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 کالس درس در يک هفته( ساعت از 2)برای يک جلسه از درس، برای مثال 

 

 علوم تغذيه Ph.Dدکترای  حصیلي:ت یرشتهو مقطع    علوم بهداشتي و تغذيه گروه آموزشي:بهداشت      دانشکده:

 يا تغذيه درماني تغذيه بالیني  یش نیاز:پ      نظری د:نوع واح   2  تعداد واحد:    تغذيه و بیماريها نام درس: 

 نفر .....   تعداد دانشجویان:           دانشکده بهداشت کان برگزاري:م ............. :ساعت  .........  زمان برگزاري كالس: روز

دکتر ناهید آريائیان ـ دکتر فاطمه امیری ـ دکتر شیما  مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:  دکتر فرزاد شیدفر مسئول درس:

 ـ دکتر میترا زراتي ـ دکتر محمدرضا وفا جزايری

 )لطفاً شرح دهید( :رسشرح د

شناخت و بحث حول مبانی مولکولی و سلولی بیماریهاي مزمن و دژنراسیون و تأثیرات متقابل كنترل ژنتیک و غذایی در جریان  

 باشد. بیماریها بعنوان مبناي درک عمیق تر علت شناسی بیماریها و پژوهش حول آن حائز اهمیت

 

 (است  همان هدف بینابیني طرح دوره) :يهدف کل

در پایان این درس دانشجو باید بتواند با استفاده از اطالعات و پژوهش هاي مورد بحث، مکانیسم هایی كه تغذیه براتیولوژي بیماري و 

سلولی، ارگانیسم و بدن می گذارد، مورد بحث نیز تأثیري كه بیماریها بر عملکرد و میزان و میزان نیاز به مواد مغذي درسطوح مولکولی، 

 قرار دهد.

 

 اهداف بینابیني:

 ـ

 

 اهداف رفتاری جلسه اول:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .شرح دهدرا نتیکی ژاهمیت غربالگري كودكان را در تشخیص بیماران مادرزادي  -

، غـذاهاي فقیـر از PKUاي متابولیسمی، فرمول هاي مهم در تغذیه كودكان روند واكنش ه ،فنیل كتونوري )درمان پزشکی( -

مـادري،  PKUـ  PKUفنیل آالنین، محاسبه انرژي، پروتئین، چربـی، كربوهیـدرات و فنیـل آالنـین مـورد نیـاز كودكـان 

 . )هدف شناختی(را شرح دهد PKUبزرگساالن مبتال به 

 متیل مالونیک اسیدمیا را شرح دهد. )هدف شناختی(یا، ، هموسیستینوریا، ایزووالریک اسیدمیمنتیروزی -

 شناختی(هدف ) .را شرح دهد افرا ) پاتوفیزیولوژي، درمان پزشکی، تغذیه درمانی( شربتبیماري دفع  -

 )هدف شناختی( .را شرح دهد اختالالت متابولیسم اسیدهاي آلی )پاتوفیزیولوژي، درمان پزشکی، تغذیه درمانی( -
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 ی مطالبی ارائهبندنزماجدول 

 1جلسه

 مدت زمان)دقیقه(
 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

01 
اهمیت غربالگري كودكان در 

 تشخیص بیماران مادرزادي زنتیکی 
 

سخنرانی و 

پاورپوینت و بحث 

 گروهی

 امتحان كتبی

 پایان ترم

01 

فنیل كتونوري )درمان پزشکی( روند 

مول هاي واكنش هاي متابولیسمی، فر

، PKUمهم در تغذیه كودكان 

غذاهاي فقیر از فنیل آالنین، محاسبه 

انرژي، پروتئین، چربی، كربوهیدرات و 

 PKUفنیل آالنین مورد نیاز كودكان 

مادري، بزرگساالن مبتال به  PKUـ 
PKU 

 // // 

01 

تیروزینمی، هموسیستینوریا، 

ایزووالریک اسیدمیا، متیل مالونیک 

 اسیدمیا

 // // 

52 

ت افرا ببیماري دفع شر

)پاتوفیزیولوژي، درمان پزشکی، تغذیه 

 درمانی(

 // // 

52 

اختالالت متابولیسم اسیدهاي آلی 

)پاتوفیزیولوژي، درمان پزشکی، تغذیه 

 درمانی(

 // // 

 

