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 مرکز /دانشکده

 گروه آموزشی 

 دورهطرح 

 1399-1400 دومنیمسال تحصیلی 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 پزشکی مرکز آموزشی درمانی: /دانشکده کلی تغذیه اصول عنوان واحد درسی:

 پزشکی رشته تحصیلی: نظری واحد درسی: نوع

 دکترای حرفه ای مطقع تحصیلی: کارآموزی/ کارورزی:             عملی:         2نظری: تعداد واحد:

جمع    کارآموزی/ کارورزی   عملی:   34نظری: تعداد ساعت:

 ساعت:

 کارآموز:          کارورز:          ترم تحصیلی:

کد درس:        

1223006          
 84 :انتعداد فراگیر پیشنیاز:  

 مشخصات مسؤل درس

 تغذیه رشته تحصیلی: جالل حجازی خانوادگی:نام و نام 

 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 حجازیدکتر   خانوادگی مدرسان:نام و نام 
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 نحوه برگزاری دوره:

 ترکیبیمجازی                    حضوری         

 زمان برگزاری:

 ایام هفته:   

 مکان برگزاری:

 

 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.  -

 هرم غذایی مردم ایران را ترسیم کند.  -

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

 فهرست جانشینهای غذایی را نام ببرد.  -

 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. -

 .روشهای اندازه گیری انرژی در بدن را توضیح دهد -

 انرژی را تعریف کند.  -

 نیاز بدن به انرژی را شرح دهد.  -

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

 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 -
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 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 .  -

 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.  -

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

 چربی ها را تعریف نماید. -

 انواع چربی ها را نام ببرد. -

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

 ساختمان چربی ها را شرح دهد. -

 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. -

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

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

 روشهای درمانی انواع سو تغذیه پروتئین انرژی توضیح دهد. -

 ویتامینهای محلول در چربی و ساختمان انها را بیان کند. -

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

 نام ببرد. منابع غذایی ویتامینهای محلول در چربی را -

 نیاز روزانه ویتامینهای محلول در چربی را بیان کند. -

 عالئم کمبود یا مسمومیت ویتامینها را شرح دهد. -

 و ساختمان انها را بیان کند. آبویتامینهای محلول در  -

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

 نام ببرد. را آبمنابع غذایی ویتامینهای محلول در  -

 را بیان کند. آبه ویتامینهای محلول در نیاز روزان -

 ویتامینها را شرح دهد.این عالئم کمبود یا مسمومیت  -

 در تغذیه و بدن انسان را شرح دهد.  بنقش آ -
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 را بیان کند. آب گروه های مختلف سنی بهنیاز روزانه  -

 را شرح دهد. با آبیا مسمومیت  دهیدراتاسیونعالئم  -

 نام ببرد.را  یالکترولیت های داخل و خارج سلول -

 انواع اسیدوز و آلکالوز را نام ببرد. -

 دالئل ایجاد انواع اسیدوز و آلکالوز را شرح دهد. -

 روش های تشخیص و افتراق انواع اسیدوز و آلکالوز را توضیح دهد. -

 .انسان و ساختمان آنها را بیان کند المتمواد معدنی مهم در س -

 .مواد معدنی در تغذیه و بدن انسان را شرح دهد نقش -

 .منبع غذایی از مواد معدنی مهم را نام ببرد 3حداقل  -

 .یاز روزانه به مواد معدنی را بیان کندن -

 .کمبود یا مسمومیت مواد معدنی را توضیح دهد الئمبرخی ع -

 .مواد معدنی را شرح دهدتداخالت جذبی مواد معدنی و عوامل موثر بر کاهش یا افزایش زیست دسترسی  -

 میزان افزایش وزن در دوران بارداری را با توجه به گروههای مختلف شرح دهد. -

 روند مناسب وزن گیری در دوران بارداری را بیان کند  -

 نیاز به انرژی و مواد مغذی در دوران بارداری را شرح دهد.  -

 د .میزان نیاز به مصرف گروههای غذایی در این دوران را بیان کن -

 عدم تحمل های غذایی و مشکالت تغذیه ای در دوران بارداری را بیان کند. -

 محدودیتهای غذایی در این دوران را بیان کند. -

 فیزیولوژی بارداری و تغییرات بدن در دوران بارداری را شرح دهد. ر -

 ارتباط تغذیه صحیح با بارداری سالم را بیان کند.  -

 مورد از بارداری های پرخطر و بارداریهای نیازمند مراقبتهای ویژه تغذیه ای را نام ببرد. پنج -

