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 دانشکده پزشکی

  : تغذیهگروه آموزشی

 دورهطرح 

 1401-1400 ومدنیمسال تحصیلی 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 پزشکی / مرکز آموزشی درمانی:دانشکده شنایی با تفسیر داده های پاراکلینیکیآ  عنوان واحد درسی:

 علوم تغذیه رشته تحصیلی: نظری واحد درسی: نوع

 کارشناسی مطقع تحصیلی: موزی/ کارورزی:    کارآ    عملی:      1نظری:    تعداد واحد:

 کارآموز:          کارورز:          ترم تحصیلی: 17 جمع ساعت:   کارآموزی/ کارورزی  عملی:  ساعت 17نظری تعداد ساعت:

 نفر 22 :انتعداد فراگیر رزیابی وضعیت تغذیهاپیشنیاز:    58کد 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:

  ندا موسوی کترد  نام و نام خانوادگی مدرسان:

 نحوه برگزاری دوره:

 مجازی                    ترکیبی   حضوری               

 زمان برگزاری:

 12-10  ساعت:         ه شنبهسایام هفته:  

 مکان برگزاری:

 زشکیپ دانشکده

 اهداف آموزشی
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 سازمان نظام پزشکی برای رشته علوم تغذیهاده های پاراکلینیکی مجاز شناخته شده توسط د با آشنایی کلی:هدف 

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

 حیطه شناختی: -

 .دنشو آشنا شکیان نظام پزمجاز شناخته شده توسط سازم زمایشات مختلفآ با -

 .بدانند پیگیری اختالالت متابولیک را مورد نیاز برای تشخیص وشات زمایآ -

 .آشنا شوند اختالالت متابولیکات مرتبط با تفسیر آزمایشحوه ن  با -

  بدانند را یروئیدتپیگیری اختالالت  مورد نیاز برای تشخیص وشات زمایآ -

 .آشنا شوند یروئیدتاختالالت ات مرتبط با تفسیر آزمایشحوه ن  با -

  بدانند را لیویکپیگیری اختالالت  مورد نیاز برای تشخیص وشات زمایآ -

 آشنا شوند لیویکاختالالت ات مرتبط با تفسیر آزمایشحوه ن  با -

  بدانند را بدیکپیگیری اختالالت  مورد نیاز برای تشخیص وشات زمایآ با -

 آشنا شوند بدیکاختالالت ات مرتبط با تفسیر آزمایشحوه ن  با -

  بدانند را نواع کم خونی هااپیگیری  مورد نیاز برای تشخیص وشات زمایآ -

 آشنا شوند نواع کم خونی هااات مرتبط با تفسیر آزمایشحوه ن  با -

 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.

 حرکتی:حیطه 

 مهارت داشته باشد. رخواست آزمایش و تفسیر آن هادزمینه در  -

 تدریس:روش های 

                                                     نمایش عملی                                                                                          ایفای نقش                                                                                                                        بحث گروهی                                                                                                                  پرسش و پاسخ                                                                                                                سخنرانی

 کارگاه آموزشی 

                                  Bedside teaching              شبیه سازی شده                                  بیمار             
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 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

 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: -

- Interpretation of diagnostic tests 

 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:
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 :موارد سایر

 جلسات: عناوین و تعداد

 عنوان جلسه   اریخت جلسه
مدرس 

 )مدرسان( 
 موسوی کترد جاز شناخته شده توسط نظام پزشکی برای کارشناسان علوم تغذیهمهای آزمایشگاهی تست با آشنایی  24/11 1
 موسوی کترد )بخش اول( CBC diffبا شنایی آ 8/11 2
 موسوی کترد (ومد)بخش  CBC diffبا شنایی آ 15/11 3
 موسوی کترد تفسیر آنهاو نحوه  های مورد نیاز برای تشخیص و پیگیری اختالل چربی خونست ت 22/11 4
 موسوی کترد تفسیر آنهاو نحوه  خون ندقهای مورد نیاز برای تشخیص و پیگیری اختالل ست ت 14/1 5
 موسوی کترد تفسیر آنهاو نحوه یروئید تهای مورد نیاز برای تشخیص و پیگیری اختالل ست ت 21/1 6
 موسوی کترد تفسیر آنهاو نحوه  لیویکهای مورد نیاز برای تشخیص و پیگیری اختالل ست ت 28/1 7
 موسوی کترد تفسیر آنهاو نحوه  بدیکهای مورد نیاز برای تشخیص و پیگیری اختالل ست ت 4/2 8
 موسوی کترد تفسیر آنهاو نحوه ت الکترولیتی نیاز برای تشخیص و پیگیری اختالالهای مورد ست ت 11/2 9

 