 :اهداف رفتاری جلسه دوم

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .را شرح دهد توفیزیولوژي، درمان پزشکی، تغذیه درمانی(اختالالت متابولیسم سیکل اوره )پا -

 شناختی(هدف ) .را شرح دهد رژیمهاي غذایی محدود از پروتئین -

اختالالت متابولیسم كربوهیدرات و گاالكتوزمی )پاتوفیزیولوژي، درمان پزشکی و تغذیه درمانی(، بیماریهاي ذخیـره گلیکـوژن  -

پزشکی و تغذیه درمانی(، اختالالت اكسیداسیون اسیدهاي چـر  )پـاتوفیزیولوژي، درمـان پزشـکی و )پاتوفیزیولوژي، درمان 

 شناختی(هدف . )را شرح دهد تغذیه درمانی(

 . )هدف شناختی(را شرح دهد اهداف مداخله اي تغذیه اي در درمان اختالالت متابولیسمی مادرزادي -

 . )هدف شناختی(را شرح دهد درزاديابیماریهاي متابولیسمی م بررسی مقاالت علمی مهم و جدید در مورد تغذیه و -
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 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

02 

اختالالت متابولیسم سیکل اوره 

)پاتوفیزیولوژي، درمان پزشکی، 

 تغذیه درمانی(

 
سخنرانی و پاورپوینت 

 روهیو بحث گ

امتحان كتبی 

 پایان ترم

 // //  رژیمهاي غذایی محدود از پروتئین 02

51 

اختالالت متابولیسم كربوهیدرات و 

گاالكتوزمی )پاتوفیزیولوژي، درمان 

پزشکی و تغذیه درمانی(، 

بیماریهاي ذخیره گلیکوژن 

)پاتوفیزیولوژي، درمان پزشکی و 

تغذیه درمانی(، اختالالت 

ي چر  اكسیداسیون اسیدها

)پاتوفیزیولوژي، درمان پزشکی و 

 تغذیه درمانی(

 // // 

51 

اهداف مداخله اي تغذیه اي در 

درمان اختالالت متابولیسمی 

 مادرزادي

 // // 

21 

بررسی مقاالت علمی مهم و جدید 

در مورد تغذیه و بیماریهاي 

 متابولیسمی مادرزادي

 // // 

 

 

 اهداف رفتاری جلسه سوم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .را شرح دهد اتیولوژي و پاتوفیزیولوژي سرطان، مراحل سرطانزایی و تشخیص پزشکی -

تغذیه و سرطانزایی، الکل، انرژي دریافتی و وزن بدن، چربی، فیبر، كربوهیدرات، شاخص گلیسمی، شیرین كننده هاي مغـذي  -

عوامل محیطی مـواد مغـذي مهـم در   ه، سرح شده یا داراي مواد شیمیایی محافظ،و غیر مغذي، پروتئین، غذاهاي كبا  شد

 شناختی(هدف . )را شرح دهد پیشگیري از سرطان

 شناختی(هدف . )سرطان را شرح دهد كاشکسیدرمان پزشکی، تغذیه درمانی، مداخالت تغذیه اي، كنترل  -

 . )هدف شناختی(اثرات تغذیه اي درمان سرطان را شرح دهد -
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 )هدف شناختی( ش تغذیه اي و ارزشیابی را شرح دهد. پای -

 . )هدف شناختی(مالحظات تغذیه اي براي افراد كه از بیماري سرطان نجات یافته اند را شرح دهد -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 3جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