 میزان افزایش وزن در دوران بارداری را با توجه به گروههای مختلف شرح دهد.  -

 روند مناسب وزن گیری در دوران بارداری را بیان کند -

 دهد.  نیاز به انرژی و مواد مغذی در دوران بارداری را شرح  -

 میزان نیاز به مصرف گروههای غذایی در این دوران را بیان کند . -

 عدم تحمل های غذایی و مشکالت تغذیه ای در دوران بارداری را بیان کند.  -

 محدودیتهای غذایی در این دوران را بیان کند.  -

 میزان افزایش وزن در دوران بارداری را با توجه به گروههای مختلف شرح دهد.  -

 .مناسب وزن گیری در دوران بارداری را بیان کندروند  -

 عوارض و مشکالت بارداری را توضیح دهد .  -

 نوع تغذیه و انتخابهای غذایی برای کاهش مشکالت بارداری را شرح دهد  -

 اصول صحیح شیردهی در این دوران را بیان کند. -

 ارتباط شیردهی با سالمت نوزاد و مادر راشرح دهد -

 فیزیولوژی شیردهی و تغییرات بدن در دوران شیردهی را شرح دهد.  -

 ارتباط تغذیه صحیح با موفقیت در شیردهی را بیان کند.  -
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 میزان نیاز به انرژی و محاسبه کالری مورد نیاز خانم شیرده را شرح دهد.  -

 میزان نیاز به ویتامینها و مواد معدنی در دوران شیردهی را بیان کند.  -

 از به مصرف گروههای غذایی در این دوران را توضیح دهد . میزان نی -

 محدودیتهای غذایی در این دوران را بیان کند.  -

 عوامل موثر بر کاهش تولید شیر را نام ببرد. -

 عوامل موثر بر افزایش شیر مادر را را نام ببرد. -

 تغییرات  ترکیب بدن در دوران  سالمندی را شرح دهد.  -

 ارگانها در سالمندی را توضیح دهد.تغیرات در عملکرد  -

 اهمیت تغذیه در دوران سالمندی راشرح دهد.  -

 میزان نیاز روزانه به شش گروه غذایی در دوران سالمندی را توضیح دهد .  -

 میزان نیاز به ویتامینها و مواد معدنی در دوران سالمندی را بیان کند.  -

 حداقل چهار مورد از اختالالت و مشکالت غذا خوردن در این دوران و راهکارهای اصولی ان را بیان کند.  -

