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

 

کارشناسی   :حصیلیت یرشتهو مقطع  علوم بهداشتی و تغذيه گروه آموزشی: بهداشت  دانشکده:

  عمومی بهداشت

 ندارد  یش نیاز:پ -د: نظرینوع واح    2   تعداد واحد:  تغذیه کاربردی نام درس: 
      11-21 یک شنبه روزمان برگزاری کالس: ز

 8کالس    مکان برگزاری:   

 آقای دکتر وفا مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(: آقای دکتر وفا مسئول درس: 22 تعداد دانشجویان:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

ستتاندارد هتای متواد یتذای  و این درس دانشجویان را با نقش و اهمیت تغذیه در سالمت فردی و سالمت جامعه و ا

  چگونگ  تغذیه گروه های آسیب پذیر آشنا نموده و باالخره روش های ارزیاب  وضع تغذیه را ارائه خواهد نمود.

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 
 نقش و اهمیت تغذیه در بهداشت و سالمت جامعه، استانداردهای مواد یذای  و آموزش تغذیه و اصول آنآشنای  با 

 

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

 دریافت های یذای  مرجع، هرم های یذای  و کاربرد انها  -الف

 اهمیت گروه های آسیب پذیر و برنامه های تغذیه ای برای انان -ب

 روش های مختلف ارزیاب  وضع تغذیه -ج

 گونگ  اجرا ی آنهاآشنای  با سیستم های اجرای  برنامه ها و آشنای  با چ -د

 

 همه موارد ذيل          های تدريس:شیوه

 ×پرسش و پاسخ  × سخنران  برنامه ریزی شده  × سخنران 

 × (TBLیادگیری مبتن  بر تیم) × (PBLیادگیری مبتن  بر حل مسئله)  ×بحث گروه 

 ----------------- )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 

 بصورت کتبی و پاورپوينت و بحث در مورد پاسخ های ارائه شده توسط دانشجويان

 وسايل کمک آموزشی:  

ای توست   ارائه مدل های برنامه های تغذیته  ×پروژکتور اسالید    ×وایت برد

 اساتید به کالس

 ویدئو پروژکتور و پاورپوینتببرید(  سایر موارد  )لطفاً نام
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 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

      

 نمره درصد 21شرکت فعال در کالس  نمره  درصد -10کتب  ارائه شده به کالسانجام تکالیف 

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

 (آزمون پایان دوره)  درصد 71

 نوع آزمون

  و ارائه کالس  و توانمندی ارائه و بحث در مورد سوال های مطرح    تست  و پاسخ کوتاه

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

 :)لطفا نام ببريد(لعه: منابع پیشنهادی برای مطا

 :منابع انگلیسی -

 چاپی 

 

 اينترنتی 

 منابع فارسی:

 اصول تغذيه رابینسون 

 تغذيه و رژيم غذايی در بارداری و شیر دهی ترجمه دکتر کشاورز 

 وب سايت های معتبر سازمان جهانی بهداشت و دانشگاه های معتبر مانند بخش تغذيه هاروارد 

 

 اينترنتی 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 معرف  و اهداف برنامه کالس 1
 درس و اهمیت کاربردی تغذیه در سالمت کلیات

 وفاآقای دکتر 

 وفاآقای   دکتر  الگوی یذای  سالم و هرم های یذای آشنای  با  2

 وفادکتر   آقای  اهمیت کمبود و کم خون  فقر آهن و کنترل آن 3

 آقای   دکتر وفا اهمیت کمبود روی و اختالالت ناش  از ان و کنترل آن 4

 آقای   دکتر وفا مبارزه با اختالالت ناش  از کمبود ویتامین آ 5

 آقای   دکتر وفا اهمیت کمبود ویتامین د کنترل و پیشگیری از ابتالء 6

 آقای   دکتر وفا یکمبود ید و اختالالت ناش  از ان کنترل و پیشگیر 7

 آقای   دکتر وفا تغذیه در بارداری 8

 آقای   دکتر وفا تغذیه در شیر ده   9

 آقای   دکتر وفا تغذیه در کودکان و نوجوانان 11

 آقای   دکتر وفا  تغذیه و دیابت 11

 آقای   دکتر وفا دیابت بارداری و تغذیه مادر باردار 12

 دکتر وفاآقای    ارزیاب  وضع تغذیه 13

 آقای   دکتر وفا ارزیاب  وضع تغذیه 14

 

 