01 
وژي سرطان، مراحل اتیولوژي و پاتوفیزیول

 سرطانزایی و تشخیص پزشکی 
 

سخنرانی و پاورپوینت و 

 بحث گروهی

امتحان كتبی 

 پایان ترم

01 

تغذیه و سرطانزایی، الکل، انرژي دریافتی و 

وزن بدن، چربی، فیبر، كربوهیدرات، 

شاخص گلیسمی، شیرین كننده هاي 

مغذي و غیر مغذي، پروتئین، غذاهاي 

ا داراي مواد كبا  شده، سرح شده ی

عوامل محیطی مواد   شیمیایی محافظ،

 مغذي مهم در پیشگیري از سرطان

 // // 

01 
درمان پزشکی، تغذیه درمانی، مداخالت 

 سرطانكاشکسی تغذیه اي، كنترل 
 // // 

 // //  اثرات تغذیه اي درمان سرطان 01

 // //  پایش تغذیه اي و ارزشیابی 01

01 
افراد كه از  مالحظات تغذیه اي براي

 بیماري سرطان نجات یافته اند
 // // 

 

 اهداف رفتاری جلسه چهارم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

هـدف )  .شـرح دهـد. در مراحل مختلف سرطانزایی را (PUFA, MUFA, SFA)بررسی دقیق نقش انواع اسیدهاي چر   -

 شناختی(

 شناختی(هدف . )را شرح دهد مهم در مراحل مختلف سرطانزاییارتباط انواع روغن ها با انواع سرطان هاي  -

 شناختی(هدف . )را شرح دهد در پیشگیري و درمان سرطان 0اهمیت اسیدهاي چر  امگا  -

 در پیشگیري یا درمان سرطان را شرح دهد. )هدف شناختی( DHAو  EPAتفاوت اثر مکانیسم  -

 .و بررسی مواد غذایی حـاوي ایـن اسـیدهاي چـر  را شـرح دهـد در سرطان 9و امگا  6اهمیت و نقش اسیدهاي چر  امگا  -

 هدف شناختی()

 در هنگام نگهداري و تهیه فرآیند غذا و ارتباط آن با سرطان را شرح دهد. )هدف شناختی( dioxin نحوه تولید -
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را شـرح دهـد.  9امگا  و 6، امگا 0بررسی مقاالت علمی مهم و جدید در مورد تغذیه و سرطان با تأكید بر اسیدهاي چر  امگا  -

 )هدف شناختی(

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 4جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

51 

بررسی دقیق نقش انواع اسیدهاي چر  

(PUFA, MUFA, SFA)  در مراحل

 مختلف سرطانزایی

 
سخنرانی و 

پاورپوینت و بحث 

 گروهی

یان امتحان كتبی پا

 ترم

01 
ارتباط انواع روغن ها با انواع سرطان هاي 

 مهم در مراحل مختلف سرطانزایی
 // // 

51 
در  0اهمیت اسیدهاي چر  امگا 

 پیشگیري و درمان سرطان
 // // 

01 
در  DHAو  EPAتفاوت اثر مکانیسم 

 پیشگیري یا درمان سرطان
 // // 

01 

و  6اهمیت و نقش اسیدهاي چر  امگا 

در سرطان و بررسی مواد غذایی  9امگا 

 حاوي این اسیدهاي چر 

 // // 

01 
در هنگام نگهداري و  dioxinنحوه تولید 

 تهیه فرآیند غذا و ارتباط آن با سرطان
 // // 

01 

بررسی مقاالت علمی مهم و جدید در 

مورد تغذیه و سرطان با تأكید بر 

 9و امگا  6، امگا 0اسیدهاي چر  امگا 

 // // 

 

 هداف رفتاری جلسه پنجم:ا

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .شرح دهدتئوري باركر را  -

هـدف ) را شـرح دهـد. منشأ جنینی و نوزادي بیماریهاي مزمن غیرواگیر )چاقی و دیابت و بیماریهاي قلبی عروقی و سرطان(  -

 شناختی(

 شناختی(هدف ) را شرح دهد. یري از بیماریها در دوران نوزادي در پیشگ نقش مواد مغذي مهم -

 شناختی(هدف ) نقش مواد مغذي مهم در دوران جنینی در پیشگیري از بیماریها را شرح دهد.  -
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 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 5جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

  تئوري باركر 52
 سخنرانی و پاورپوینت

 و بحث گروهی

امتحان كتبی 

 پایان ترم

01 

منشأ جنینی و نوزادي بیماریهاي مزمن 

غیرواگیر )چاقی و دیابت و بیماریهاي قلبی 

 عروقی و سرطان(

 // // 

01 
نقش مواد مغذي مهم در دوران نوزادي در 

 پیشگیري از بیماریها
 // // 

02 
نقش مواد مغذي مهم در دوران جنینی در 

 یماریهاپیشگیري از ب
 // // 

 

