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  کارشناسی ارشد تحصیلی: يرشتهو  مقطع   تغذیه                   گروه آموزشی:                    بهداشت  دانشکده:
      د: نظرينوع واح                              3 تعداد واحد        تغذیه پیشرفتهنام درس: 

  هداشتدانشکده بمکان برگزاري:                          کالس:  زمان
  دکتر زراتی –دکتر امیري  - : دکتر شیدفر مدرسین        تعداد دانشجویان:

 
  

  
 جدول هفتگی کلیات  ارائهي درس

تاریخ   
  جلسه

  استاد مربوط  عنوان مطالب

  دکتر شیدفر  درشت مغذي ها :چربیها    1
 دکتر شیدفر  درشت مغذي ها :چربیها    2

 دکتر شیدفر  درشت مغذي ها :چربیها    3

 دکتر شیدفر  شت مغذي ها :کیفیت پروتئینهادر    4

 دکتر شیدفر  فسفر)–مواد معدنی(کلسیم     5

 دکتر شیدفر  روي)–اهن –مواد معدنی(منیزیم     6

 دکتر شیدفر  سلنیوم)-کبالت   –کروم  –ید  –موااد معدنی(مس     7

  دکتر امیري : پروتئین درشت مغذي ها    8
 يدکتر امیر درشت مغذي ها : پروتئین    9

 دکتر امیري Vit A, Vit Kویتامین هاي محلول در چربی :     10

 دکتر امیري Vit D, Vit E:  ویتامین هاي محلول در چربی    11

 دکتر زراتی  : کربوهیدرات درشت مغذي ها    12

 دکتر زراتی  : کربوهیدرات درشت مغذي ها    13

 راتیدکتر ز Vit B1, B2, B3, B5ویتامین هاي محلول در آب :     14

 دکتر زراتی  Vit B6, B8, B9, B12 ویتامین هاي محلول در آب :    15
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 ٢

 کالس درس در یک هفته) ساعت از 2(براي یک جلسه از درس، براي مثال 
  

  کارشناسی ارشد علوم بهداشتی درتغذیه حصیلی:ت يرشتهو مقطع علوم بهداشتی و تغذیه    گروه آموزشی:بهداشت      دانشکده:
 ـ بیوشیمی مقدماتی ـ فیزیولوژي تغذیه 2و1تغذیه اساسی  یش نیاز:پ ظريند:نوع واح 3  تعداد واحد:  تغذیه پیشرفته  درس:  نام

  نفر 8  تعداد دانشجویان:           دانشکده بهداشت کان برگزاري:م  ............. :ساعت  .........  زمان برگزاري کالس: روز
  دکتر فاطمه امیري ـ دکتر میترازراتی ـ دکتر فرزاد شیدفر مدرسین (به ترتیب حروف الفبا): ردکتر فرزاد شیدف مسئول درس:

  (لطفاً شرح دهید) :رسشرح د
دراین درس مباحث اختصاصی و جدید درباره کربوهیدراتها، پروتئین ها، چربی ها، ویتامین ها و امالح به دانشجویان آموزش داده 

 و ایجاد دید انتقادي در مطالعه مقاالت و متون به دانشجویان ارائه می گردد.میشود و قدرت تجزیه و تحلیل 
مطالعه نقش کربوهیدراتها، پروتئین و هر یک از اسیدهاي آمینه، چربی ها، هضم و جذب درشت مغذیها و آخرین نتایج تحقیقات در 

ابولیکی مواد مغذي انرژي زا ـ مطالعه آخرین یافته هاي مورد نقش کربوهیدارتها، پروتئین ها و چربی ها در تغذیه انسان ـ تداخل مت
علمی در مورد ویتامین ها، نقش متابولیکی، تأثیر بر سایر مواد مغذي، تداخل در جذب و نحوه متابولیسم، مطالعه آخرین یافته هاي 

  داخل در جذب و متابولیسم.علمی در مورد عناصر معدنی، نقش هاي متابولیکی تازه شناخته شده، تداخل اعمال متابولیکی، ت
  

  (همان هدف بینابینی طرح دوره است ) هدف کلی:
، هضم و جذب چربیها، متابولیسم 3امگا PUFAو  6امگا  MUFA ،PUFAآشنایی با طبقه بندي چربیها، اهمیت اسیدهاي چرب 

