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 اهداف آموزشی

   ارتباط آن با سالمتیآشنایی دانشجویان با مفهوم تغذیه  و  هدف كلی:

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

 :حیطه شناختی 

 گروههای غذایی را تعریف کند.  -

 نقش هریک از گروههای غذایی را در تامین نیازهای تغذیه ای بیان کند.  -

 هرم غذایی مردم ایران را ترسیم کند.  -

 تغذیه ای بر اساس شش گروه غذایی توضیح دهد. نیازهای -

 فهرست جانشینهای غذایی را نام ببرد.  -

 کاربرد و نحوه استفاده از جدول مقادیر توصیه روزانه را توضیح دهد. -

 مقادیر توصیه شده روزانه را تعریف کند.  -

 کاربرد و نحوه استفاده از جدول مقادیر توصیه روزانه را توضیح دهد .  -

 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. -

 .روشهای اندازه گیری انرژی در بدن را توضیح دهد -

 انرژی را تعریف کند.  -

 دهد.  نیاز بدن به انرژی را شرح -

 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 رایی نقش 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 -

 .را نام ببرد دراتهایکربوهی منابع غذائ -

 ساختمان شیمیائی پروتئین ها را تعریف کند.  -

 . اهمیت تغذیه ای آن را بیان کند  -

 طبقه بندی پروتئین ها نام ببرد.  -
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 اسیدهای آمینه ضروری را نام ببرد .  -

 اسیدهای آمینه محدودکننده را نام ببرد .  -

 کیفیت پروتئین ها را بیان کند .   -

 بیماریهای مرتبط با پروتئینها را شرح دهد.    -

 مقدار نیاز روزانه پروتئین را بیان کند.   -

  ببرد.منابع غذائی پروتئین را نام   -

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

 چربی ها را تعریف نماید. -

 انواع چربی ها را نام ببرد. -

 نقش آن در تغذیه و بدن انسان را توضیح دهد.  -

 ساختمان چربی ها را شرح دهد. -

 طبقه بندی اسید های چرب را نام ببرد. -

 چربی ها توضیح دهد.کلسترول و ارتباط آن را با  -

 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. -

 علل بروز سو تغذیه های پروتئین انرژی را بیان کند. -

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

 روشهای درمانی انواع سو تغذیه پروتئین انرژی توضیح دهد. -

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

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

 نام ببرد. منابع غذایی ویتامینهای محلول در چربی را -

 محلول در چربی را بیان کند.نیاز روزانه ویتامینهای  -

 عالئم کمبود یا مسمومیت ویتامینها را شرح دهد. -

 و ساختمان انها را بیان کند. آبویتامینهای محلول در  -

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

 نام ببرد. را آبمنابع غذایی ویتامینهای محلول در  -

 را بیان کند. آبنیاز روزانه ویتامینهای محلول در  -

 ویتامینها را شرح دهد.این عالئم کمبود یا مسمومیت  -

 در تغذیه و بدن انسان را شرح دهد.  بنقش آ -

 را بیان کند. آب گروه های مختلف سنی بهنیاز روزانه  -

 را شرح دهد. با آبیا مسمومیت  دهیدراتاسیونعالئم  -

 نام ببرد.را  الکترولیت های داخل و خارج سلولی -
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 دوز و آلکالوز را نام ببرد.انواع اسی -

 دالئل ایجاد انواع اسیدوز و آلکالوز را شرح دهد. -

 روش های تشخیص و افتراق انواع اسیدوز و آلکالوز را توضیح دهد. -

 .انسان و ساختمان آنها را بیان کند المتمواد معدنی مهم در س -

 .مواد معدنی در تغذیه و بدن انسان را شرح دهد نقش -

 .یی از مواد معدنی مهم را نام ببردمنبع غذا 3حداقل  -

 .یاز روزانه به مواد معدنی را بیان کندن -

 .کمبود یا مسمومیت مواد معدنی را توضیح دهد الئمبرخی ع -

 .تداخالت جذبی مواد معدنی و عوامل موثر بر کاهش یا افزایش زیست دسترسی مواد معدنی را شرح دهد -

 توجه به گروههای مختلف شرح دهد.میزان افزایش وزن در دوران بارداری را با  -

 روند مناسب وزن گیری در دوران بارداری را بیان کند  -

 نیاز به انرژی و مواد مغذی در دوران بارداری را شرح دهد.  -

 میزان نیاز به مصرف گروههای غذایی در این دوران را بیان کند . -

 ان کند.عدم تحمل های غذایی و مشکالت تغذیه ای در دوران بارداری را بی -

 محدودیتهای غذایی در این دوران را بیان کند. -

 فیزیولوژی بارداری و تغییرات بدن در دوران بارداری را شرح دهد. ر -

 ارتباط تغذیه صحیح با بارداری سالم را بیان کند.  -

 مورد از بارداری های پرخطر و بارداریهای نیازمند مراقبتهای ویژه تغذیه ای را نام ببرد. پنج -