 اهداف رفتاری جلسه ششم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 را شرح دهد. )هدف شناختی(طبقه بندي اختالالت عصبی روانی  -

 را شرح دهد. )هدف شناختی(نقش تغذیه در سیستم عصبی و مغز  -

را شرح دهـد. )هـدف دي، كودكی و بزرگسالی و سالمت مغز را دوران بارداري و شیردهی، نوزا 0اهمیت اسیدهاي چر  امگا  -

 شناختی(

را شـرح دهـد.  در اختالالت افسردگی، نقص توجه بیش فعالی، پرخوري، اخـتالالت دو قطبـی 0اهمیت اسیدهاي چر  امگا  -

 )هدف شناختی(

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 6جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

  طبقه بندي اختالالت عصبی روانی 01
سخنرانی و پاورپوینت 

 و بحث گروهی

امتحان كتبی 

 پایان ترم

 // //  نقش تغذیه در سیستم عصبی و مغز 02

02 

و سالمت مغز را  0اهمیت اسیدهاي چر  امگا 

دوران بارداري و شیردهی، نوزادي، كودكی و 

 بزرگسالی

 // // 

61 

در اختالالت  0ا اهمیت اسیدهاي چر  امگ

افسردگی، نقص توجه بیش فعالی، پرخوري، 

 اختالالت دو قطبی

 // // 
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 اهداف رفتاری جلسه هفتم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

هـدف )  .شـرح دهـدو پـاتوفیزیولوژي آنهـا را  5، دیابـت نـوع 0بررسی اپیدمیولوژي بیماري، بروز شیوع بیماري، دیابت نوع  -

 شناختی(

 را شرح دهد. )هدف شناختی( كنترل پره دیابت و دیابت، كنترل پزشکی و تغذیه درمانی در دیابت -

دریافت كربوهیدرات، شاخص گلیسمی و نمایه گلیسمی، فیبر خوراكی، دریافت پروتئین، شیرین كنندده ها و نقش چربیهـاي  -

 را شرح دهد. )هدف شناختی( رژیمی، ریز مغذي ها و فعالیت فیزیکی

 ماي فعالیت ورزشی را همگام با مقدار انسولین و كربوهیدرات را شرح دهد. )هدف شناختی(راهن -

 انواع انسولین هاي تزریقی و  وضعیت دریافت كربوهیدرات رژیمی در دیابتی ها چگونه تطبیق می یابد. )هدف شناختی( -

 را شرح دهد. )هدف شناختی( HbA0cكنترل كتون بادیها و  -

 ي مناسب در بیماران دیابتی را شرح دهد. )هدف شناختی(مداخالت تغذیه ا -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 7جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

01 

بررسی اپیدمیولوژي بیماري، بروز شیوع 

و  5، دیابت نوع 0بیماري، دیابت نوع 

 پاتوفیزیولوژي آنها

 
پوینت سخنرانی و پاور

 و بحث گروهی

امتحان كتبی 

 پایان ترم

01 
كنترل پره دیابت و دیابت، كنترل پزشکی و 

 تغذیه درمانی در دیابت
 // // 

01 

دریافت كربوهیدرات، شاخص گلیسمی و نمایه 

گلیسمی، فیبر خوراكی، دریافت پروتئین، 

شیرین كنندده ها و نقش چربیهاي رژیمی، ریز 

 مغذي ها و فعالیت فیزیکی

 // // 

01 
راهنماي فعالیت ورزشی را همگام با مقدار 

 انسولین و كربوهیدرات
 // // 

01 

انواع انسولین هاي تزریقی و  وضعیت دریافت 

كربوهیدرات رژیمی در دیابتی ها چگونه تطبیق 

 می یابد

 // // 

 // //  HbA0cكنترل كتون بادیها و  01

 // //  دیابتیمداخالت تغذیه اي مناسب در بیماران  51
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 :هشتماهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .را شرح دهدانواع روشهاي جراحی چاقی  -