مینه طبقه بندي و سوخت و ساز لیپیدها، پراکسیداسیون چربیها، آشنا ساختن دانشجویان با مفاهیم و مباحث عمیق تر در ز
کربوهیدراتها، هضم و جذب کربوهیدراتها، بیماریهاي مرتبط با متابولیسم کربوهیدراتها، آشناساختن دانشجویان با مفاهیم و مباحث در 

اختن زمینه طبقه بندي و سوخت و ساز پروتئین و هضم جذب پروتئین ها و بیماریهاي مرتبط با متابولیسم پروتئین ها، آشناس
دانشجویان با مفاهیم و مباحث عمیق تر در زمینه عملکرد، منابع غذایی، کمبود و مسمومیت ومکانیسم هاي بیوشیمیایی ویتامینهاي 

  محلول در چربی و ویتامین هاي محلول در آب، عناصر معدنی درشت مقدار و ریز مقدار. 
  

  اهداف بینابینی:
فیبرغذایی، شیرین کننده هاي مصنوعی، طبقه بندي و ون، هضم و جذب کربوهیدراتها، طبقه بندي کربوهیدراتها، درجه پلیمریزاسی

اهمیت اسیدهاي چرب، اسیدهاي چرب ضروري، هضم و جذب چربیها، لیپوپروتئین ها طبقه بندي پروتئین ها، اسیدهاي آمینه 
یتامینهاي محلول در چربی (جذب، انتقال، ذخیره ضروري و غیرضروري، تراز ازته، کیفیت پروتئین ها، ویتامین هاي محلول در آب و و

سازي، متابولیسم، عملکرد، دریافت مرجع رژیمی، منابع غذایی، کمبود و عوارض مسمومیت احتمالی) مواد معدنی عمده یا درشت و 
و دریافت، کمبود،  مواد معدنی ریز یا عناصر جزیی (جذب، انتقال، ذخیره، دفع، عملکرد، دریافت هاي مرجع رژیمی ، منابع غذایی

 مسمومیت)
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 ٣

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

 شناختی)هدف (  .تعریف و مفهوم چربیها را ذکر نماید -
 شناختی)هدف . (انواع چربی ها و طبقه بندي چربیها را فهرست کند -
 شناختی)هدف ( مقادیر توصیه شده رژیمی چربیها را توضیح دهد. -
  ارتباط انواع مختلف چربیها و اهمیت توصیه رژیمی چربیها را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  1جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

  تعریف چربیها و مقدمه  15
  

سخنرانی و بحث 
  گروهی

  

    //  بیهاشیمی و طبقه بندي چر  120
    //  توصیه رژیمی چربیها  15

  
  اهداف رفتاري جلسه دوم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  .مراحل مختلف هضم و عوامل مؤثر در هضم چربیها را فهرست کند -
 شناختی)هدف ( مراحل مختلف جذب چربیها و فسفولیپیدها و استرولها را توضیح دهد. -
 شناختی)هدف . (بولیسم چربیها و انواع لیپو پروتئین ها را فهرست کندانواع متا -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  2جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

مراحل مختلف و مکانیسم مراحل   30
     جذب لیپیدها

سخنرانی و بحث 
  گروهی

  

هضم و جذب فسفولیپیدها و   65
    //  استرولها

متابولیسم چربیها و انواع   65
    //    لیپوپروتئین ها
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 ٤

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

 شناختی)هدف (  .اکسیداسیون و انتقال چربیها به سایر متابولیت ها را ذکر نماید -
 شناختی)هدف . (تغییرات پراکسیداتیو لیپیدها را فهرست کند -
 شناختی)هدف . (عملکرد اسیدهاي چرب ضروري و انتقال غشایی چربیها را ذکر نماید -
عملکرد اسیدهاي چرب ضروري و تشکیل پروستاگالندینها، ترومبوگسانها و لوکوتري ا ن ها را تجزیه و تحلیـل کنـد. (هـدف  -

  شناختی)
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  3جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه مطالبرئوس   موضوع درس

پراکسیداسیون و انتقال چربیها به سایر   40
    متابولیت ها

سخرانی و بحث 
  گروهی

  

