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ی، شناختفرهنگی، جمعیت-شناختی، اجتماعیاین درس با هدف آشنایی با عوامل تعیین کننده بوم

های برداری از مواد مغذی توسط گروهاقتصادی، تکنولوژیک، و سیاسی تولید، توزیع، و مصرف مواد غذایی و بهره

اریخی ت دیدگاهموضوع تولید، توزیع، و مصرف غذا و تغذیه با استفاده از سه  گردد.مختلف جمعیتی ارائه می

، کالن )مانند اقتصاد سیاسی غذا و تغذیه در جوامع صنعتی( تاآوری )شامل مطالعه جوامع از شکار و جمع

فرد(  های جمعیتی، خانوار، وسطح جهانی و ملی(، و خرد )موضوعات مرتبط با غذا و تغذیه در سطح زیرگروه

 گردد. بررسی می

 

  هدف کلي:

رود دانشجو در پایان این درس درک جامعی از نظام غذا و تغذیه با یک نگرش فراگیر و گسترده از انتظار می

 داشته باشد. مسائل امنیت غذا و تغذیه

 اهداف شناختي:

 .و تغذیه توصیف کند آمدهای امنیت غذا( نظام غذا و تغذیه را به عنوان چارچوبی برای درک ابعاد و پی1

فرهنگی ... را بر تولید، توزیع، و مصرف مواد غذایی و -( نحوه اثر عوامل مختلف اکولوژیک، اجتماعی2 

 برداری از مواد مغذی را تشریح نماید، بهره
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 ( نقاط کلیدی )بحرانی( در نظام غذا و تغذیه را در ارزیابی خطر و آسیب پذیری مشخص کند.3

 

 

 تي:اهداف رواني حرک

 ندارد -

 

 اهداف نگرشي:

 آنها تغییر نگرش به موضوعات جمعیت، محیط زیست، و تغذیه و نیز تعامل -

 

 روش ارزشيابي کالس: 

ی های کالستهیه گزارش هفتگی از متون پیشنهادی و سایر منابع اطالعاتی جهت مشارکت در بحث (1

خالصه گزارش هر هفته قبل از الزم است : و شرکت در بحث ها و سواالت سایت درسی نمره( 04%)

 .( بارگذاری شودel.sbmu.ac.irدر سایت درس )شروع کالس 

 نمره( %34)مطالعات مرتبط با نظام غذا و تغذیه در ایران )مثال: مابا و سمپاد(  تحلیل انتقادی (2

 نمره(  %34) پذیر مشخصای یک گروه آسیبمرور سیستماتیک مقاالت موجود در مورد مسائل تغذیه (3
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