 )هدف شناختی( شرایط فرد براي روش جراحی چاقی را شرح دهد. -

 دهد. )هدف شناختی( شرح را Gastric bypassشرایط و مراحل تجویز رژیم هاي غذایی بعد از جراحی هاي  -

 را شرح دهد. )هدف شناختی( نگهداري وزن كاهش یافته بعد از عمل جراحی توسط رژیم غذایی -

 را شرح دهد. )هدف شناختی( مکمل هاي تغذیه اي یا موادمغذي مورد نیاز و مهم بعد از عمل جراحی چاقی -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 8جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه وس مطالبرئ موضوع درس

  انواع روشهاي جراحی چاقی 02
سخنرانی و پاورپوینت 

 و بحث گروهی

امتحان كتبی 

 پایان ترم

 // //  شرایط فرد براي روش جراحی چاقی 01

21 
شرایط و مراحل تجویز رژیم هاي غذایی 

 Gastric bypassبعد از جراحی هاي 
 // // 

51 
افته بعد از عمل نگهداري وزن كاهش ی

 جراحی توسط رژیم غذایی
 // // 

52 
مکمل هاي تغذیه اي یا موادمغذي مورد 

 نیاز و مهم بعد از عمل جراحی چاقی
 // // 

 

 :نهماهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 ی(شناختهدف )  .شرح دهد رااختالالت رفتاري غذا خودن و علل ایجاد كننده آن  -

، پـاتوفیزیولوژي، درمـان پزشـکی، ارزیـابی تغذیـه اي، تـن  EDNOS, Binge eating, Bulimiaبی اشتهایی عصـبی و  -

شـرح دهـد. )هـدف  راسنجی، مصرف انرژي و تعادل آ  و الکترولیت، كمبودهاي ویتامین و مـواد معـدنی و تغذیـه درمـانی 

 شناختی(

 شرح دهد. )هدف شناختی(در این بیماریها را  9و امگا  6، امگا 0توصیه هاي دریافت اسیدهاي چر  امگا  -

 را در این بیماریها شرح دهد. )هدف شناختی( Bو ویتامینهاي گروه  Dنقش ویتامین  -
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 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 9 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 9جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

51 
لل ایجاد اختالالت رفتاري غذا خودن و ع

 كننده آن
 

سخنرانی و پاورپوینت 

 و بحث گروهی

امتحان كتبی 

 پایان ترم

01 

 EDNOS, Bingeبی اشتهایی عصبی و 

eating, Bulimia  پاتوفیزیولوژي، درمان ،

پزشکی، ارزیابی تغذیه اي، تن سنجی، مصرف 

انرژي و تعادل آ  و الکترولیت، كمبودهاي 

 مانیویتامین و مواد معدنی و تغذیه در

 // // 

01 
، 0توصیه هاي دریافت اسیدهاي چر  امگا 

 در این بیماریها 9و امگا  6امگا 
 // // 

51 
را در  Bو ویتامینهاي گروه  Dنقش ویتامین 

 این بیماریها
 // // 

 

 :دهماهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 ناختی(شهدف )  .را شرح دهد سیستم اعصا  مركزي -

 را شرح دهد. )هدف شناختی(سندرمهاي نرولوژیک مرتبط با كمبودها یا افزایش دریافت تغذیه اي  -

 شرح دهد. )هدف شناختی( میترهامواد مغذي مهم در سننتز نروترانس  -

سترسـی مواردي كه در تغذیه درمانی بیماران دچار بیماریهاي عصبی باید مدنظر داشت )تهیه غذا، مشکالت تغذیه فـردي و د -

 را شرح دهد. )هدف شناختی( ناكافی به غذا یا مایعات، مشکالت تغذیه دهانی(

 ا شرح دهد. )هدف شناختی(دیسفاژي )فازدهانی، فاز مروي، فاز حلقی( وتغذیه درمانی، دریافت مایعات، بافت و قوام مایعات ر -

 دف شناختی(سکته مغزي )پاتوفیزیولوژي، درمان پزشکی و تغذیه درمانی(را شرح دهد. )ه -

 )پاتوفیزیولوژي، درمان پزشکی و تغذیه درمانی(را شرح دهد. )هدف شناختی( تروماي مغزي یا نروتروما -