    //  تغییرات پراکسیداتیو لیپیدها  35

عملکرد اسیدهاي چرب ضروري و انتقال   40
    //    غشایی چربیها

تشکیل پروستاگالندینها و ترومبوگسانها و   35
    //    لوکوتري ان ها

  
  اهداف رفتاري جلسه چهارم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  .انواع پروتئین ها را ذکر کند -
 شناختی)هدف . (اهمیت کیفیت پروتئین ها را ذکر کند -
 اختی)شنهدف . (روشهاي مختلف ارزیابی کیفیت پروتئین ها و تأثیر کیفیت پروتئین ها در سالمتی انسان را شرح دهد -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  4جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

انواع پروتئین ها، اسیدهاي آمینه   30
    محدود کننده، ضروري، غیرضروري

سخرانی و روش 
  تدریس

  

    //  اهمیت تکمیل سازي اسیدهاي آمینه  20

و روشهاي مفهوم کیفیت پروتئین ها   110
    //    مختلف در ارزیابی کیفیت پروتئین ها
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 ٥

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

 شناختی)هدف ( طبقه بندي امالح معدنی را ذکر کند.  -
، کمبـود، دریافت هاي مرجـع رژیمـی، منـابع غـذایی و دریافـت، کلسیم، فسفر، منیزیم (جذب، انتقال، ذخیره، دفع، عملکرد -

 مسمومیت). (هدف شناختی)
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  5جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

  کلسیم  55
جذب، انتقال، ذخیره، دفع، عملکرد، 

دریافت هاي مرجع رژیمی، منابع غذایی 
  و دریافت، کمبود و مسمومیت

سخنرانی  و 
  بحث گروهی

  

    //  //  فسفر  40
    //  //  منیزیم  55

  
  

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

اصول تغذیه اي آهن، مس، روي (جذب،  انتقال، ذخیره، دفع، عملکرد، دریافت هاي مرجع رژیمی، منـابع غـذایی و دریافـت،  -
 کمبود، مسمومیت) را بیان کند.

 
  طالبي مبندي ارائهجدول زمان

  6جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

  آهن  60
جذب،  انتقال، ذخیره، دفع، عملکرد، دریافت 
هاي مرجع رژیمی، منابع غذایی و دریافت، 

  مسمومیت) وکمبود

سخنرانی و بحث 
  گروهی

  

    //  //  مس  45
    //  //  روي  45
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 ٦

  اهداف رفتاري جلسه هفتم:
از فراگیر انتظار می رود: رسپایان ددر   

اصول تغذیه اي ید، فلوئور، سلنیوم، کبالت، منگنز، کروم (جذب،  انتقال، ذخیره، دفع، عملکرد، دریافت هـاي مرجـع رژیمـی،  -
 شناختی)هدف (  .را بیان کند کمبود، مسمومیت)منابع غذایی و دریافت، 

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  7جلسه
  دقیقه)مدت زمان(

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

  ید، فلوئور و سلنیوم  90
جذب،  انتقال، ذخیره، دفع، عملکرد، دریافت 
هاي مرجع رژیمی، منابع غذایی و دریافت، 

  مسمومیت) و کمبود

سخنرانی و بحث 
  گروهی

  

    //  //  کبالت، منگنز، کروم  60
 
  
  

  اهداف رفتاري جلسه هشتم:
از فراگیر انتظار می رود: رسان ددر پای  

 )شناختی هدف ( نماید ذکر را آمینه اسیدهاي مخزن توزیع و بندي طبقه آمینه، اسیدهاي -
 )شناختی هدف( کند  فهرست را ساختمانی بندي طبقه و آمینه اسیدهاي انتقال مسیرهاي انواع  -
 )شناختی هدف(  .دهد توضیح را آمینه اسیدهاي مخزن آمینه، اسیدهاي تجزیه و سنتز مسیرهاي -

  )شناختی هدف(  .کند تحلیل و تجزیه را بدن متابولیسم با را آمینه اسیدهاي تجزیه و سنتز مسیرهاي ارتباط  -
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  8جلسه

  ارزشیابی  ي تدریسشیوه رئوس مطالب  موضوع درس  مدت زمان(دقیقه)

