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واحدي) 3ساعتی براي یک درس  3جلسه ي  17(براي یک دوره درس کامل،    

بهداشت دانشکده: تغذیه گروه آموزشی:             
در علوم بهداشتی کارشناسی ارشد تغذیه تحصیلی: يرشتهو مقطع   

 
واحد 2عملی  –واحد  1نظري  : نوع و تعداد واحد       تعداد واحد:  بررسی و ارزیابی تغذیھ  جامعھنام درس: 

واحد  3جمع  تئوري   
د: اجبارينوع واح     اپیدمیولوژي تغذیه یش نیاز:پ    

 
 مکان برگزاري:   زمان برگزاري کالس: روز: دوشنبه   ساعت: 13-16    

 دکتر ناهید آریائیان مسئول درس:    نفر 7 تعداد دانشجویان:

  دکترمیترا  زراتی     دکتر ناهید آریائیان، مدرسین (به ترتیب حروف الفبا):  
 

  
  (لطفاً شرح دهید) :رسشرح د

ذیه جامعه و در آن با روشهاي گوناگون بررسی و ارزیابی وضع تغ این واحد براي دانشجویان این رشته ضروري است.
جزیه و تغذیه جامعه، تسی وضع رربمزایا و معایب هر کدام آشنا می شوند و طراحی، سازماندهی و پیاده کردن یک 

رار پذیري روشهاي تحلیل داده ها و تفسیر و نتیجه گیري از یافته ها را فرا می گیرند و با روشهاي سنجش اعتبار و تک
 بررسی وضعیت تغذیه آشنا می شوند.

 
(لطفا شرح دهید)هدف کلی:   

نایی پیدا نموده ارزیابی تغذیه فرد و جامعه آشدانشجویان باید با مفاهیم اولیه، بنیادي و اصولی روشهاي هدف کلی درس: 
 و مهارت استفاده از این روشها را کسب نمایند.

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

 
:بتواند دانشجو پس از گذراندن این درس باید  
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 ٢

وضعیت تغذیه را تعریف و عوامل موثر بر آن را بیان نماید. - 1  
ک را بیان یابی وضعیت تغذیه را بیان و روش هاي مختلف وضعیت تغذیه را نام برده و محاسن و معایب هر یسیستم ارز - 2

 نماید.
وامل موثر بر نمایه و نماگرها تعریف و نحوه تعیین اعتبار و تکرار پذیري، صحت، دقت، حساسیت، ویژگی ارزش اخباري و ع - 3

 آنها را توضیح دهد.
یرسیستماتیک در ارزیابی هاي تغذیه اي را توضیح دهد.خطاهاي سیستماتیک و غ - 4  
را توضیح  محاسن و معایب و خطاهاي روش هاي آنتروپومتریک، بالینی و آزمایشگاهی که در ارزیابی تغذیه بکار می روند - 5

 دهد.
ک را تروپومتریشاخص هاي اندازه بدن و شاخص هاي رشد، ارزیابی هاي مربوط به ترکیبات بدن نمایه و نماگرهاي آن - 6

 توضیح دهد.
رخی آزمون هاي سنجش وضعیت پروتئین ها، آزمونهاي سنجش کم خونی هاي تغذیه اي و آزمونهاي سنجش وضعیت ب - 7

 ویتامین ها و امالح را توضیح دهد.
روش هاي ارزیابی رژیمی را توضیح دهد. - 8  
یک برنامه ارزیابی وضعیت تغذیه را تدوین و اجرا نماید. - 9  
  
  

  اهداف رفتاري جلسه اول:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. اهداف سنجش وضعیت تغذیه -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. ( وضعیت تغذیه و عوامل موثر بر آن  -

ــابی آن   -  Nutrition survey, Nutrition surveillance, Nutrition intervention, Nutrition سیســتم ارزی
Screening (هدف شناختی)را توضیح دهد 
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 ٣

  ي مطالببندي ارائهنزماجدول 
  1جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

پرسش و پاسخ در کالس ،   سخنرانی     وضعیت تغذیه و عوامل موثر بر آن  دقیقه 30
  امتحان پایان ترم

پرسش و پاسخ در کالس ،   سخنرانی    اهداف سنجش وضعیت تغذیه  دقیقه 30
  امتحان پایان ترم