 تروماي نخاعی و جراحت به طنا  نخاعی )پاتوفیزیولوژي، درمان پزشکی و تغذیه درمانی(را شرح دهد. )هدف شناختی( -

 MSو  Myasthenia Grauisو  GBS ،Migraine syndrome، صرع، ALSآدرنومیلولوكودیستروفی بیماري آلزایمر،  -

 را شرح دهد. )هدف شناختی(و بیماري پاركینسون 
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 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 11جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

  سیستم اعصا  مركزي  2
سخنرانی و پاورپوینت 

 و بحث گروهی

 امتحان كتبی

 پایان ترم

2 
سندرمهاي نرولوژیک مرتبط با كمبودها یا 

 افزایش دریافت تغذیه اي
 // // 

 // //  میترهامواد مغذي مهم در سننتز نروترانس  01

01 

مواردي كه در تغذیه درمانی بیماران دچار 

بیماریهاي عصبی باید مدنظر داشت )تهیه 

غذا، مشکالت تغذیه فردي و دسترسی ناكافی 

 ا یا مایعات، مشکالت تغذیه دهانی(به غذ

 // // 

01 

دیسفاژي )فازدهانی، فاز مروي، فاز حلقی( 

وتغذیه درمانی، دریافت مایعات، بافت و قوام 

 مایعات

 // // 

02 

سکته مغزي )پاتوفیزیولوژي، درمان پزشکی و 

 تغذیه درمانی(را شرح دهد. )هدف شناختی(

وژي، تروماي مغزي یا نروتروما )پاتوفیزیول

 درمان پزشکی و تغذیه درمانی(

 // // 

02 
تروماي مغـزي یـا نروترومـا )پـاتوفیزیولوژي، 

 درمان پزشکی و تغذیه درمانی(
 // // 

02 

تروماي نخاعی و جراحت به طنا  نخاعی 

)پاتوفیزیولوژي، درمان پزشکی و تغذیه 

 درمانی(

 // // 

02 

آدرنومیلولوكودیســتروفی بیمــاري آلزایمــر، 

ALS ، ،ــــــرع  GBS ،Migraineص

syndrome  وMyasthenia Grauis  و

MS  و بیماري پاركینسون 

 // // 
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 :يازدهم اهداف رفتاری جلسه

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .شرح دهد را Axis IIو  Axis Iاختالالت  -

 شرح دهد. )هدف شناختی( را 9و امگا  0، امگا6اهمیت تغذیه در سیستم عصبی با تأكید بر اسیدهاي چر  امگا -

 )هدف شناختی( را شرح دهد. در بیماریهاي روان شناختی DHAو  EPAاهمیت  -

 )هدف شناختی( را شرح دهد.اهمیت تغذیه با اسیدهاي چر  در نوزادي در مقابله با بیماریهاي روانی در بزرگسالی  -

 یهاي روانی شرح دهد. )هدف شناختی(را در بیمار  B، ویتامین هاي گروهDنقش ویتامین  -

 نقش فیتوكمیکال ها و آنتی اكسیدانها در سالمت مغز و روان را شرح دهد. )هدف شناختی( -

 نقش تغذیه در بیمارانی كه معتاد به مواد مخدر میباشند را شرح دهد. )هدف شناختی( -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 11جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه س مطالبرئو موضوع درس

  Axis IIو  Axis Iاختالالت  01
سخنرانی و پاورپوینت 

 و بحث گروهی

امتحان كتبی 

 پایان ترم

01 
اهمیت تغذیه در سیستم عصبی با تأكید بر 

 9و امگا  0، امگا6اسیدهاي چر  امگا
 // // 

51 
در بیماریهاي روان  DHAو  EPAاهمیت 

 شناختی
 // // 

51 
همیت تغذیه با اسیدهاي چر  در نوزادي در ا

 مقابله با بیماریهاي روانی در بزرگسالی
 // // 

02 
را در   B، ویتامین هاي گروهDنقش ویتامین 

 بیماریهاي روانی
 // // 

02 
نقش فیتوكمیکال ها و آنتی اكسیدانها در 

 سالمت مغز و روان
 // // 

01 
واد نقش تغذیه در بیمارانی كه معتاد به م

 مخدر میباشند
 // // 
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 :دوازدهم اهداف رفتاری جلسه

