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 دانشکده پزشکی

  : تغذیهگروه آموزشی

 دورهطرح 

 1401-1400 ومدنیمسال تحصیلی 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 پزشکی / مرکز آموزشی درمانی:دانشکده 2تغذیه اساسی  عنوان واحد درسی:

 علوم تغذیه رشته تحصیلی: نظری واحد درسی: نوع

 کارشناسی مطقع تحصیلی: موزی/ کارورزی:    کارآ         عملی:      3نظری:    تعداد واحد:

 کارآموز:          کارورز:          ترم تحصیلی: 51 جمع ساعت:   کارآموزی/ کارورزی   عملی:  ساعت 51نظری  تعداد ساعت:

 نفر 22 :انتعداد فراگیر بیوشیمی متابولیسمپیشنیاز:    36کد درس:  

 مشخصات مسؤل درس

 تغذیه و رژیم درمانیعلوم  رشته تحصیلی: سیده ندا موسوی دگی:نام و نام خانوا

 استادیار  رتبه علمی: دکترای تخصصی مقطع تحصیلی:

                                             پست الکترونیک: (114)داخلی  024-33772100 تماس: شماره

   neda.mousavi@zums.ac.ir 

 گروه تغذیه– خیابان شهید اول –خیابان سوم شعبان  –بعد از میدان جانبازان )هنرستان(  –بلوار خرمشهر  –زنجان   محل کار:

  سیده ندا موسوی  نام و نام خانوادگی مدرسان:

 نحوه برگزاری دوره:

 مجازی                    ترکیبی   حضوری               

 زمان برگزاری:

 13-10  ساعت:         شنبه چهارایام هفته:  

 مکان برگزاری:

 زشکیپ هدانشکد

 اهداف آموزشی
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 آشنایی دانشجویان با مواد غذایی و نقش آن در تغذیه انسان کلی:هدف 

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

 حیطه شناختی: -

 ی محلول در چربی و محلول در آب آشنا شوند.با انواع ویتامین ها -

 منابع غذایی ویتامین ها را بشناسد. -

 بولیسم ویتامین ها آشنا شوند. با متا -

 بیماریهای ناشی از کمبود و اضافه دریافت ویتامین ها را بشناسند. -

 د.نامالح ضروی مورد نیاز روزانه آشنا شوبا انواع  -

 د.نمتابولیسم امالح در بدن و منابع غذایی اصلی آنها را نام ببر -

 .دنبیماریهای ناشی از کمبود و اضافه دریافت امالح را بشناس -

 شبه ویتامین ها آشنا شوند.با  -

 منابع غذایی شبه ویتامین ها را بشناسند. -

 متابولیسم آب و الکترولیت را بشناسد. -

 حیطه عاطفی: -

در تمام مراحل تدریس با حرکات و پرسش و پاسخ در کالس، نسبت به موضوعات مطرح شده واکنش نشان  -

  دهد و در بحث ها بصورت فعاالنه شرکت کند.

 تدریس:روش های 

                                                     نمایش عملی                                                                                          ایفای نقش                                                                                                                        بحث گروهی                                                                                                                  پرسش و پاسخ                                                                                                                سخنرانی

 کارگاه آموزشی 

                                  Bedside teaching              شبیه سازی شده                                  بیمار             

 مواد و وسایل آموزشی:

 ویدئو پروژکتور+ وایت برد

 ین تدریس(:تجارب یادگیری )ح

 به صورت تصادفی از دانشجویان پرسش از جلسات تدریس شده در ابتدای هر جلسه
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 تکالیف یادگیری) بعد تدریس(:

 جلسات برخی از در پایان  سئواالتارائه ی 

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

+ تهیه منابع درسی+ مطالعه ت نظم و انضباط+ یادداشت مطالب شرکت در بحث + پاسخ به سئواالت+ رعایانتظارات: 

   هفتگی

 غیبت بر اساس قوانین مجاز آموزشی: مجازها

 :فهرست منابع درسی 

 Krause’s food and the nutrition care process, 14th 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:

