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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 

 مسابقه ورزشی را تعریف نماید و ورزش فعالیت بدنی،  -

ورزش را  نوع و و شدت غیرهوازی و های هوازی فعالیت انرژی براساس تأمین و منابع ورزش انواع -

 توضیح دهد

 توضیح را مختلف با شدت ورزشهای براساس (Athlete’s plate) ورزشکاران بشقاب -

  دهد

 بعد و حین مایعات( ورزشکاران را قبل، و ریزمغذی ها و ها درشت مغذی )انرژی، تغذیه ای نیازهای -

 شرح دهد ورزشی و مسابقات ورزش از

 را توضیح دهد.  در ورزشکاران وزن شیوه های مدیریت -

 را نام ببرد  نیروزا های و مکمل پروتئین و انرژی مکمل های انواع -

 استفاده از مکمل ها را توضیح دهد. عوارض و اثرات -

 را تعریف نماید گیاهخواری -

 . نام ببردرا  انواع گروه های گیاهخواران -

 زندگی را شرح دهد دورانهای مختلف گیاهخوران در تغذیه ای نیازهای -

 را توضیح دهد انواع گروههای گیاهخوار خاص در ای مسائل تغذیه  -

 را توضیح دهد آنها تجویز و نحوه گیاهخواران درای  تغذیه جانشین های و مکمل ها -

 دهد شرحرا  بیماری ها و کنترل در پیشگیری مزایای گیاهخواری -

و  جسمی در ناتوانیهای پایش( و و ارزشیابی مداخله )ارزیابی، تشخیص، ای مراقبت تغذیه فرایند -

 را توضیح دهد درکودکان ذهنی

و  جسمی در ناتوانیهای پایش( و و ارزشیابی مداخله )ارزیابی، تشخیص، ای مراقبت تغذیه فرایند -

 را توضیح دهد بزرگساالن در ذهنی



3 
 

در  افراد وضعیت تغذیه سریع ارزیابی و ابزارهای های مناسب روشهای غربالگری و شاخص -

 قحطی را توضیح دهد زلزله و سیل، طبیعی مانند در بالیای ای خطر تغذیه معرض

 را بیان کند بالیا  در تغذیه با بخشی مرتبط برونو  بخشی های درون وظایف سازمان -

 اضطراری را توضیح دهد در شرایط انسان تغذیه ای نیازهای -

تغذیه  و برنامه تکمیلی پذیر )برنامه تغذیه آسیب گروههای در دفمنده و تغذیه انتخابی برنامه های -

  توضیح دهدرا  انتخابی غذای برنامه یک به اقدام گیری برای تصمیم چارت و درمانی(

 را شرح دهد نحوه پایش تغذیه ای افراد تحت شرایط بحرانی  -

مناسب را توضیح  برنامه غذایی و نحوه تنظیم اردوگاههای مهاجرین در تغذیه ای نیازهای  -

 دهد

 ( را تعریف نمایدMDRI) نظامیان برای شده استاندارد توصیه قادیرم  -

را  مختلف عملیاتی شرایط و هوایی، ارتفاعات و آب مختلف در شرایط مغذی مواد و انرژی -

 توضیح دهد

 را بیان کند نظامیان های غذایی جیره انواع -

 

 :حیطه عاطفی 

  به تکالیف و آزمون های ارائه شده پاسخ دهدحضور فعال در کالس داشته باشد و 

 

 :حیطه روانی حرکتی 

 رنامه غذایی مناسب برای ورزشکاران طراحی نمایدب 

 نماید طراحی گیاهخواران برای مناسب غذایی برنامه 

 نماید طراحی معلولین برای مناسب غذایی برنامه 

 نماید طراحی نظامیان برای مناسب غذایی نامهبر 

 روش های تدریس:

کارگاه                                                      نمایش عملی                                                                                          ایفای نقش                                                                                                                        بحث گروهی                                                                                                                  پرسش و پاسخ                                                                                                                سخنرانی

                                                شبیه سازی شده                                  بیمار                              آموزشی 

 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(:

 مورد مطالعهطراحی برنامه غذایی برای گروه های 

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

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

 : مجازها

  محدودیتها:

 آزمایشگاهی(: /عملیهای ایمنی ) دروس توصیه

 

 فهرست منابع درسی:

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

14 eds 

 Rawson ES, Volpe SL. Nutrition for elite athletes: CRC Press; 2015. 

 Melina V, Davis B. The New Becoming Vegetarian: The Essential Guide to a Healthy 

Vegetarian Diet: Book Publishing Company; 2010. 

 Hill N., Fallowfield J., Price S.,Wilson D. (2011). Military nutrition: maintaining 

health and rebuilding injured tissue. Phil. Trans. R. Soc. B (2011) 366, 231–240. 

 Final Report of RTO Task Group. Nutrition Science and Food Standards for Military 

Operations. North Atlantic Treaty Organisation 2011. 
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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: 

 

  مشارکت کالسی:

 

  و پروژه: عملی انجام تکالیف

 نمره 5

 

 کوئیز:

 نمره 7

  امتحان میان ترم:

 

  امتحان پایان ترم:

 نمره 8

 :موارد سایر

 15/6/99 تاریخ بازنگری:                                      جالل حجازی دکتر     تدوین:
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 جلسات: عناوین و تعداد

شماره 

 جلسه
 مدرس )مدرسان(  عنوان جلسه  روش ارائه

 دکتر جالل حجازی 1تغذیه ورزشکاران  مجازی 1

 دکتر جالل حجازی 2تغذیه ورزشکاران  مجازی 2

 دکتر جالل حجازی 3تغذیه ورزشکاران  مجازی 3

 دکتر جالل حجازی 4تغذیه ورزشکاران  مجازی 4

 دکتر جالل حجازی 5تغذیه ورزشکاران  مجازی 5

 دکتر جالل حجازی 6تغذیه ورزشکاران  مجازی 6

 دکتر جالل حجازی 1تغذیه و گیاهخواری  مجازی 7

حجازیدکتر جالل  2 گیاهخواری و تغذیه مجازی 8  

 دکتر جالل حجازی 3 گیاهخواری و تغذیه مجازی 9

 دکتر جالل حجازی 1 ذهنی و جسمی های ناتوانی و غذیهت مجازی 10

 دکتر جالل حجازی 2ذهنی  و ناتوانی های جسمی و تغذیه مجازی 11

 دکتر جالل حجازی 1 ها بحران در تغذیه مجازی 12

حجازی دکتر جالل 2بحران ها  در تغذیه مجازی 13  

 دکتر جالل حجازی 3بحران ها  در تغذیه مجازی 14

 دکتر جالل حجازی 1 تغذیه در نظامیان مجازی 15

 دکتر جالل حجازی 2 تغذیه در نظامیان مجازی 16

 


