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 پزشکی دانشکده

  تغذیه گروه آموزشی

 دورهطرح 

 1397-98نیمسال تحصیلی دوم 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 پزشکی / مرکز آموزشی درمانی:دانشکده 1تغذیه اساسی  عنوان واحد درسی:

 تغذیه رشته تحصیلی: نظری واحد درسی: نوع

 کارشناسی مطقع تحصیلی:       3نظری:    تعداد واحد:

 دوم  ترم تحصیلی:       51 نظری: تعداد ساعت:

 15 :انتعداد فراگیر بیوشیمیپیشنیاز:   کد درس:                 

 مشخصات مسؤل درس

 تغذیه رشته تحصیلی: جالل حجازی نام و نام خانوادگی:

 استادیار  رتبه علمی: PhD مقطع تحصیلی:

                                پست الکترونیک: 09144064200 تماس: شماره

j.hejazi@zums.ac.ir                 

 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان   محل کار:

 جالل حجازی  نام و نام خانوادگی مدرسان:

 نحوه برگزاری دوره:

  ترکیبیمجازی                    حضوری         

 زمان برگزاری:

 9-12  ساعت:       چهارشنبهایام هفته:   

 

 مکان برگزاری:

 2کالس ، ساختمان پردیس
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 اهداف آموزشی

   آشنایی دانشجویان با مفهوم تغذیه  و ارتباط آن با سالمتی هدف کلی:

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

 :حیطه شناختی 

 گروههای غذایی را تعریف کند.  -

 نقش هریک از گروههای غذایی را در تامین نیازهای تغذیه ای بیان کند.  -

 نیازهای تغذیه ای بر اساس شش گروه غذایی توضیح دهد. -

 کاربرد و نحوه استفاده از جدول مقادیر توصیه روزانه را توضیح دهد. -

 مقادیر توصیه شده روزانه را تعریف کند.  -

 کاربرد و نحوه استفاده از جدول مقادیر توصیه روزانه را توضیح دهد .  -

 منشا انرژی  و میزان کالری مواد غذایی را توضیح دهد.  -

 چگونگی تعادل انرژی در بدن را شرح دهد. -

 مواد غذائی انرژی زا را نام ببرد. -

 روشهای تعادل انرژی را در بدن را بیان کند. -

 .در بدن را توضیح دهدروشهای اندازه گیری انرژی  -

 انرژی را تعریف کند.  -

 نیاز بدن به انرژی را شرح دهد.  -

 متابولسیم پایه، اثرگرمازایی غذا و انرژی فعالیت را توضیح دهد. -

 عوامل موثر بر متابولیسم بدن را نام ببرد -

 را نام ببرد. داتهایکربوه یطبقه بند -

 دهد حیتوض روزانه رایی نقش کربوهبدراتها در برنامه غذا -

 دهد حیرا توض دراتهایهضم وجذب کربوه -

 را شرح دهد. ها دراتیساختمان کربوه -

 را نام ببرد. یمصنوع یکنندها نیریش -

 دهد. حیتوضا ر دراتهایمرتبط با مصرف کربوه یهایماریب -

 کند.  انیرا ب دراتهایروزانه به کربوه ازیمقدار ن -

 .را نام ببرد دراتهایکربوهی منابع غذائ -

 ساختمان شیمیائی پروتئین ها را تعریف کند.  -

 اهمیت تغذیه ای آن را بیان کند .  -

 طبقه بندی پروتئین ها نام ببرد.  -

 اسیدهای آمینه ضروری را نام ببرد .  -

 اسیدهای آمینه محدودکننده را نام ببرد .  -
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 کیفیت پروتئین ها را بیان کند .   -

   بیماریهای مرتبط با پروتئینها را شرح دهد.  -

 مقدار نیاز روزانه پروتئین را بیان کند.   -

  منابع غذائی پروتئین را نام ببرد.  -

 لیپو پروتئین هاو ارتباط آنها با مصرف تغذیه ای چربی ها شرح دهد. -

 چربی ها را تعریف نماید. -

 انواع چربی ها را نام ببرد. -

 نقش آن در تغذیه و بدن انسان را توضیح دهد.  -

 شرح دهد.ساختمان چربی ها را  -

 طبقه بندی اسید های چرب را نام ببرد. -

 کلسترول و ارتباط آن را با چربی ها توضیح دهد. -

 نیاز روزانه چربی ها را شرح دهد.  -

 بیماریهای مرتبط با چربی ها را توضیح دهد. -

 منابع غذائی چربی ها را نام ببرد.  -

 انواع سو تغذیه پروتئین انرژی را توضیح دهد. -

 تغذیه های پروتئین انرژی را بیان کند.علل بروز سو  -

 عالئم انواع سو تغذیه پروتئین انرژی و روشهای صحیح تشخیصی را شرح دهد.  -

 روشهای درمانی انواع سو تغذیه پروتئین انرژی توضیح دهد. -

 

 :حیطه عاطفی 

 .در طول تدریس حضور فعال در کالس داشته باشد و در پرسش و پاسخ شرکت داشته باشد. 

