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 آموزشیاهداف 

   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 

 .اپیدمیولوژی چاقی والغری را شرح دهد 

 اتیولوژی چاقی والغری را توضیح دهد 

  بیان نمایدانواع چاقی را 

 BMI  .وطبقه بندی آن را ذکر نماید 

 .شاخص های ارزیابی بیماری فوق را توضیح دهد 

 نحوه تنظیم رژیم درمانی چاقی والغری را بیان نماید 

   تداخل دارووغذا در بیماری مذکور را توضیح دهد 

 بیان نموده و توصیه های تغذیه ای روشهای تغییر شیوه و رفتار تغذیه ای در بیماری فوق را  بر اساس مشکالت موجود

 مربوطه را ارائه نماید.

 .اپیدمیولوژی هایپرلیپدمی وآترواسکلروزیس  را شرح دهد 

 .اتیولوژی هایپرلیپدمی وآترواسکلروزیس توضیح دهد 

 انواع هایپرلیپدمی را بیان نماید 

 .شاخص های ارزیابی وضعیت تغذیه در هیپرلیپیدمی را توضیح دهد 

 ت موجود توصیه ای تغذیه ای الزم را برای بیمار ارائه نماید.بر اساس مشکال 

 .اپیدمیولوژی فشار خون باال  را شرح دهد 

 .اتیولوژی فشار خون باال  را توضیح دهد 

 انواع فشار خون باال را بیان نماید 

 .شاخص های ارزیابی بیماری فوق را توضیح دهد 

  نمایدرا برای بیمار ارائه بر اساس مشکالت موجود توصیه ای تغذیه ای الزم. 

 .اتیولوژی نارسایی حاد قلب را توضیح دهد 

  اهمیتcardiac cachexi را بیان نماید 

 .شاخص های ارزیابی بیماری فوق را توضیح دهد 

 نحوه تنظیم رژیم درمانی در نارسایی حاد قلب را بیان نماید 

        شیوه و رفتار تغذیه ای شهای تغییر  شکالت موجود رو ساس م صیه های تغذیه   بر ا در بیماری فوق  را بیان نموده و تو

 ای مربوطه را ارائه نماید.

  را شرح دهد. بیماری های روماتولوژیکاپیدمیولوژی 

  را توضیح دهد. بیماری های روماتولوژیکاتیولوژی 
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 .شاخص های ارزیابی بیماری فوق را توضیح دهد 

 انواع بیماری های روماتولوژیک را نام ببرد 

  تداخل دارووغذا در بیماری مذکور را توضیح دهد 

 روشهای تغییر شیوه و رفتار تغذیه ای در بیماری فوق را بیان نموده و توصیه های تغذیه ای مربوطه را ارائه نماید 

 .اپیدمیولوژی و اتیولوژی آلرژی های غذایی را شرح دهد 

 .شاخص های ارزیابی بیماری فوق را توضیح دهد 

 شیوه و رفتار تغذیه ای در بیماری فوق را بیان نموده و توصیه های تغذیه ای مربوطه را ارائه نماید روشهای تغییر 

 

 :حیطه عاطفی 

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

 

 :حیطه روانی حرکتی 

  رژیم غذایی مناسبی تنظیم نماید. هر یک از بیماری های مذکوربرای 

 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(:

 طراحی رژیم
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 مدرسضوابط آموزشی و سیاست های 

 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, 

13,14 eds 

 Ross AC, Caballero B, Cousins RJ, Tucker KL, Ziegler TR; Modern nutrition in health 

and disease. Wolters Kluwer/ Lippincot Williams and Wilkins, 11th ed. 

 

 

 

 

 

 روش ارزیابی:

 مشاهده عملکرد

 )چک لیست( 

 مصاحبه 

 

 شفاهی()

 آزمون کتبی

 عینی تشریحی
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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 2

 ارائه های کالسی

 

 کوئیز:

 

  امتحان میان ترم:

  نمره 5

  پایان ترم:امتحان 

 نمره 13

 :موارد سایر

 30/6/99 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 مکانیسم های تنظیم وزن بدن مجازی 1

 دکتر جالل حجازی اتیولوژی و عوارض چاقی حضوری 2

 دکتر جالل حجازی کنترل و کاهش وزن حضوری 3

 دکتر جالل حجازی انواع رژیم های الغری حضوری 4

 دکتر جالل حجازی حل کیس حضوری 5

 دکتر جالل حجازی سایر روش های رایج الغری حضوری 6

حجازیدکتر جالل  رژیم های افزایش وزن حضوری 7  

 دکتر جالل حجازی هایپر لیپیدمی حضوری 8

 دکتر جالل حجازی آزمون میان ترم حضوری 9

 دکتر جالل حجازی بیماری های قلبی و عروقی حضوری 10

 دکتر جالل حجازی پرفشاری خون حضوری 11

 دکتر جالل حجازی  نارسایی قلبی   حضوری 12

 دکتر جالل حجازی حل کیس حضوری 13

 دکتر جالل حجازی 1بیماری های روماتولوژیک  حضوری 14

 دکتر جالل حجازی 2بیماری های روماتولوژیک    حضوری 15

 دکتر جالل حجازی آلرژی و عدم تحمل غذایی حضوری 16

 


