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 دانشکده پسشکی

  : تغذیهگروه آموزشی

 دورهطرح 

 8991-99 اولنیمسال تحصیلی 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 پشضکی / هزکش آهَسضی درهبًی:داًطکذُ 2تغذیِ اسبسی  ػٌَاى ٍاحذ درسی:

 ػلَم تغذیِ رضتِ تحصیلی: ًظزی ٍاحذ درسی: ًَع

 کبرضٌبسی هغقغ تحصیلی: هَسی/ کارٍرسی;    کارآ         ػولی;      3ًظزی;    تؼذاد ٍاحذ:

 کبرآهَس:          کبرٍرس:          تزم تحصیلی: 51 جوغ ساػت;   کارآهَسی/ کارٍرسی   ػولی;  ساػت 51ًظزی  تؼذاد سبػت:

 ًفز 13 :اىتؼذاد فزاگیز ثیَضیوی هتبثَلیسنپیطٌیبس:    36کذ درس:  

 مشخصات مسؤل درس

 تغذیِ ٍ رصین درهبًی رضتِ تحصیلی: سیذُ ًذا هَسَی دگی:ًبم ٍ ًبم خبًَا

 استبدیبر  رتجِ ػلوی: دکتزای تخصصی هقغغ تحصیلی:

                                             پست الکتزًٍیک: 01111307310 توبس: ضوبرُ

   neda.mousavi@zums.ac.ir 

 ُ ػلَم پشضکی سًجبىگزٍُ تغذیِ، داًطکذُ پشضکی، داًطگب  هحل کبر:

  سیذُ ًذا هَسَی  ًبم ٍ ًبم خبًَادگی هذرسبى:

 ًحَُ ثزگشاری دٍرُ:

 هجاسی                    تزکیبی   حضَری               

 سهبى ثزگشاری:

 :-23  ساػت;         شٌبِ چْارایام ّفتِ;  

 هکبى ثزگشاری:

 پزدیس ػلَم پششکیداًشکدُ 

 اهذاف آموزشی
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 آضٌبیی داًطجَیبى ثب هَاد غذایی ٍ ًقص آى در تغذیِ اًسبى کلی:ّذف 

 ، اًتظار هی رٍد فزاگیزاى قادر باشٌد;بزًاهِ آهَسشی در پایاى اّذاف اختصبصی )رفتبری(: -

 حیغِ ضٌبختی: -

 ی هحلَل در چزثی ٍ هحلَل در آة آضٌب ضًَذ.ثب اًَاع ٍیتبهیي ّب -

 هٌبثغ غذایی ٍیتبهیي ّب را ثطٌبسذ. -

 ثَلیسن ٍیتبهیي ّب آضٌب ضًَذ. ثب هتب -

 ثیوبریْبی ًبضی اس کوجَد ٍ اضبفِ دریبفت ٍیتبهیي ّب را ثطٌبسٌذ. -

 ذ.ًاهالح ضزٍی هَرد ًیبس رٍساًِ آضٌب ضَثب اًَاع  -

 ذ.ًهتبثَلیسن اهالح در ثذى ٍ هٌبثغ غذایی اصلی آًْب را ًبم ثجز -

 .ذٌثیوبریْبی ًبضی اس کوجَد ٍ اضبفِ دریبفت اهالح را ثطٌبس -

 ضجِ ٍیتبهیي ّب آضٌب ضًَذ.ثب  -

 هٌبثغ غذایی ضجِ ٍیتبهیي ّب را ثطٌبسٌذ. -

 هتبثَلیسن آة ٍ الکتزٍلیت را ثطٌبسذ. -

 حیغِ ػبعفی: -

در توبم هزاحل تذریس ثب حزکبت ٍ پزسص ٍ پبسخ در کالس، ًسجت ثِ هَضَػبت هغزح ضذُ ٍاکٌص ًطبى  -

  دّذ ٍ در ثحث ّب ثصَرت فؼبالًِ ضزکت کٌذ.

 تذریس:رٍش ّبی 

                                                     ًوبیص ػولی                                                                                          ایفبی ًقص                                                                                                                        ثحث گزٍّی                                                                                                                  پزسص ٍ پبسخ                                                                                                                سخٌزاًی

 کبرگبُ آهَسضی 

                                  Bedside teaching              ضجیِ سبسی ضذُ                                  ثیوبر             

 هَاد ٍ ٍسبیل آهَسضی:

 رپَیٌتٍٍیذئَ پزٍصکتَر+ ٍایت ثزد+ پب

 یي تذریس(:تجبرة یبدگیزی )ح

 ثِ صَرت تصبدفی اس داًطجَیبى پزسص اس جلسبت تذریس ضذُ در اثتذای ّز جلسِ
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 تکبلیف یبدگیزی) ثؼذ تذریس(:

 جلسبت ثزخی اس در پبیبى  سئَاالتارائِ ی 

 ضَاثظ آهَسضی ٍ سیبست ّبی هذرس

+ تْیِ هٌبثغ درسی+ هغبلؼِ ت ًظن ٍ اًضجبط+ یبدداضت هغبلت ضزکت در ثحث + پبسخ ثِ سئَاالت+ رػبیاًتظبرات: 

   ّفتگی

 غیجت ثز اسبس قَاًیي هجبس آهَسضی; هجبسّب

 :فهرست منابع درسی 

 Krause’s food and the nutrition care process, 41th edition, L. KATHLEEN MAHAN, MS,  

RDN, CD. 