 و بندي طبقه آمینه، اسیدهاي  پروتئین -تغذیه پیشرفته  40
  تعریف

 و بحث یسخنران
 گروهی

،  پرسش و پاسخ در کالس
ترم انیامتحان پا  

نپروتئی -تغذیه پیشرفته  20  و بحث یسخنران  انتقال ، AA مخزن و توزیع 
 گروهی

،  پرسش و پاسخ در کالس
ترم انیامتحان پا  

نپروتئی -تغذیه پیشرفته  60  
 تجزیه و سنتز مسیرهاي
  آمینه اياسیده

 و بحث یسخنران
 گروهی

،  پرسش و پاسخ در کالس
ترم انیامتحان پا  

نپروتئی -تغذیه پیشرفته  50 ،  پرسش و پاسخ در کالس و بحث یسخنران سایر بر آمینه اسیدهاي الحاق 
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 ٧

ترم انیامتحان پا گروهی  ها بافت  
نپروتئی -تغذیه پیشرفته  10  - -  جمع بندي و بحث گروهی 

  
  جلسه نهم: اهداف رفتاري

  از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د
  شناختی) هدف( به بافت ها را فهرست کند. نهیآم دهايیو ورود اس نینوسازي پروتئ تیاهم -
  شناختی) هدف( کند. لیو تحل هیبافت ها را تجز ریبه سا نهیآم دهايیالحاق اس جیو نتا نیعوامل مؤثر بر نوسازي پروتئ -
  شناختی) هدف( .دیرا ذکر نما نینوسازي پروتئ ريیگ روشهاي اندازه -
  شناختی) هدف. (را فهرست کند نینوسازي پروتئ ريیو دقت روشهاي اندازه گ تیاهم -
  شناختی) هدف( .دهد حیرا توض )نیپروتئ سمیو مشارکت اندامها در متابول تروژنیتعادل ن( کینتیک -
  شناختی) هدف(. کند لیو تحل هیرا تجز نهیآم دهايیو اس نیبه پروتئ ازیرا با ن نیپروتئ کینتیارتباط ک -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  9جلسه
  ارزشیابی  ي تدریسشیوه رئوس مطالب  موضوع درس  مدت زمان

 -تغذیه پیشرفته  40
 ی و بحثسخنران  بدن در پروتئین نوسازي  پروتئین

 گروهی
،  پرسش و پاسخ در کالس

ترم انیامتحان پا  

 -ذیه پیشرفتهتغ  20
  پروتئین

  نینوسازي پروتئ ريیروشهاي اندازه گ
  

 ی و بحثسخنران
 گروهی

،  پرسش و پاسخ در کالس
ترم انیامتحان پا  

 -تغذیه پیشرفته  60
  پروتئین

و مشارکت  تروژنیتعادل ن( کینتیک
  )نیپروتئ سمیاندامها در متابول

 ی و بحثسخنران
 گروهی

،  پرسش و پاسخ در کالس
ترم نایامتحان پا  

 -تغذیه پیشرفته  50
 ی و بحثسخنران  نهیآم دهايیو اس نیبه پروتئ ازین  پروتئین

 گروهی
،  پرسش و پاسخ در کالس

ترم انیامتحان پا  

 -تغذیه پیشرفته  10
 - -  جمع بندي و بحث گروهی  پروتئین

  



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ٨

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

  ذکر نماید.را در بدن  Vit A-Vit Kعملکرد  -
 را فهرست کند. (هدف شناختی) Vit A-Vit K منابع غذایی -
 شناختی)هدف توضیح دهد. (را  Vit A-Vit Kمکانیسم هاي عملکرد  -
 را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) Vit A-Vit Kعوارض کمبود و مسمومیت   -
-   

