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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  71)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

 تغذیه Ph.D  حصیلی:ت یرشتهو مقطع  علوم بهداشتی و تغذيه گروه آموزشی:      بهداشت  دانشکده:

 ندارد  یش نیاز:پ -د: نظرینوع واح    1   تعداد واحد:  برنامه های تغذیه در سطح جامعهنام درس: 
      11-21شنبه  روززمان برگزاری كالس: 

 8كالس    مکان برگزاری:   

خانم دكتر  مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:  آقای دكتر وفا مسئول درس: 11 تعداد دانشجویان:

 آقای دكتر وفا  جزایری 

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

مل موفقیت و عدم موفقیتت متدل هتا و برنامته هتای م تلت  الزم است كارشناسان تغذیه آگاهی كافی از علل و عوا

تغذیه جامعه داشته باشند تا بتوانند در شرایط م تل  اقتصادی و اجتمتاعی  زمتانی و مکتانی م تلت  برنامته هتای 

 مناسبی برای بهبود تغذیه جامعه تدوین و در اجرای آنها شركت كنند. 

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 
 م تل  برنامه های تغذیه ای و علل و عوامل موفقیت و عدم موفقیت این برنامه ها آشنایی با مدل های

 

 بینابینی:)در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(اهداف 

 بررسی و نقد برنامه های تغذیه ای در حال اجرا در كشور -ال 

 بررسی و نقد برنامه هایی تغذیه ای مشابه در دنیا -ب

 امه ها و ارائه راهکارهای مناسب برای ارتقا و اثر ب شی بیشتر برنامه هامقایسه و تحلیل برن -ج

 آشنایی با سیستم های اجرایی برنامه ها و آشنایی با چگونگی اجرا ی آنها -د

 

 همه موارد ذيل          های تدريس:شیوه

 ×پرسش و پاسخ  × س نرانی برنامه ریزی شده  × س نرانی

 × (TBLیادگیری مبتنی بر تیم) × (PBLبر حل مسئله) یادگیری مبتنی  ×بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 
 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

بررسی و تحلیل در مورد پرسش های مطرح شده کالسی توسط اساتید در مدت مقرر و ارائه آن به کالس 

 ر مورد پاسخ های ارائه شده توسط دانشجويانبصورت کتبی و پاورپوينت و بحث د
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 وسايل کمک آموزشی:  

ارائه مدل های برنامه های تغذیته ای توستط   ×پروژكتور اسالید    ×وایت برد

 اساتید به كالس

 ویدئو پروژكتور و پاورپوینتببرید(  سایر موارد  )لطفاً نام

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

      

 نمره درصد 21شركت فعال در كالس  نمره  درصد -02كتبی ارائه شده به كالسام تکالی  انج

ارائه پاسخ ها مطرح توسط اساتید بصورت پاورپوینت و بحث كالستی در حوتور استاتید ببرید(  ناماً سایر موارد )لطف

 )ارائه پروژه مطالعاتی دانشجویان(  درصد 01

 نوع آزمون

  و ارائه كالسی و توانمندی ارائه و بحث در مورد سوال های مطرح    تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

 :)لطفا نام ببريد(منابع پیشنهادی برای مطالعه: 

 :منابع انگلیسی -

 چاپی 

 

 اينترنتی 

 منابع فارسی:

 چاپی 

  تغذيه در کشور ارتقاء وضعا برنامه ملی تغذيه ای در سه دهه مختلف در رابطه ب مهمترينارائه 

 مجالت علمی مربوط به برنامه ريزی غذا و تغذيه 

 A review of the efficacy and effectiveness of nutritional Interventions. What 

works? Allan L. & Gillespie S.  UN ACC/SCN, Manila,  1002. 

 How Nutrition Improves?  Gillespie S. 2991,  UN ACC/SCN, C/O WHO. 

Geneva.  

 
 

 اينترنتی 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 معرفی و اهداف برنامه كالس 2
 ای و سیاسته ای اجرایی تغذیههای برنامه  كلیات

 وفاآقای دكتر 

 وفاآقای   دكتر  داشتآشنایی با دفتر بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشتی وزارت به 1

 وفاآقای   دكتر  برنامه های تغذیه ای در حال اجرا در كشور نقاط ضع  و قوت 3

 خانم دكتر جزایری برنامه های تغذیه سالمندان 4

 دكتر جزایری خانم برنامه های تغذیه سالمندان }ادامه( 5

 وفاآقای دكتر  برنامه غنی سازی آرد با آهن و اسید فولیک 1

 وفاآقای دكتر  رنامه حمایتی مشاركتی سوء تغذیه كودكانب 7

خانم دكتر  -آقای دكتر وفا برنامه غنی سازی شیر و روغن با ویتامین د 8

 جزایری

خانم دكتر  -آقای دكتر وفا برنامه تغذیه با شیر مادر  9

 جزایری

كتر خانم د -آقای دكتر وفا برنامه مبارزه با اختالالت ناشی از كمبود ید 20

 جزایری

خانم دكتر  -آقای دكتر وفا  برنامه تغذیه مدارس 22

 جزایری

خانم دكتر  -آقای دكتر وفا برنامه پیشگیری از اختالالت ناشی از كمبود روی 21

 جزایری

خانم دكتر  -آقای دكتر وفا برنامه مبارزه با كمبود ویتامین آ 23

 جزایری

خانم دكتر  -آقای دكتر وفا ودكانبرنامه های مبارزه با اختالالت رشد ك 24

 جزایری

 

 