مشاهده 

 عملکرد

 )چک لیست( 

 مصاحبه 

 ) شفاهی(
 آزمون کتبی

  
 عینی تشریحی

 گسترده پاسخ  کوته پاسخ  صحیح / غلط جورکردنی چند گزینه ای 

  نمره(: 20بارم بندی نمره ) از 

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

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

 نمره 20 امتحان پایان ترم: -  امتحان میان ترم:  کوئیز:

 :موارد سایر
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 جلسات: عناوین و تعداد

 جلسه
روش 

 ارائه
 عنوان جلسه 

مدرس 

 )مدرسان( 
 سیده ندا موسوی کمبود، مسمومیت مقادیر مورد نیاز، هضم و جذب، منابع غذایی، : متابولیسم،Aویتامین  حضوری 1
 سیده ندا موسوی کمبود، مسمومیتمقادیر مورد نیاز،: متابولیسم، هضم و جذب، منابع غذایی، Dویتامین  حضوری 2
 سیده ندا موسوی مومیتکمبود، مسمقادیر مورد نیاز،: متابولیسم، هضم و جذب، منابع غذایی، Eویتامین  حضوری 3
 سیده ندا موسوی کمبود، مسمومیتمقادیر مورد نیاز،: متابولیسم، هضم و جذب، منابع غذایی، Kویتامین  حضوری 4
 سیده ندا موسوی کمبود، مسمومیتمقادیر مورد نیاز،: متابولیسم، هضم و جذب، منابع غذایی، تیامین، ریبوفالوین حضوری 5
 سیده ندا موسوی کمبود، مسمومیتمقادیر مورد نیاز،: متابولیسم، هضم و جذب، منابع غذایی، نیک اسیدپنتوتنیاسین،  حضوری 6
 سیده ندا موسوی : متابولیسم، هضم و جذب، منابع غذایی،  مقادیر مورد نیاز،کمبود، مسمومیتپیریدوکسین، فولیک اسید، بیوتین حضوری 7
 سیده ندا موسوی هضم و جذب، منابع غذایی، مقادیر مورد نیاز،کمبود، مسمومیت : متابولیسم،Cویتامین کباالمین،  حضوری 8
 سیده ندا موسوی کلسیم و فسفر: متابولیسم، هضم و جذب، منابع غذایی، مقادیر مورد نیاز،کمبود، مسمومیت حضوری 9

 سیده ندا موسوی بود، مسمومیتمنیزیم، گوگرد: متابولیسم، هضم و جذب، منابع غذایی، مقادیر مورد نیاز،کم حضوری 10
 سیده ندا موسوی روی: متابولیسم، هضم و جذب، منابع غذایی، مقادیر مورد نیاز،کمبود، مسمومیتآهن و حضوری 11
 سیده ندا موسوی متابولیسم، هضم و جذب، منابع غذایی، مقادیر مورد نیاز،کمبود، مسمومیت ید، مس و سلنیم: حضوری 12
 سیده ندا موسوی غذایی با انواع ویتامین ها و امالح-داروییتداخالت  حضوری 13
 سیده ندا موسوی منگنز، کبالت، بور، کروم، مولیبدنیوم، آرسنیک: متابولیسم، هضم و جذب، منابع غذایی، مقادیر مورد نیاز،کمبود، مسمومیت حضوری 14
 سیده ندا موسوی نقش آنها در سالمت و بیماری)فالونوئیدها(: ساختار، تقسیم بندی و  1شبه ویتامین ها  حضوری 15
 سیده ندا موسوی )کارنیتین، کولین، میواینوزیتول(: ساختار، تقسیم بندی و نقش آنها در سالمت و بیماری 2شبه ویتامین ها  حضوری 16
و اختالالت الکترولیتی و ، ادم، آسیت overhydrationتوزیع آب و الکترولیت در بدن، علل و عالیم دهیدراتاسیون و  حضوری 17

 درمان آنها

 سیده ندا موسوی

 