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  10جلسه

  ارزشیابی  ي تدریسشیوه رئوس مطالب  درسموضوع   مدت زمان

ویتامین  -تغذیه پیشرفته  40
 Vit A-Vit Kعملکرد   محلول در چربی

ی و سخنران
 بحث گروهی

پرسش و پاسخ در کالس ، 
ترم انیامتحان پا  

ین ویتام -تغذیه پیشرفته  20
ی و سخنران  Vit A-Vit Kمنابع غذایی  محلول در چربی

 بحث گروهی
کالس ، پرسش و پاسخ در 
ترم انیامتحان پا  

ین ویتام -تغذیه پیشرفته  60
 محلول در چربی

 مکانیسم هاي عملکرد
Vit A-Vit K  

ی و سخنران
 بحث گروهی

پرسش و پاسخ در کالس ، 
ترم انیامتحان پا  

ین ویتام -تغذیه پیشرفته  50
 محلول در چربی

 Vitعوارض کمبود و مسمومیت 
A-Vit K  

ی و سخنران
 بحث گروهی

پاسخ در کالس ،  پرسش و
ترم انیامتحان پا  

ین ویتام -تغذیه پیشرفته  10
 - -  جمع بندي و بحث گروهی محلول در چربی



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ٩

  
  اهداف رفتاري جلسه یازدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی) هدف( ذکر نماید.را در بدن  Vit D-Vit Eعملکرد  -
 (هدف شناختی) را فهرست کند. Vit D-Vit E منابع غذایی -
 شناختی)هدف توضیح دهد. (را  Vit D-Vit Eمکانیسم هاي عملکرد  -
 را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) Vit D-Vit Eعوارض کمبود و مسمومیت   -
-   

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  10جلسه

  ارزشیابی  ي تدریسشیوه رئوس مطالب  موضوع درس  مدت زمان

ن ویتامی -تغذیه پیشرفته  40
 Vit D-Vit Eعملکرد   محلول در چربی

ی و سخنران
 بحث گروهی

پرسش و پاسخ در کالس ، 
ترم انیامتحان پا  

ین ویتام -تغذیه پیشرفته  20
ی و سخنران  Vit D-Vit Eمنابع غذایی  محلول در چربی

 بحث گروهی
پرسش و پاسخ در کالس ، 

ترم انیامتحان پا  

ین ویتام -تغذیه پیشرفته  60
بیمحلول در چر  

 مکانیسم هاي عملکرد
Vit D-Vit E  

ی و سخنران
 بحث گروهی

پرسش و پاسخ در کالس ، 
ترم انیامتحان پا  

ین ویتام -تغذیه پیشرفته  60
 محلول در چربی

 عوارض کمبود و مسمومیت
 Vit D-Vit E  

ی و سخنران
 بحث گروهی

پرسش و پاسخ در کالس ، 
ترم انیامتحان پا  

ین ویتام -تغذیه پیشرفته  10
حلول در چربیم  - -  جمع بندي و بحث گروهی 



  ن آفـرینبه نام خـداوند جـا

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٠

 
 
  

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

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید.انواع کربوهیدرات 
 را فهرست کند. (هدف شناختی)هورمون هاي موثر بر متابولیسم کربوهیدرات  -
 را توضیح دهد. (هدف شناختی)کربوهیدرات  مکانیسم هورمون هاي موثر بر متابولیسم -
  را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) مکانیسم هاي هضم و جذب کربوهیدرات -

  
  
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  12جلسه

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

پرســـش و پاســـخ و  pptسخنرانی و     انواع کربوهیدرات  20
  امتحان کتبی

ـــر   60 ـــوثر ب ـــاي م ـــون ه هورم
  متابولیسم کربوهیدرات

پرســـش و پاســـخ و   pptسخنرانی و   
 امتحان کتبی

  
مکانیسم هـاي هضـم و جـذب   30

  کربوهیدرات
پرســـش و پاســـخ و   pptسخنرانی و   

 امتحان کتبی
  

  
  

  م:سیزدهاهداف رفتاري جلسه 
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  ا ذکر نماید.رانواع فیبر  -
 را فهرست کند. (هدف شناختی) قندهاي مصنوعی -
 را توضیح دهد. (هدف شناختی)شاخص گلیسمی  -
  را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) بیماري هاي مرتبط با متابولیسم کربوهیدرات ها -

  



  ن آفـرینبه نام خـداوند جـا

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١١

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  13جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه البرئوس مط  موضوع درس