 ,Nutrition survey     دقیقه 90
Nutrition surveillance, 
Nutrition intervention, 

Nutrition Screening   

کالس ، پرسش و پاسخ در   سخنرانی  
  امتحان پایان ترم

  
  :اهداف رفتاري جلسه دوم

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. انواع روش هاي ارزیابی وضعیت تغذیه اي -
 را فهرست کند. (هدف شناختی) نمایه ها و نماگرها -
 را توضیح دهد. (هدف شناختی) نمایه ها و نماگرها -
  را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) روش هاي ارزیابی وضعیت تغذیه ايتفاوت انواع  -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  2جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

انواع روش هاي ارزیابی   90
  وضعیت تغذیه اي

  سخنرانی  
  

پرسش و پاسخ در 
کالس ، امتحان پایان 

  ترم
پرسش و پاسخ در  سخنرانی    نمایه ها و نماگرهاانواع   30

 کالس ، امتحان پایان
 ترم

پرسش و پاسخ در  سخنرانی    تفاوت نماگرها و نمایه ها  30
 کالس ، امتحان پایان

 ترم
تفاوت انواع روش هاي ارزیابی   30

  وضعیت تغذیه اي
    

  



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ٤

  اهداف رفتاري جلسه سوم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. مشخصه هاي نمایه و نماگرها را -
 شناختی)هدف را فهرست کند. ( خطاهاي سیستماتیک و غیر سیستماتیک -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. ( اعتبار و تکرار پذیري  -
  را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) محاسن و معایب  -

  ي مطالبارائه بنديجدول زمان
  3جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

  سخنرانی    مشخصه هاي نمایه و نماگرها  30
  

پرسش و پاسخ در 
 کالس ، امتحان پایان

 ترم
خطاهاي سیستماتیک و غیر   60

  سیستماتیک
پرسش و پاسخ در  سخنرانی  

 کالس ، امتحان پایان
 ترم

پرسش و پاسخ در  سخنرانی    و تکرار پذیرياعتبار   30
 کالس ، امتحان پایان

 ترم
پرسش و پاسخ در  سخنرانی    محاسن و معایب  60

 کالس ، امتحان پایان
 ترم

  
  اهداف رفتاري جلسه چهارم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. انواع روش هاي آنتروپومتریک -
 شناختی)هدف را فهرست کند. ( شاخص هاي تن سنجیانواع  -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. ( تن سنجی و موارد کاربردي آن -
 را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) محاسن و معایب تن سنجی -
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 ٥

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  4جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

  سخنرانی    انواع روش هاي آنتروپومتریک  60
  

پرسش و پاسخ در 
 کالس ، امتحان پایان

 ترم
پرسش و پاسخ در  سخنرانی    تن سنجی و موارد کاربردي آن  60

 کالس ، امتحان پایان
 ترم

پرسش و پاسخ در  سخنرانی    محاسن و معایب تن سنجی  60
 کالس ، امتحان پایان

 ترم
  

  پنجم:اهداف رفتاري جلسه 
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. انواع فرمول هاي مورد استفاده در تن سنجی -
 شناختی)هدف را فهرست کند. ( انواع روش هاي تن سنجی در سنین مختلف در جامعه -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. ( انواع روش هاي تن سنجی در سنین مختلف در جامعه -
  را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) نتایج حاصل از اندا زه گیري هاي تن سنجی -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  5جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

انواع فرمول هاي مورد استفاده   60
  در تن سنجی

  سخنرانی  
  

پرسش و پاسخ در 
 پایانکالس ، امتحان 
 ترم

انواع روش هاي تن سنجی در   60
  سنین مختلف

پرسش و پاسخ در  سخنرانی  
 کالس ، امتحان پایان

 ترم
تفسیرنتایج حاصل از اندا زه   60

  گیري هاي تن سنجی
پرسش و پاسخ در  سخنرانی  

 کالس ، امتحان پایان
 ترم
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 ٦

  
  اهداف رفتاري جلسه ششم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. شاخص هاي اندازه بدن -
 شناختی)هدف را فهرست کند. ( انواع شاخص هاي رشد در جامعه -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. (. انواع شاخص هاي رشد در جامعه -
  ا تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)نتایج حاصل از بررسی شاخص هاي رشد ر -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  6جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

آشنایی با شاخص هاي اندازه   30
  بدن

  سخنرانی  
  

پرسش و پاسخ در 
 کالس ، امتحان پایان

 ترم
آشنایی با انواع شاخص هاي   60

  رشد
پرسش و پاسخ در  سخنرانی  

 کالس ، امتحان پایان
 ترم

تفسیر نتایج حاصل از بررسی   90
  شاخص هاي رشد

پرسش و پاسخ در  سخنرانی  
 کالس ، امتحان پایان

 ترم
  

  اهداف رفتاري جلسه هفتم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. انواع روشهاي ارزیابی ترکیبات بدن  -
 توضیح دهد. (هدف شناختی) را ارزیابی هاي مربوط به ترکیبات بدن -