 Modern nutrition, A. Catharine Ross, Benjamin Caballero, Robert J. Cousins, 

Katherine L. Tucker, Thomas R. Ziegler, eleventh edition 

 روش ارزیابی:

هطبّذُ 

 ػولکزد

 )چک لیست( 

 هصبحجِ 

 ) ضفبّی(
 آسهَى کتجی

  
 ػیٌی تطزیحی

 گستزدُ پاسخ  کَتِ پاسخ  صحیح / غلط جَرکزدًی چٌد گشیٌِ ای 

  نمره(: 02بارم بنذی نمره ) از 

 می باشذ(. 02، برابر 02) نمره قبولی از    

 ًوزُ 6 ٍ پزٍصُ: ػولی اًجبم تکبلیف  هطبرکت کالسی: حضَر ٍ غیبة کالسی: 

 ًوزُ 14 اهتحبى پبیبى تزم: -  اهتحبى هیبى تزم:  کَئیش:

 :هَارد سبیز
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 جلسبت: ػٌبٍیي ٍ تؼذاد

 جلسِ
رٍش 

 ارائِ
 ػٌَاى جلسِ 

هذرس 

 )هذرسبى( 
 سیدُ ًدا هَسَی کوبَد، هسوَهیت هقادیز هَرد ًیاس، ّضن ٍ جذب، هٌابغ غذایی، ; هتابَلیسن،Aٍیتاهیي  حضَری 2
 سیدُ ًدا هَسَی کوبَد، هسوَهیتهقادیز هَرد ًیاس،; هتابَلیسن، ّضن ٍ جذب، هٌابغ غذایی، Dٍیتاهیي  حضَری 3
 سیدُ ًدا هَسَی وَهیتکوبَد، هسهقادیز هَرد ًیاس،; هتابَلیسن، ّضن ٍ جذب، هٌابغ غذایی، Eٍیتاهیي  حضَری 4
 سیدُ ًدا هَسَی کوبَد، هسوَهیتهقادیز هَرد ًیاس،; هتابَلیسن، ّضن ٍ جذب، هٌابغ غذایی، Kٍیتاهیي  حضَری 5
 سیدُ ًدا هَسَی کوبَد، هسوَهیتهقادیز هَرد ًیاس،; هتابَلیسن، ّضن ٍ جذب، هٌابغ غذایی، تیاهیي، ریبَفالٍیي حضَری 6
 سیدُ ًدا هَسَی کوبَد، هسوَهیتهقادیز هَرد ًیاس،; هتابَلیسن، ّضن ٍ جذب، هٌابغ غذایی، ٌیک اسیدپٌتَتًیاسیي،  هجاسی 7
 سیدُ ًدا هَسَی ; هتابَلیسن، ّضن ٍ جذب، هٌابغ غذایی،  هقادیز هَرد ًیاس،کوبَد، هسوَهیتپیزیدٍکسیي، فَلیک اسید، بیَتیي هجاسی 8
 سیدُ ًدا هَسَی ّضن ٍ جذب، هٌابغ غذایی، هقادیز هَرد ًیاس،کوبَد، هسوَهیت ; هتابَلیسن،Cٍیتاهیي کباالهیي،  حضَری 9
 سیدُ ًدا هَسَی کلسین ٍ فسفز; هتابَلیسن، ّضن ٍ جذب، هٌابغ غذایی، هقادیز هَرد ًیاس،کوبَد، هسوَهیت حضَری :

 سیدُ ًدا هَسَی بَد، هسوَهیتهٌیشین، گَگزد; هتابَلیسن، ّضن ٍ جذب، هٌابغ غذایی، هقادیز هَرد ًیاس،کو حضَری 21
 سیدُ ًدا هَسَی رٍی; هتابَلیسن، ّضن ٍ جذب، هٌابغ غذایی، هقادیز هَرد ًیاس،کوبَد، هسوَهیتآّي ٍ حضَری 22
 سیدُ ًدا هَسَی هتابَلیسن، ّضن ٍ جذب، هٌابغ غذایی، هقادیز هَرد ًیاس،کوبَد، هسوَهیت ید، هس ٍ سلٌین; هجاسی 23
 سیدُ ًدا هَسَی غذایی با اًَاع ٍیتاهیي ّا ٍ اهالح-دارٍییتداخالت  حضَری 24
 سیدُ ًدا هَسَی هٌگٌش، کبالت، بَر، کزٍم، هَلیبدًیَم، آرسٌیک; هتابَلیسن، ّضن ٍ جذب، هٌابغ غذایی، هقادیز هَرد ًیاس،کوبَد، هسوَهیت حضَری 25
 سیدُ ًدا هَسَی ًقش آًْا در سالهت ٍ بیواری)فالًٍَئیدّا(; ساختار، تقسین بٌدی ٍ  2شبِ ٍیتاهیي ّا  هجاسی 26
 سیدُ ًدا هَسَی )کارًیتیي، کَلیي، هیَایٌَسیتَل(; ساختار، تقسین بٌدی ٍ ًقش آًْا در سالهت ٍ بیواری 3شبِ ٍیتاهیي ّا  حضَری 27
ٍ اختالالت الکتزٍلیتی ٍ ، ادم، آسیت overhydrationتَسیغ آب ٍ الکتزٍلیت در بدى، ػلل ٍ ػالین دّیدراتاسیَى ٍ  حضَری 28

 درهاى آًْا

 سیدُ ًدا هَسَی

 


