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 پزشکی مرکز/ دانشکده

 تغذیه: گروه آموزشی

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 پزشکی :مرکز آموزشی درمانی/ دانشکده مکمل های غذایی :عنوان واحد درسی

 علوم تغذیه :رشته تحصیلی (اجباری)اختصاصی  :واحد درسی نوع

 کارشناسی :ع تحصیلیمقط :کارورزی :کارآموزی - :عملی 1 :نظری تعداد واحد

        تعداد ساعت
 :نظری

11 
 سایر کارورز کارآموز ترم تحصیلی :کارورزی :کارآموزی  :عملی

    چهارم داروشناسی :پیشنیاز :کد درس

 :سایر :سایر

 مشخصات مسؤل درس

 علوم تغذیه :رشته تحصیلی نسیم عابدی منشدکتر  :نام و نام خانوادگی

 استادیار :رتبه علمی PhDدکتری تخصصی  :حصیلیمقطع ت

 :پست الکترونیک 04191094190 :تماس شماره
abedimanesh@zums.ac.ir 

 تغذیهگروه  -دانشکده پزشکی   :محل کار

 دکتر نسیم عابدی منش(: مدرسان)ام و نام خانوادگی مدرسن

 :یاز جامعهبازنگری بر اساس ن :تاریخ تدوین طرح درس :نحوه برگزاری دوره

 :شماره جلسات بازنگری شده تاریخ  5/11/44 ترکیبی مجازی حضوری
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 اهداف آموزشی

 هدف کلی:  

 :فراگیران باآشنایی 

 انواع مکمل ها و فرموالهای رایج در تغذیه 

 مکانیسم عمل و تاثیر مکمل ها بر بدن 

  موارد مصرف و منع مصرف مکمل ها 

 

  قادر باشند( ان)ر پایان برنامه آموزشی، انتظار می رود فراگیرد (:رفتاری)اهداف اختصاصی: 

 حیطه شناختی:  

 با مفهوم مکمل های غذایی آشنا باشد . 

 انواع مکمل های غذایی را نام ببرد . 

 مکمل های غذایی بر پایه ویتامین های محلول در چربی را توضیح دهد . 

 تامین های محلول در چربی را توضیح دهدنحوه ی تجویز و کاربرد مکمل های غذایی بر پایه وی . 

  را توضیح دهد آبمکمل های غذایی بر پایه ویتامین های محلول در . 

 نحوه ی تجویز و کاربرد مکمل های غذایی بر پایه ویتامین های محلول در آب را توضیح دهد . 

 با انواع مکمل های غذایی بر پایه امالح معدنی آشنا باشد  . 

 کاربرد مکمل های غذایی بر پایه امالح معدنی را توضیح دهد نحوه ی تجویز و . 

  آشنا باشد...( مکمل های فیبر، روغن متوسط زنجیر و) با انواع مکمل های غذایی بر پایه درشت مغذی ها  . 

 نحوه ی تجویز و کاربرد مکمل های غذایی بر پایه درشت مغذی ها را توضیح دهد . 

 کردی آشنا باشدبا مفهوم و انواع غذاهای عمل . 

 انواع مکمل های غذایی بر پایه فیتوکمیکال ها را شرح دهد  . 

 نحوه ی تجویز و کاربرد مکمل های غذایی بر پایه فیتوکمیکال ها را توضیح دهد . 

 با انواع مکمل های غذایی ورزشکاران آشنا باشد  . 

 موارد مصرف و منع مصرف مکمل های ورزشکاری را بداند . 

 ذایی رایج برای کاهش و افزایش وزن را بشناسدمکمل های غ . 

 موارد مصرف و منع مصرف مکمل های چاقی و الغری را شرح  دهد . 

 با انواع فرموالهای بیمارستانی آشنا باشد . 

 

  

 حیطه عاطفی: 
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 حیطه روانی حرکتی: 

 

 :روش های تدریس

                                                     ایفای نقش                                                                                                                                                                        بحث گروهی                                                                                                                                                                        پرسش و پاسخ                                                                                                                           سخنرانی
                                  Bedside teaching                  شبیه سازی شده           بیمار                                                                                                       کارگاه آموزشی                                                                                                                 نمایش عملی    

    (:               بنویسید) سایر 

 :مواد و وسایل آموزشی

 فایل پاورپوینت و اسالیدهای آموزشی

 (:حین تدریس)تجارب یادگیری 

 پرسش و پاسخ و بحث گروهی جهت یادگیری هر چه موثرتر مطالب

 (:بعد تدریس) یتکالیف یادگیر

 مطالعه منظم مطالب مورد بحث قرار گرفته در کالس و دارا بودن آمادگی کامل در جلسه ی بعد جهت ارزشیابی احتمالی از جلسات قبلی درس

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

 . ف تعیین شده را به موقع پاسخ دهندتکالی. تعامل فعاالنه ای با سایر دانشجویان و مدرس داشته باشند یستیبا انیدانشجو: انتظارات

 :مجازها

  :محدودیتها

 (:عرصه/بالینی/آزمایشگاهی/عملیدروس )های ایمنی توصیه

 

 :فهرست منابع درسی

o Mahan, L.K. and Raymond J.L. Krause’s Food and the Nutrition Care 

Process, 14th Edition 

o Crash Course: Pharmacology Updated Print + eBook edition 4th 
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Edition, Elisabetta Battista MBBS BSc 

 

 
 

 :روش ارزیابی

 مشاهده عملکرد

 (چک لیست) 

 مصاحبه 

 (شفاهی) 
 آزمون کتبی

  

 عینی تشریحی

گسترده 

 پاسخ

و  ه پاسخاکوت

پرکردن جای 

 خالی

 غلط/ صحیح  جورکردنی چند گزینه ای

  (:نمره 02از ) بارم بندی نمره 

 (.می باشد...... ، برابر 02نمره قبولی از )    

  :و پروژه عملی انجام تکالیف :مشارکت کالسی : حضور و غیاب کالسی

 40 :امتحان پایان ترم  :امتحان میان ترم :کوئیز
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 (به پیوست ارائه شده است) :جدول زمانی ارائه برنامه

 مدرس موضوع ساعت تاريخ روز جلسه

11/11/99  شنبه سه 1 ر عابدی منشدکت مکمل های غذايی بر پايه ويتامین های محلول در چربی 11-11   

11/11/99 سه شنبه  1  11-11 ر عابدی منشدکت مکمل های غذايی بر پايه ويتامین های محلول درآب   

12/11/99 سه شنبه  3  11-11 (ماکرومینرال) مکمل های غذايی بر پايه مواد معدنی   ر عابدی منشدکت   

5/11/99 سه شنبه  1  11-11 (میکرومینرال) مکمل های غذايی بر پايه مواد معدنی   ر عابدی منشدکت   

11/11/99 سه شنبه  5  11-11 ر عابدی منشدکت مکمل های غذايی بر پايه درشت مغذی ها   

19/11/99 سه شنبه  6  11-11 (غذاهای عملکردی) مکمل های غذايی بر پايه گیاهان   ر عابدی منشدکت   

17/1/1111 سه شنبه  7  11-11 ر عابدی منشدکت مکمل های ورزشکاران   

11/1/1111 سه شنبه  2  11-11 ر عابدی منشدکت مکمل های چاقی، الغری و انواع فرموالها   

 