 روشهاي مربوط به تعیین درصد چربی بدن را توضیح دهد
 تعیین درصد پروتئین  بدن را توضیح دهد 

 (هدف شناختی) .نماگرهاي آنتروپومتریک را توضیح دهدنمایه و  -
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 ٧

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  7جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

انواع روشـهاي ارزیـابی ترکیبـات   15
   بدن 

  سخنرانی  
  

پرسش و پاسخ در 
 کالس ، امتحان پایان

 ترم
روشهاي مربوط به تعیـین درصـد   60

 چربی بدن 
   

پرسش و پاسخ در  سخنرانی  
 کالس ، امتحان پایان

 ترم
پرسش و پاسخ در  سخنرانی    تعیین درصد پروتئین  بدن   20

 امتحان پایان کالس ،
 ترم

  سخنرانی    نماگرهاي آنتروپومتریکو نمایه   60
  

پرسش و پاسخ در 
 کالس ، امتحان پایان

 ترم
  
  

  اهداف رفتاري جلسه هشتم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  .را ذکر نماید (گذشته نگر و آینده نگر)انواع روشهاي بررسی دریافت غذایی. -
 شناختی)هدف ( را توضیح دهد  روشهاي بررسی دریافت غذاییانواع  -
 را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)و معایب و محاسن آنها  انواع روشهاي بررسی دریافت غذایی  -
 چگونگی کار با نرم افزارهاي ٍٍثبت خوراك را توضیح دهد. -
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 ٨

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  

  
  

  اهداف رفتاري جلسه نهم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 .شناختی)هدف (را فهرست کند آزمایشات مربوط به کمبودهاي تغذیه ایی و اختالالت تغذیه ایی -
 شناختی)هدف توضیح دهد. (نام برده و  را  تغذیه ایی خونیهايآزمایشات مربوط به کم -
 دهد. (هدف شناختی) را  توضیح و اختالالت تغذیه ایی ویتامینها آزمایشات مربوط به سایر کمبود -
 را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)محاسن و معایب آزمایشات مختلف  -

  8جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

انواع روشهاي بررسـی دریافـت   15
  غذایی

  سخنرانی  
  

پرسش و پاسخ در 
 کالس ، امتحان پایان

 ترم
پرسش و پاسخ در  سخنرانی    یاد آمد خوراك  30

 کالس ، امتحان پایان
 ترم

پرسش و پاسخ در  سخنرانی    ثبت خوراك  30
کالس ، امتحان پایان 

 ترم

  سخنرانی    تکرر مصرف خوراك  30
  

پرسش و پاسخ در 
کالس ، امتحان پایان 

 ترم

پرسش و پاسخ در  سخنرانی    معایب و محاسن  30
کالس ، امتحان پایان 

 ترم

  سخنرانی    ٍثبت خوراك ٍنرم افزارهاي  30
  

پرسش و پاسخ در 
کالس ، امتحان پایان 

 ترم
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 ٩

  )تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختینتایج آزمایشات بیمار بتواند  -
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  9جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

به کمبودهاي  آزمایشات مربوط  90
تغذیه ایـی و اخـتالالت تغذیـه 

  ایی

آزمایشــات مربــوط بــه 
  کمبودهاي ویتامینها

آزمایشـــات مربـــوط 
  اختالالت تغذیه ایی

  کاربرد
  محاسن و معایب

  

  سخنرانی
  

پرسش و پاسخ در 
 کالس ، امتحان پایان

 ترم

آزمایشــات مربــوط بــه   کمخونیهاي تغذیه ایی  60
  کمخونیهاي تغذیه ایی

  کاربرد
  محاسن و معایب

پرسش و پاسخ در  سخنرانی
 کالس ، امتحان پایان

 ترم

  
  اهداف رفتاري جلسه دهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  را ذکر نماید.آزمونهاي سنجش وضعیت پروتئین ها  -
 شناختی)هدف را فهرست کند. ( آزمونهاي سنجش وضعیت امالح . -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. (و محاسن و معایب هر کدام  وضعیت پروتئین ها و امالحآزمونهاي سنجش  -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  10جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

