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 اهداف آموزشی

   هدف کلی:

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

 :حیطه شناختی 

 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. -

 .دازه گیری انرژی در بدن را توضیح دهدروشهای ان -

 انرژی را تعریف کند.  -

 نیاز بدن به انرژی را شرح دهد.  -

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

 عوامل موثر بر متابولیسم بدن را نام ببرد -

 را نام ببرد. داتهایکربوه یطبقه بند -

 دهد حیتوض روزانه رای ینقش 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 -

 .ببردرا نام  دراتهایکربوهی منابع غذائ -

 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 .   -

 ح دهد.  بیماریهای مرتبط با پروتئینها را شر  -

 مقدار نیاز روزانه پروتئین را بیان کند.   -

  منابع غذائی پروتئین را نام ببرد.  -

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

 چربی ها را تعریف نماید. -

 انواع چربی ها را نام ببرد. -
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 نقش آن در تغذیه و بدن انسان را توضیح دهد.  -

 ا را شرح دهد.ساختمان چربی ه -

 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. -

 و تغذیه های پروتئین انرژی را بیان کند.علل بروز س -

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

 روشهای درمانی انواع سو تغذیه پروتئین انرژی توضیح دهد. -

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

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

 ویژگی ها و کاربرد رژیم کم کالری و پرکالری را بداند -

 ویژگی ها و کاربرد کم پروتئین و پرپروتئین را بداند -

 ویژگی ها و کاربرد رژیم کم چرب و کم نمک را بداند -

 نواع رژیم مایعات را بشناسدا -

 کاربرد هر یک از رژیم مایعات را بداند -

 کاربرد و ویژگی رژیم نرم را بداند -

  کند بیان را دیابت انواع در ای تغذیه یریتمد -

  کند بیان را رژیم در کربوهیدرات مقدار و نوع جایگاه -

  کند بیان را رژیم در پروتئین مقدار و نوع جایگاه -

  کند بیان را رژیم در چربی مقدار و نوع جایگاه -

  بداند را غذایی مواد جانشینی لیست -

 بداند را بارگلیسمی و گلیسمی شاخص -

 بداند را انسولین اثر پیک به توجه با ای تغذیه اماتاقد -

  بداند را فوقانی گوارش دستگاه های بیماری به مبتال بیماران ارزیابی و ای تغذیه غربالگری -

  بداند را فوقانی گوارش دستگاه های بیماری ای تغذیه عواقب و شایع عالئم -

  کند بیان را فوقانی گوارش دستگاه های بیماری برای ای تغذیه های دستورالعمل  -

  شود آشنا رایج ای روده مشکالت ا  -

  کند بیان را نفخ مشکل ای تغذیه درمان  -

  کند رابیان اسهال مشکل ای تغذیه درمان  -

  کند بیان را یبوست مشکل ای تغذیه درمان  -

  کند بیان را سلیاك ای تغذیه درمان  -

  کند بیان را دیورتیکولوز ای تغذیه درمان  -
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  کند بیان را پذیر تحریک روده سندرم ای تغذیه اندرم  -

  کند بیان را السراتیو کولیت و کرون ای تغذیه درمان  -

 کند بیان را پانکراس و صفرا کبد، های بیماری برای ای تغذیه درمان -

 

 حیطه روانی حرکتی:

 بتواند وضعیت تغذیه ای یک جمعیت خاص را ارزیابی نماید. -

 

  عاطفیحیطه: 

 یس حضور فعال در کالس داشته باشد و در پرسش و پاسخ شرکت داشته باشد..در طول تدر 

 

 روش های تدریس

 سخنرانی   پرسش و پاسخ   ایفای نقش  بحث گروهی 

 پانل PBL نمایش عملی کارگاه آموزشی 

 گروه کوچک              جورنال کالب                گزارش صبحگاهی                    گردش علمی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion بیمار شبیه سازی شده 

 سایر روش های تدریس:

 مواد و وسایل آموزشی

 جزوه  کتاب  پاورپوینت   وایت بورد  
  /تصویر

  عکس
 بروشور کاتالوگ/

نمودار/ 

 چارت

 بیمار واقعی ستاندارد شدهبیمار ا اشیاء و لوازم واقعی ماکت نرم افزار فیلم آموزشی فایل صوتی

 انواع پروژکتورهای اورهد، اوپک و اسالید، پوستر و پمفلت بهداشتی  سایر مواد و وسایل آموزشی:

 مکان برگزاری آموزش

 کالس   

 سایت

 

 اینترنت

 سالن کنفرانس
 سالن

 آمفی تأتر 

 سالن 

 موالژ
 Media آزمایشگاه

Lab 

Skill 

Lab 

درمانگاه/ 

 بخش

 بالینی

 عرصه

 داشتبه

 جامعه

 

   :مکان های آموزشیسایر 

 تجارب یادگیری )مرتبط با استاد(
 پرسش از جلسات گذشته

 تکالیف یادگیری) مرتبط با فراگیر(
 حل مسئلهمحاسبه کالری ، 
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 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس
 مشارکت فعال در کالس، رعایت نظم و انظباط، مطالعه مطالب بحث شدهانتظارات: 

  :مجازها

 ، عدم استفاده از گوشی تلفن همراه در طول کالسحضور قبل از استاد در کالس، مجاز نبودن ضبط صدا محدودیتها:

  

 (/بالینی/عرصههای ایمنی )دروس عملی/آزمایشگاهیتوصیه
 احتیاط در حین آموزش با پروژکتورهای برقی و اجتناب از خطر برق گرفتگی

 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 ارزشیابی

 گسترده پاسخ  
  کوته

  پاسخ
 همصاحب چک لیست صحیح / غلط جورکردنی  چند گزینه ای 

Key Feature OSCE Short Case Long Case Mini CEX DOPS 
Clinical Work 

Sampling 

Log Book 360
 0

 Portfolio PUZZLE  PMP SCT CRP 

 سایر روش های ارزشیابی:

 ( ...5....نمره،  عملی:   ....، 15.. نمره: نظری ....20....) از بارم بندی نمره 

 کار عملی:  . نمره5.: کالسی فعالیت )تشویقی( ه.. نمر1.: حضور و مشارکت فعال

 .. نمره15..  :/ دورهامتحان پایان ترم ..... نمره :/ دورهامتحان میان ترم ..... نمره کوئیز:

 سایر موارد:
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 برنامه نظریترتیب و توالی عناوین جدول 

شماره 

 جلسه
 مالحظات عنوان جلسه 

  اشت و سالمت جامعهآشنایی با نقش و اهمیت تغذیه در بهد 1

  تغذیه با مرتبط المللی بین سازمانهاي استانداردها و و غذایی، جداول گروههاي شناخت 2

  انرژي 3

  کربوهیدرات و چربی 4

  پروتئین و آب و الکترولیت ها 5

  ویتامین ها و مواد معدنی 6

  تغذیه وضعیت ارزیابی روشهاي 7

  رژیم هاي بیمارستانی 8

  تدیاب 9

  بیماري هاي دستگاه گوارش فوقانی 10

  تحتانی گوارش دستگاه هاي بیماري 11

  عروقی -بیماري هاي قلبی 12

13   

14   

15   

16   

17   

توسط مسؤول درس/ کارشناس آموزش، به اطالع  پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی،تاریخ شروع و *توجه: 

 فراگیران رسانیده خواهد شد.

 