 میزان افزایش وزن در دوران بارداری را با توجه به گروههای مختلف شرح دهد.  -

 روند مناسب وزن گیری در دوران بارداری را بیان کند -

 نیاز به انرژی و مواد مغذی در دوران بارداری را شرح دهد.   -

 میزان نیاز به مصرف گروههای غذایی در این دوران را بیان کند . -

 و مشکالت تغذیه ای در دوران بارداری را بیان کند.  عدم تحمل های غذایی -

 محدودیتهای غذایی در این دوران را بیان کند.  -

 میزان افزایش وزن در دوران بارداری را با توجه به گروههای مختلف شرح دهد.  -

 .روند مناسب وزن گیری در دوران بارداری را بیان کند -

 عوارض و مشکالت بارداری را توضیح دهد .  -

 وع تغذیه و انتخابهای غذایی برای کاهش مشکالت بارداری را شرح دهد ن -

 اصول صحیح شیردهی در این دوران را بیان کند. -

 ارتباط شیردهی با سالمت نوزاد و مادر راشرح دهد -

 فیزیولوژی شیردهی و تغییرات بدن در دوران شیردهی را شرح دهد.  -

 ارتباط تغذیه صحیح با موفقیت در شیردهی را بیان کند.  -

 میزان نیاز به انرژی و محاسبه کالری مورد نیاز خانم شیرده را شرح دهد.  -

 میزان نیاز به ویتامینها و مواد معدنی در دوران شیردهی را بیان کند.  -

 میزان نیاز به مصرف گروههای غذایی در این دوران را توضیح دهد .  -
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 محدودیتهای غذایی در این دوران را بیان کند.  -

 عوامل موثر بر کاهش تولید شیر را نام ببرد. -

 عوامل موثر بر افزایش شیر مادر را را نام ببرد. -

 تغییرات  ترکیب بدن در دوران  سالمندی را شرح دهد.  -

 تغیرات در عملکرد ارگانها در سالمندی را توضیح دهد. -

 مندی راشرح دهد. اهمیت تغذیه در دوران سال -

 میزان نیاز روزانه به شش گروه غذایی در دوران سالمندی را توضیح دهد .  -

 میزان نیاز به ویتامینها و مواد معدنی در دوران سالمندی را بیان کند.  -

 حداقل چهار مورد از اختالالت و مشکالت غذا خوردن در این دوران و راهکارهای اصولی ان را بیان کند.  -

 تغذیه ای در دوران یائسگی را نام ببرد.نیازهای  -

 حداقل پنج اصل تغذیه در بیماریهای قلبی را را بیان کند.  -

 حداقل پنج اصل تغذیه در پرفشاری خون را بیان کند.  -

 حداقل پنج نکته تغذیه ای در پارکینسون و الزایمر را توضیح دهد. -

 مفهوم ارزیابی تغذیه ای را تعریف کند -

 سنجی را نام ببرد. انواع شاخصهای تن  -

 کاربرد استفاده از شاخصهای تن سنجی در سنین مخلف را شرح دهد.   -

 نحوه استفاده از شاخصهای تن سنجی را بیان کند -

 انواع شاخصهای بیوشیمیایی مرتبط بر سالمت را نام ببرد.  -

 کاربرد استفاده از شاخصهای بیوشیمیایی را در تفسیر وضعیت تغذیه ای شرح دهد.   -

 شاخصهای بیوشیمیایی را تفسیر کند. -

 انواع شاخصهای بالینی مرتبط بر سالمت را نام ببرد.  -

 کاربرد استفاده از شاخصهای بالینی را  در تفسیر وضعیت تغذیه ای شرح دهد.   -

 شاخصهای بالینی حداقل در چهار بیماری مرتبط با تغذیه را تفسیر کند. -

 انواع پرسشنامه های تغذیه ای را نام ببرد.  -

 نحوه استفاده و کاربرد پرسشنامه های تغذیه ای را شرح دهد.  -

 رژیم غذایی تعریف کند.  -

 اطالعات اولیه مورد نیاز جهت تنظیم رژیم غذایی را شرح دهد.  -

  عوامل موثر بر میزان انرژی مورد نیاز را نام ببرد. -

 را توضیح دهد. انواع رژیمهای غذایی اصولی  -

 انواع رژیمهای غذایی غیر اصولی و مضر شرح دهد.  -

 اثرات مضر و عوارض رژیمهای غذایی غیر اصولی را نام ببرد.  -

 انررژی مورد نیاز روزانه را محاسبه نماید .  -

 مقادیر درشت مغذی ها را براساس حجم کالری مورد نیاز محاسبه نماید .  -

 حداقل دو فرمول محاسبه انرژی را توضیح دهد.  -
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 :حیطه عاطفی 