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .ا شرح دهدآلرژي غذایی، افزایش حساسیت بر غذا و عدم تحمل غذایی ر -

را  IgEش هـاي غیـر ، سندم آلرژي دهانی، افزایش حساسیت سریع معـدي روده اي، واكـنIgEواكنش هاي میانجی شده با  -

 شرح دهد. )هدف شناختی(

را عدم تحمل غذایی )عدم تحمل به كربوهیدرات، واكنش هاي فارماكولوژیک یا افزودنی هاي غذایی و ارزیـابی هـاي مربوطـه  -

 شرح دهد. )هدف شناختی(

 )هدف شناختی( را شرح دهد.و یاداشت عالئم و نوع غذا  Food-eliminationآزمونهاي آنتی بادي سرم و رژیم هاي  -

را شـرح دهـد. )هـدف  و اجتنا  از غذاهاي غیرایمنی Oral food Challenge, food elimination dietرژیم درمانی  -

 شناختی(

 . )هدف شناختی(و پره بیوتیک ها، پروبیوتیک ها را شرح دهد PUFA. نقش را شرح دهدپیشگیري از آلرژي غذایی  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 12جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 
آلرژي غذایی، افزایش حساسیت بر غذا و عدم 

 تحمل غذایی
 

سخنرانی و پاورپوینت 

 و بحث گروهی

امتحان كتبی 

 پایان ترم

 

، سندم IgEواكنش هاي میانجی شده با 

آلرژي دهانی، افزایش حساسیت سریع معدي 

 IgEش هاي غیر روده اي، واكن

 // // 

 

عدم تحمل غذایی )عدم تحمل به 

كربوهیدرات، واكنش هاي فارماكولوژیک یا 

 افزودنی هاي غذایی و ارزیابی هاي مربوطه

 // // 

 

آزمونهاي آنتی بادي سرم و رژیم هاي 

Food-elimination  و یاداشت عالئم و

 نوع غذا

 // // 

 

 ,Oral food Challengeرژیم درمانی 

food elimination diet  و اجتنا  از

 غذاهاي غیرایمنی

 // // 

 
پیشگیري از آلرژي غذایی را شرح دهد. نقش 

PUFA و پره بیوتیک ها، پروبیوتیک ها 
 // // 
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 :شانزدهم اهداف رفتاری جلسه

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .دهدرا شرح  پاتوفیزیولوژي و درمان تغذیه اي رفالكس مروي -

را شـرح  ، پپتیک اولسر و راههاي مقابله تغذیه اي با هلیکوبـاكتر پیلـوري و سـندرم دامپینـ dyspepsiaتغذیه درمانی در  -

 دهد. )هدف شناختی(

تغذیه درمانی اسهال، یبوست، سلیاک، بیماري التهابی روده، سندرم روده تحریک پذیر، عدم تحمل به الكتـوز را شـرح دهـد.  -

 دف شناختی()ه

 را شرح دهد. )هدف شناختی( بررسی مقاالت علمی جدید و معتبر در مورد  تغذیه و بیماریهاي گوارش -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 13جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

51 
پاتوفیزیولوژي و درمان تغذیه اي رفالكس 

 مروي
 

اورپوینت سخنرانی و پ

 و بحث گروهی

امتحان كتبی 

 پایان ترم

01 

، پپتیک اولسر dyspepsiaتغذیه درمانی در 

و راههاي مقابله تغذیه اي با هلیکوباكتر 

 پیلوري و سندرم دامپین 

 // // 

02 

تغذیه درمانی اسهال، یبوست، سلیاک، 

بیماري التهابی روده، سندرم روده تحریک 

 پذیر، عدم تحمل به الكتوز

 // // 

02 
بررسی مقاالت علمی جدید و معتبر در مورد  

 تغذیه و بیماریهاي گوارش
 // // 

 
 

 

 

 

 