پروتئینهــاي خــون و   سنجش وضعیت پروتئین ها  90
  کاربرد هریک

محاسن و مزایـاي هـر 
  کدام 

  سخنرانی
  

پرسش و پاسخ در 
 کالس ، امتحان پایان

 ترم

آزمونهــــاي مــــورد   سنجش وضعیت امالح  60
ـــین  ـــتفاده در تعی اس
  وضعیت امالح بدن

پرسش و پاسخ در  سخنرانی
 کالس ، امتحان پایان

 ترم



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٠

  آزمونھاکاربرد 

  
  اهداف رفتاري جلسه یازدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. مواد مغذي ماکرو و میکرونوترینتهاعالئم کمیود  -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. ( عالئم کمیود مواد مغذي ماکرو و میکرونوترینتها -
  . (هدف شناختی)و تشخیص دهد تجزیه و تحلیل کند بتواند بیمار مراجعه کننده را از نظر بالینی -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  11جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

ــــــــــود    ــــــــــم کمی عالئ
  ماکرونوترینتها(درشت مغذیها)

  ویتامینها
  امالح

  سخنرانی
  

پرسش و پاسخ در 
 کالس ، امتحان پایان

 ترم
ــــــــــود    ــــــــــم کمی عالئ

  میکرونوترینتها(ریز مغذیها)
  کالري
  پروتئین

  اسیدهاي چرب

 پرسش و پاسخ در سخنرانی
 کالس ، امتحان پایان

 ترم
  

  اهداف رفتاري جلسه دوازدهم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 دانشجو بتواند طرحی در رابطه با بررسی وضیعیت تغذیه ایی داده و آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  12جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه مطالبرئوس   موضوع درس

  سخنرانی    ارائه یک طرح تحقیقاتی  
  

پرسش و پاسخ در 
، ارائه کار کالس 

 عملی 
  

  بررسی پروپوزال مشخص شده توسط دانشجو با حضور دانشجویان
  
  



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١١

  
  م:سیزدهاهداف رفتاري جلسه 

 
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

  بررسی وضیعیت تغذیه ایی داده و آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهددانشجو بتواند طرحی در رابطه با 
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  13جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

  سخنرانی    ارائه یک طرح تحقیقاتی  
  

پرسش و پاسخ در 
، ارائه کار کالس 
  عملی

  
  :چهاردهماهداف رفتاري جلسه 

  
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

  دانشجو بتواند طرحی در رابطه با بررسی وضیعیت تغذیه ایی داده و آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  13جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

  سخنرانی    ارائه یک طرح تحقیقاتی  
  

پرسش و پاسخ در 
، ارائه کار کالس 
  عملی

  
 
 
 
 
 
 
 
 



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٢

  :پانزدهماهداف رفتاري جلسه 
 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. انواع وسایل موجود در آزمایشگاه تغذیه  -
 . کار نمایده و بتواند بطور عملی داتوضیح درا  طرز کار دستگاه کالریمتر -
 . توضیح داده و بتواند بطور عملی کار نمایدرا  ebodyو  BIA )طرز کار دستگاههاي تعیین کننده  ترکیب بدن(  -
 را توضیح دهد. (هدف شناختی) vi- scanطرز کار دستگاه  -
 . ه و بتواند بطور عملی کار نمایددادرا توضیح کار با کالیپر  -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  15جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

  سخنرانی و کار عملی    کالریمتر  40
  

پرسش و پاسخ در 
کالس ، ارائه کار 

 عملی
40  BIA  وebody    پرسش و پاسخ در  سخنرانی و کار عملی

کالس ، ارائه کار 
 عملی

20  vi- scan    پرسش و پاسخ در  سخنرانی و کار عملی
کالس ، ارائه کار 

 عملی
پرسش و پاسخ در  سخنرانی و کار عملی   کالیپر  80

کالس ، ارائه کار 
 عملی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٣

  اهداف رفتاري جلسه شانزدهم: -
  

 شناختی)هدف . (ه و بتواند بطور عملی کار نمایددارا توضیح د کار با نرم افزارهاي تغذیه ایی -
  

  مطالبي بندي ارائهجدول زمان
  16جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

90  N4   سخنرانی و کار عملی  
  

پرسش و پاسخ در 
کالس ، ارائه کار 

 عملی
90  Food processor    سخنرانی و کار عملی  

  
پرسش و پاسخ در 
کالس ، ارائه کار 

 عملی

  


