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 پزشکی دانشکده

  تغذیه گروه آموزشی

 دورهطرح 

 1399-1400 دومنیمسال تحصیلی 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 پزشکی مرکز آموزشی درمانی: /دانشکده اصول آموزش و مشاوره تغذیه عنوان واحد درسی:

 تغذیه رشته تحصیلی: نظری واحد درسی: نوع

 کارشناسی مطقع تحصیلی:       1، عملی:1نظری:    تعداد واحد:

 99-1400دوم  ترم تحصیلی:     17، عملی 17نظری: تعداد ساعت:

، روانشناسی و مشاورهاصول پیشنیاز:   کد درس:                 

جامعه شناسی پزشکی، تغذیه در دوره 

 های زندگی

 9 :انتعداد فراگیر

 مشخصات مسؤل درس

 تغذیه تحصیلی:رشته  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:

 10-12  ساعت:      یکشنبهایام هفته:   

 مکان برگزاری:

 102کالس ، دانشکده پزشکی
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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 )رفتاری(:اهداف اختصاصی ، 

 :حیطه شناختی 

بطور خاص و علل نیاز به آموزش تغذیه را بیان را  تغذیهرا به طور عام و آموزش  آموزش مفهوم  -

 دنکن

 درا شرح دهن سالمت ارتقای در تغذیه آموزش تأثیر -

 درا بیان کنن تغذیه آموزش نتایج بر غذاییتنوع ایجاد شده در فراورده های  تأثیر -

 را بیان کنند تغذیه آموزش نتایج بر متعدد اطالعاتی منابع وجود تأثیر -

 را توضیح دهندسالم  تغذیه آموزش در رو پیش های چالش -

عوامل بیولوزیک، ساختار جامعه، وضعیت  ،خانوادگی عوامل غذایی، ترجیحات ،مخاطب فرهنگ نقش -

 را شرح دهندتغذیه  آموزش در اقتصادی و ...

 را نام ببرند تغذیه آموزش در مختلف رویکردهای انواع -

 را تعریف نمایندآموزشی  های استراتژی -

 عوامل کلیدی در تغییر رفتارهای تغذیه ای را نام ببرند -

نظریه های رفتاری مورد استفاده در آموزش و مشاوره تغذیه را درک نموده و اجزای مختلف این مدل  -

 را توضیح دهندها 

 را توضیح دهند تغذیه مشاوره و آموزش تکنیکی و نظری های تفاوت -

 اهداف مشاوره تغذیه رابیان کنند  -

 را نام ببرند مشاوره های استراتژی انواع -

 را شرح دهند تغذیه دهنده آموزش یا مشاور یک برای الزم مهارتهای -

 تغذیه را توضیح دهندمشاوره  و آموزش از آمده دست به نتایج ارزیابی نحوه -

 توضیح دهند آموزشی ابزار یک عنوان بهرا  سخنرانییک  سازماندهی و سازی آمادهنحوه  -

 را توضیح دهند.تغذیه  مشاوره و آموزش در آن اهمیت و کالمی غیر ارتباطات -
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 :حیطه عاطفی 

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

 

 :حیطه روانی حرکتی 

 بتواند در رابطه با یک رفتار خاص تغذیه ای یک گروه هدف را آموزش دهد 

 بتواند به صورت ایفای نقش یک جلسه مشاوره تغذیه برای همکالسی خود اجرا نماید 

 روش های تدریس:

کارگاه                                                      نمایش عملی                                                                                          ایفای نقش                                                                                                                        بحث گروهی                                                                                                                  پرسش و پاسخ                                                                                                                سخنرانی

                                                شبیه سازی شده                                  بیمار                              آموزشی 

 سایر) بنویسید(:           

         

 مواد و وسایل آموزشی:

 پروژکتور، وایت برد، کامپیوتر و...

 تجارب یادگیری )حین تدریس(:

 پرسش از جلسات گذشته

 تکالیف یادگیری) بعد تدریس(:

 آموزش به یک گروه خاص

 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
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 فهرست منابع درسی:

 Nutrition Education, Linking research, theory and practice 

Second Edition (2011) 

 Nutrition Counselling and Education Skills: A Guide for 

Professionals (2017) 

 روش ارزیابی:

 مشاهده عملکرد

 )چک لیست( 

 مصاحبه 

 

 شفاهی()

 کتبیآزمون 

  

 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 10

 

 کوئیز:

 

  ترم:امتحان میان 

 

  امتحان پایان ترم:

 نمره 10

 :موارد سایر

 15/11/99 تاریخ بازنگری:                                      جالل حجازی دکتر     تدوین:
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 جلسات: عناوین و تعداد

شماره 

 جلسه
 مدرس )مدرسان(  عنوان جلسه  روش ارائه

 حجازیدکتر جالل  نگاه کلی به مقوله آموزش تغذیه مجازی 1

 دکتر جالل حجازی عوامل موثر در شکل گیری رفتارهای غذایی و نقش آموزش در این خصوص مجازی 2

 دکتر جالل حجازی استفاده از تئوری های آموزشی مجازی 3

 دکتر جالل حجازی مدل های موفق آموزش تغذیه مجازی 4

 دکتر جالل حجازی برقراری ارتباط موثر در یک گروه مجازی 5

 دکتر جالل حجازی ابزارها و روش های مورد استفاده در آموزش مجازی 6

 دکتر جالل حجازی اصول مشاوره تغذیه ای مجازی 7

 دکتر جالل حجازی استراتژی های رایج در مشاوره مجازی 8

 