 نیازهای تغذیه ای در دوران یائسگی را نام ببرد. -

 حداقل پنج اصل تغذیه در بیماریهای قلبی را را بیان کند.  -

 حداقل پنج اصل تغذیه در پرفشاری خون را بیان کند.  -

 کته تغذیه ای در پارکینسون و الزایمر را توضیح دهد.حداقل پنج ن -

 مفهوم ارزیابی تغذیه ای را تعریف کند -

 انواع شاخصهای تن سنجی را نام ببرد.  -

 کاربرد استفاده از شاخصهای تن سنجی در سنین مخلف را شرح دهد.   -

 نحوه استفاده از شاخصهای تن سنجی را بیان کند -

 انواع شاخصهای بیوشیمیایی مرتبط بر سالمت را نام ببرد.  -

 کاربرد استفاده از شاخصهای بیوشیمیایی را در تفسیر وضعیت تغذیه ای شرح دهد.   -

 شاخصهای بیوشیمیایی را تفسیر کند. -

 انواع شاخصهای بالینی مرتبط بر سالمت را نام ببرد.  -

 ر وضعیت تغذیه ای شرح دهد.  کاربرد استفاده از شاخصهای بالینی را  در تفسی -

 شاخصهای بالینی حداقل در چهار بیماری مرتبط با تغذیه را تفسیر کند. -

 انواع پرسشنامه های تغذیه ای را نام ببرد.  -

 نحوه استفاده و کاربرد پرسشنامه های تغذیه ای را شرح دهد.  -

 رژیم غذایی تعریف کند.  -

 اطالعات اولیه مورد نیاز جهت تنظیم رژیم غذایی را شرح دهد.  -

  عوامل موثر بر میزان انرژی مورد نیاز را نام ببرد. -

 انواع رژیمهای غذایی اصولی را توضیح دهد.  -

 انواع رژیمهای غذایی غیر اصولی و مضر شرح دهد.  -

 اثرات مضر و عوارض رژیمهای غذایی غیر اصولی را نام ببرد.  -
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 انررژی مورد نیاز روزانه را محاسبه نماید .  -

 مقادیر درشت مغذی ها را براساس حجم کالری مورد نیاز محاسبه نماید .  -

 حداقل دو فرمول محاسبه انرژی را توضیح دهد.  -

 :حیطه عاطفی 

 .در پرسش و پاسخ شرکت داشته باشد 

 :حیطه روانی حرکتی 

  

 روش های تدریس:

                                                             نمایش عملی                                                                                          ایفای نقش                                                                                                                        بحث گروهی                                                                                                                  پرسش و پاسخ                                                                                                                سخنرانی

 آموزشی کارگاه 

                                  Bedside teaching              شبیه سازی شده                                  بیمار             

    سایر) بنویسید(:                

 مواد و وسایل آموزشی:

 نرم افزارهای مورد نیاز کامپیوتر و

 تجارب یادگیری )حین تدریس(:

 پرسش از جلسات گذشته

 تکالیف یادگیری) بعد تدریس(:

 محاسبه کالری، حل مسئله

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

 انتظارات: 

 : مجازها

  محدودیتها:
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 آزمایشگاهی(: /عملیهای ایمنی ) دروس توصیه

 

 فهرست منابع درسی:

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

12 ed 
 Kelly DeBruyne L, Pinna K, Whitney E;  Nutrition &Diet Therapy. Cengage Learning, 

MA, USA, 9 ed 

 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: 

 

  مشارکت کالسی:

نمره مثبت برای سواالت  5/0

 امتیازی

  و پروژه: عملی انجام تکالیف

 نمره 5

 کوئیز:

نمره مثبت یا منفی  5/0

برای پرسش و پاسخ های 

 کالسی

 امتحان پایان ترم:

 نمره 10
 

 :موارد سایر

 20/6/99 تاریخ بازنگری:                                      جالل حجازیدکتر  تدوین:



8 
 

 

 جلسات: عناوین و تعداد

شماره 

 جلسه
 مدرس )مدرسان(  عنوان جلسه  روش ارائه

 دکتر جالل حجازی کلیات و اهمیت علم تغذیه مجازی 1

 انرژی: متابولیسم و عدم تعادل مجازی 2

 

 دکتر جالل حجازی

 کربوهیدرات ها: منابع، انواع و  نقش آن ها در بدن مجازی 3

 

 دکتر جالل حجازی

  فیبرها مجازی -4

 حجازیدکتر جالل  چربی ها: منابع، انواع و  نقش آن ها در بدن مجازی -5

  لیپوپروتئین ها مجازی -6

  الکل مجازی -7

 پروتئین ها: منابع، انواع و  نقش آن ها در بدن مجازی 8

 

 دکتر جالل حجازی

 دکتر جالل حجازی سوء تغذیه پروتئین انرژی و گرسنگی تطابق یافته مجازی 9

 ویتامین های محلول در چربی و عوارض ناشی از کمبود مجازی 10

 

جالل حجازیدکتر   

 دکتر جالل حجازی ویتامین های محلول در آب و عوارض ناشی از کمبود مجازی 11

 دکتر جالل حجازی آب و الکترولیت ها مجازی 12
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 دکتر جالل حجازی مواد معدنی: منابع، انواع و  نقش آن ها در بدن مجازی 13

 دکتر جالل حجازی تغذیه مناسب در دوران بارداری مجازی 14

 دکتر جالل حجازی تغذیه مناسب در دوران شیردهی و مزایای شیر مادر مجازی 15

 دکتر جالل حجازی تغذیه سالمندان مجازی 16

 دکتر جالل حجازی امتحان پایان ترم مجازی 17

 