 

  روانی حرکتی:حیطه 

  

 روش های تدریس:

نمایش                                                                                           ایفای نقش                                                                                                                        بحث گروهی                                                                                                                  پرسش و پاسخ                                                                                                                سخنرانی

                                                شبیه سازی شده                                  بیمار                              کارگاه آموزشی                                                      عملی

 سایر) بنویسید(:           
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 مواد و وسایل آموزشی:

 پروژکتور، وایت برد، کامپیوتر و...

 تجارب یادگیری )حین تدریس(:

 پرسش از جلسات گذشته

 تکالیف یادگیری) بعد تدریس(:

 محاسبه کالری، حل مسئله

 سیاست های مدرسضوابط آموزشی و 

 رعایت نظم و انظباط، مطالعه مطالب بحث شدهمشارکت فعال در کالس، انتظارات: 

 : مجازها

 ، عدم استفاده از تلفن همراهحضور قبل از استاد در کالس، مجاز نبودن ضبط صدا محدودیتها:

 / آزمایشگاهی(:عملیهای ایمنی ) دروس توصیه

 

 فهرست منابع درسی:

 Mahan LK, Escot-stump, S; Krause's Food and nutrition Therapy. Sunders, PA, USA, 

13,14 eds 
 Ross AC, Caballero B, Cousins RJ, Tucker KL, Ziegler TR; Modern nutrition in health 

and disease. Wolters Kluwer/ Lippincot Williams and Wilkins, 11th ed. 
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 روش ارزیابی:

 مشاهده عملکرد

 )چک لیست( 

 مصاحبه 

 

 شفاهی()

 آزمون کتبی

  

 عینی تشریحی

گسترده *

 پاسخ
 کوته پاسخ*

چند *

گزینه 

 ای

 صحیح / غلط* جورکردنی

  نمره(: 20بارم بندی نمره ) از 

 ، برابر ...... می باشد(.20) نمره قبولی از    

حضور و غیاب 

 کالسی: 

در صورت حضور در 

یک نمره  تمامی جلسات

 تشویقی

 

  مشارکت کالسی:

 نمره 4

برای هر پاسخ صحیح به نمره  5/0

پرسش های مطرح شده )برای هر 

 پرسش در طول ترم( 8نفر 

  و پروژه: عملی انجام تکالیف

 نمره 1

 ارائه های کالسی

 

 کوئیز:

 

  امتحان میان ترم:

  نمره 5

  امتحان پایان ترم:

 نمره 10

 :موارد سایر

 14/11/97 تاریخ بازنگری:                                      جالل حجازی دکتر     تدوین:
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 جلسات: عناوین و تعداد

شماره 

 جلسه
 مدرس )مدرسان(  عنوان جلسه  روش ارائه

و آشنایی با مواد مغذی و گروه  درتغذیه وتعاریف آن تاریخچه ، تغذیه علم بر ای مقدمه حضوری 1

 های غذایی

 دکتر جالل حجازی

 دکتر جالل حجازی آن گیری اندازه وروشهای بدن ترکیب انرژی: متابولیسم و عدم تعادل، حضوری 2

 دکتر جالل حجازی محاسبه و تخمین کالری مورد نیاز حضوری 3

 دکتر جالل حجازی کربوهیدراتها ای تغذیه واهمیت بندی طبقه، بیوشیمیایی های جنبه حضوری 4

 دکتر جالل حجازی وبیماری درسالمت غذایی فیبرهای نقش حضوری 5

 دکتر جالل حجازی کربوهیدراتها ومتابولیسم انتقال ، جذب ، هضم حضوری 6

 دکتر جالل حجازی ها قند متابولیکی ختالالتا حضوری 7

حجازیدکتر جالل  یک هر ای تغذیه واهمیت چربیها بندی طبقه چربی ها، بیوشیمیایی های جنبه حضوری 8  

 دکتر جالل حجازی وبیماری درسالمت فسفولیپیدها و کلسترول ، چرب اسیدهای نقش حضوری 9

 دکتر جالل حجازی چربیها مسمتابولی و انتقال ، جذب ، هضم حضوری 10

 دکتر جالل حجازی پروتئینها بیوشیمیایی های جنبه حضوری 11

 دکتر جالل حجازی  ازت تراز و غذایی رژیم در پروتئینها کیفی ارزیابی   حضوری 12

 دکتر جالل حجازی ها پروتئین مسومتابولی انتقال ، جذب ، هضم حضوری 13

 دکتر جالل حجازی انرژی -سوء تغذیه پروتئین حضوری 14

 دکتر جالل حجازی تغییرات متابولیک در فاز سیری و پس از جذب   حضوری 15
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 دکتر جالل حجازی و گرسنگی تطابق یافته تعییرات متابولیک در فاز ناشتایی حضوری 16

 