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

 :حیطه روانی حركتی 

  

 روش های تدريس:

نمايش                                                                                           ايفای نقش                                                                                                                        بحث گروهی                                                                                                                  پرسش و پاسخ                                                                                                                سخنرانی

 آموزشی كارگاه                                                              عملی

                                  Bedside teaching              شبیه سازی شده                                  بیمار             

    ساير) بنويسید(:                

 مواد و وسايل آموزشی:

 و...پروژکتور، وایت برد، کامپیوتر 

 تجارب يادگیری )حین تدريس(:

 پرسش از جلسات گذشته

 تکالیف يادگیری) بعد تدريس(:

 محاسبه کالری، تنظیم برنامه غذایی، حل مسئله

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

 رعایت نظم و انظباط، مطالعه مطالب بحث شدهمشارکت فعال در کالس، انتظارات: 

 خوردن و آشامیدن: مجازها

 حضور قبل از استاد در کالس، مجاز نبودن ضبط صدا محدوديتها:

 / آزمايشگاهی(:عملیهای ايمنی ) دروس توصیه
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 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 ارزیابی:

 مشاهده عملکرد

 )چک لیست( 

 مصاحبه 

 

 شفاهی()

 آزمون كتبی

  

 عینی تشريحی

گسترده *

 پاسخ
 کوته پاسخ*

چند *

گزینه 

 ای

 صحیح / غلط* جورکردنی

  نمره(: 20بارم بندی نمره ) از 

 ...... می باشد(.، برابر 20) نمره قبولی از    

حضور و غیاب 

 كالسی: 

در صورت حضور در 

تمامی جلسات یک نمره 

 تشویقی

  مشاركت كالسی:

 نمره مثبت برای سواالت امتیازی 5/0
  و پروژه: عملی انجام تکالیف

 كوئیز:

نمره مثبت یا منفی  5/0

برای پرسش و پاسخ های 

 کالسی

  امتحان میان ترم:

  نمره 5

  ترم:امتحان پايان 

 نمره 15

 :موارد ساير

 20/6/98 تاريخ بازنگری:                                      جالل حجازیدكتر  تدوين:
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 جلسات: عناوين و تعداد

شماره 

 جلسه
 مدرس )مدرسان(  عنوان جلسه  روش ارائه

 دکتر جالل حجازی کلیات و اهمیت علم تغذیه حضوری 1

 دکتر جالل حجازی مغذی و گروه های غذاییآشنایی با مواد  حضوری 2

 انرژی: متابولیسم و عدم تعادل حضوری 3

 

 دکتر جالل حجازی

 کربوهیدرات ها: منابع، انواع و  نقش آن ها در بدن حضوری 4

 

 دکتر جالل حجازی

 دکتر جالل حجازی چربی ها: منابع، انواع و  نقش آن ها در بدن حضوری 5

 منابع، انواع و  نقش آن ها در بدنپروتئین ها:  حضوری 6

 

 دکتر جالل حجازی

 دکتر جالل حجازی سوء تغذیه پروتئین انرژی و گرسنگی تطابق یافته حضوری 7

  امتحان میان ترم حضوری 8

 ویتامین های محلول در چربی و عوارض ناشی از کمبود حضوری 9

 

 دکتر جالل حجازی

 دکتر جالل حجازی عوارض ناشی از کمبودویتامین های محلول در آب و  حضوری 10

 دکتر جالل حجازی آب و الکترولیت ها حضوری 11

 دکتر جالل حجازی مواد معدنی: منابع، انواع و  نقش آن ها در بدن حضوری 12
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 دکتر جالل حجازی تغذیه مناسب در دوران بارداری حضوری 13

 دکتر جالل حجازی مادر تغذیه مناسب در دوران شیردهی و مزایای شیر حضوری 14

 دکتر جالل حجازی تغذیه سالمندان حضوری 15

 دکتر جالل حجازی ارزیابی وضعیت تغذیه ای حضوری 16

  امتحان پایان ترم حضوری 17

 


