 ًوشُ 10 آسهَى پبیبى تزم

 ًوشُ 1 ضزکت فؼبل در کالس ٍ حضَر ٍ غیبة

 ًوشُ 4 تکبلیف ٍ سبیز فؼبلیت ّب

 
 

 هقزرات 

                                10حذالل ًوشُ لبَلی: 

 اساس لَاًیي آهَصضی تؼذاددفؼات هجاص غیبت دس والس: بش 
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 اکَلَصی غذا ٍ تغذیِ جذٍل سهبًجٌذی درس

 سبػت ارائِ تبریخ ارائِ
 هَضَع جلسِ

 ًحَُ ارائِ هذرس
اهکبًبت هَرد 

 ًیبس

رٍش 

 ارسضیبثی

7/11/99 14-16 

اوَلَطی جوؼیت: چگالی 

دوتررش هْىاهررِ   ٍ تغییشات آى

 ػاضَسپَس

ساهاًِ ًَیذ، 

 جلسات هجاصی

 واهپیَتش، ًشم

افضاس پاٍسپَیٌت، 

ًشم افضاس ضبظ 

 والس

حضَس 

هٌظن دس 

 والس

آصهَى هیاى 

 تشم

آصهَى پایاى 

 تشم

14/11/99 14-16 

اًساى بِ ػٌَاى یه ػاهل 

دوتررش هْىاهررِ   اوَلَطی

 ػاضَسپَس

ساهاًِ ًَیذ، 

 جلسات هجاصی

واهپیَتش، ًشم 

افضاس پاٍسپَیٌت، 

ًشم افضاس ضبظ 

 والس

حضَس 

هٌظن دس 

 والس

هیاى آصهَى 

 تشم

آصهَى پایاى 

 تشم

21/11/99 14-16 

 جغشافیای سَء تغزیِ

دوتررش هْىاهررِ  

 ػاضَسپَس

ساهاًِ ًَیذ، 

 جلسات هجاصی

واهپیَتش، ًشم 

افضاس پاٍسپَیٌت، 

ًشم افضاس ضبظ 

 والس

حضَس 

هٌظن دس 

 والس

آصهَى هیاى 

 تشم

آصهَى پایاى 

 تشم

28/11/99 14-16 

هٌابغ اساسی غزا )صهریي،  

دوتررش هْىاهررِ   وَد(آب، اًشطی، 

 ػاضَسپَس

ساهاًِ ًَیذ، 

 جلسات هجاصی

واهپیَتش، ًشم 

افضاس پاٍسپَیٌت، 

ًشم افضاس ضبظ 

 والس

حضَس 

هٌظن دس 

 والس

آصهَى هیاى 

 تشم

آصهَى پایاى 

 تشم

5/12/99 14-16 

ػَاهرررررل اجتوررررراػی،  

هحیغی، التػرادی هرَثش   

 بش اًتخاب

دوتررش هْىاهررِ  

 ػاضَسپَس

ساهاًِ ًَیذ، 

 جلسات هجاصی

واهپیَتش، ًشم 

افضاس پاٍسپَیٌت، 

ًشم افضاس ضبظ 

 والس

حضَس 

هٌظن دس 

 والس

آصهَى هیاى 

 تشم

آصهَى پایاى 

 تشم

12/12/99 14-16 

 آصهَى هیاى تشم

دوتررش هْىاهررِ  

 ػاضَسپَس

ساهاًِ ًَیذ، 

 جلسات هجاصی

واهپیَتش، ًشم 

افضاس پاٍسپَیٌت، 

ًشم افضاس ضبظ 

 والس

حضَس 

هٌظن دس 

 والس

آصهَى هیاى 

 تشم
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آصهَى پایاى 

 تشم

19/12/99 14-16 

ًمص ػَاهرل هحیغری دس   

دوتررش هْىاهررِ   بشٍص بیواسیْای هضهي

 ػاضَسپَس

ساهاًِ ًَیذ، 

 جلسات هجاصی

واهپیَتش، ًشم 

افضاس پاٍسپَیٌت، 

ًشم افضاس ضبظ 

 والس

حضَس 

هٌظن دس 

 والس

آصهَى هیاى 

 تشم

آصهَى پایاى 

 تشم

17/1/00 14-16 

ارائِ پزٍصُ کالسی 
ثحث  -داًطجَیبى

 گزٍّی
دوتررش هْىاهررِ   

 ػاضَسپَس

ساهاًِ ًَیذ، 

 جلسات هجاصی

واهپیَتش، ًشم 

افضاس پاٍسپَیٌت، 

ًشم افضاس ضبظ 

 والس

حضَس 

هٌظن دس 

 والس

آصهَى هیاى 

 تشم

آصهَى پایاى 

 تشم

  
 آصهَى پایاى تشم

    

 


