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 دانشکده پزشکی

  تغذیه: گروه آموزشی

 دورهطرح 

 9011-9911 دومنیمسال تحصیلی 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 پزشکی :مرکز آموزشی درمانی/ دانشکده اکولوژی غذا و تغذیه :عنوان واحد درسی

 علوم تغذیه :رشته تحصیلی نظری :واحد درسی نوع

 کارشناسی :مطقع تحصیلی :    کارورزی/ کارآموزی         :عملی      1:   نظری :تعداد واحد

 :کارورز:          کارآموز          :ترم تحصیلی 11 :جمع ساعت   کارورزی/ کارآموزی   :عملی  ساعت 11نظری  :تعداد ساعت

 نفر 72 :انتعداد فراگیر جامعه شناسی پزشکی:  پیشنیاز  71:  کد درس

 مشخصات مسؤل درس

 تغذیه و رژیم درمانی :رشته تحصیلی سیده ندا موسوی :ام خانوادگینام و ن

 استادیار  :رتبه علمی دکترای تخصصی :مقطع تحصیلی

                                             :پست الکترونیک  :تماس شماره

   neda.mousavi@zums.ac.ir 

 لوم پزشکی زنجانگروه تغذیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه ع  :محل کار

  سیده ندا موسوی  :نام و نام خانوادگی مدرسان

 :نحوه برگزاری دوره

 مجازی                    ترکیبی   حضوری               

 :زمان برگزاری

   :ساعت         شنبه چهار:  ایام هفته

 :مکان برگزاری

 مجازی

 اهداف آموزشی
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 ژیک، محیطی مؤثر بر تولید و مصرف غذا و نهایتا وضعیت تغذیه ایآشنایی با عوامل اکولو :هدف کلی -

 :در پایان برنامه آموزشی، انتظار می رود فراگیران قادر باشند(: رفتاری)اهداف اختصاصی  -

 :حیطه شناختی -

 . آشنا شوندمبانی علم اکولوژی با  -

 .آشنا شوند اکوسیستم و نحوه انتقال انرژی در آنبا  -

 .لی و تغییرات آن را بشناسنداکولوژی جمعیت، چگا -

 .آشنا شوند استراتژی های بقا، تنوع گونه ها و الگوی مهاجرتبا  -

 .آشنا شوند ناامنی غذایی و معیارهای آنبا  -

 .را بشناسند وامل اقتصادی، اجتماعی، محیطی مؤثر بر غذا و وضعیت تغذیهع -

 :حیطه عاطفی -

  .کند بصورت فعاالنه شرکتدر بحث های مطرح شده و تکالیف  -

 :روش های تدریس

                                                     نمایش عملی                                                                                          ایفای نقش                                                                                                                        بحث گروهی                                                                                                                  پرسش و پاسخ                                                                                                                سخنرانی

 کارگاه آموزشی 

                                  Bedside teaching              شبیه سازی شده                                  بیمار             

 :مواد و وسایل آموزشی

 اینترنت+ رپوینتوپا

 (:ن تدریسحی)تجارب یادگیری 

 ارائه ی تکلیف

 (:بعد تدریس) تکالیف یادگیری
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 جلسات برخی از در پایان  سئواالتارائه ی 

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

   مطالعه هفتگی+ پاسخ به سئواالت+ شرکت در بحث : انتظارات

 غیبت بر اساس قوانین مجاز آموزشی: مجازها

 فهرست منابع درسی:  

 Atkins, PJ. Food in society. Economy, culture and geography. Edward Arnold 

 با نان تنها، دکتر ابوالقاسم جزایری، مرکز نشر دانشگاهی، تهران 

  0931اکولوژی عمومی، تألیف دکتر رضا باقری، چاپ دوم، سال  

 :روش ارزیابی

مشاهده 

 عملکرد

 (چک لیست) 

 مصاحبه 

 (شفاهی) 
 آزمون کتبی

  
 عینی تشریحی

 گسترده پاسخ  کوته پاسخ  غلط/ صحیح  جورکردنی چند گزینه ای 

  (:نمره 01از ) بارم بندی نمره 

 (.می باشد 01، برابر 01نمره قبولی از )    

 نمره 7 :و پروژه عملی انجام تکالیف  :مشارکت کالسی : حضور و غیاب کالسی

 هنمر 12 :امتحان پایان ترم-   :امتحان میان ترم  :کوئیز

 :موارد سایر
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 :جلسات عناوین و تعداد

 

 