پرســـش و پاســـخ و  pptسخنرانی و     انواع فیبر و منابع آن  10
  امتحان کتبی

پرســـش و پاســـخ و   pptسخنرانی و     یمصنوع يقندها  10
 امتحان کتبی

  
پرســـش و پاســـخ و   pptسخنرانی و     شاخص گلیسمی  20

 امتحان کتبی
  

بیماري هاي مرتبط با   60
  ها متابولیسم کربوهیدرات

پرســـش و پاســـخ و  pptسخنرانی و   
  امتحان کتبی

  
  :دهمچهاراهداف رفتاري جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. B1-B2-B3-B5عملکرد ویتامین هاي  -
 را فهرست کند. (هدف شناختی)B1-B2-B3-B5منابع غذایی ویتامین هاي  -
 را توضیح دهد. (هدف شناختی)B1-B2-B3-B5مسمومیت ویتامین هاي عوامل موثر بر کمبود یا  -
 را توضیح دهد. (هدف شناختی)B1-B2-B3-B5عالیم کمبود یا مسمومیت ویتامین هاي  -
  را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) B1-B2-B3-B5مکانیسم هاي عملکرد بیوشیمیایی ویتامین هاي  -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  14جلسه

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

ــا عملکــرد ویتــامین   10 آشــنایی ب
  B1-B2-B3-B5هاي 

پرســـش و پاســـخ و  pptسخنرانی و   
  امتحان کتبی

آشنایی با عوامل موثر بر کمبود   30
یــا مســمومیت ویتــامین هــاي 

B1-B2-B3-B5  

پرســـش و پاســـخ و   pptسخنرانی و   
 امتحان کتبی

  
آشنایی با منابع غذایی ویتامین   10

  B1-B2-B3-B5هاي 
پرســـش و پاســـخ و   pptسخنرانی و   

 امتحان کتبی
  



  ن آفـرینبه نام خـداوند جـا

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٢

ــا   10 ــا عالیــم کمبــود ی آشــنایی ب
-B1مسمومیت ویتامین هـاي 

B2-B3-B5  

پرســـش و پاســـخ و  pptسخنرانی و   
  امتحان کتبی

آشــنایی بــا مکانیســم هــاي   40
عملکرد بیوشـیمیایی ویتـامین 

  B1-B2-B3-B5هاي 

پرســـش و پاســـخ و  pptسخنرانی و   
  امتحان کتبی

  
  اهداف رفتاري جلسه پانزدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. B6-B9-B12عملکرد ویتامین هاي  -
 فهرست کند. (هدف شناختی)را   B6-B9-B12منابع غذایی ویتامین هاي  -
 ا توضیح دهد. (هدف شناختی)ر B6-B9-B12مسمومیت ویتامین هاي  عوامل موثر بر کمبود یا -
 را توضیح دهد. (هدف شناختی) B6-B9-B12عالیم کمبود یا مسمومیت ویتامین هاي  -
  را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) B6-B9-B12مکانیسم هاي عملکرد بیوشیمیایی ویتامین هاي  -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  15جلسه 

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

ــا عملکــرد ویتــامین   10 آشــنایی ب
  B6-B9-B12هاي 

پرســـش و پاســـخ و  pptسخنرانی و   
  امتحان کتبی

آشنایی با عوامل موثر بر کمبود   30
یــا مســمومیت ویتــامین هــاي 

B6-B9-B12  

پرســـش و پاســـخ و   pptسخنرانی و   
 امتحان کتبی

  
شنایی با منابع غذایی ویتامین آ  10

  B6-B9-B12هاي 
پرســـش و پاســـخ و   pptسخنرانی و   

 امتحان کتبی
  

ــا   10 ــا عالیــم کمبــود ی آشــنایی ب
-B6مسمومیت ویتامین هـاي 

B9-B12  

پرســـش و پاســـخ و  pptسخنرانی و   
  امتحان کتبی

آشــنایی بــا مکانیســم هــاي   40
عملکرد بیوشـیمیایی ویتـامین 

  B6-B9-B12هاي 

پرســـش و پاســـخ و  pptانی و سخنر  
  امتحان کتبی

  



  ن آفـرینبه نام خـداوند جـا

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٣

  
  
  
  

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

  جمع بندي درس و رفع اشکال و بحث و تبادل نظر 
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  16جلسه 
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

دي درس و جمع بن
رفع اشکال و بحث و 

  تبادل نظر 
  

        

          
          

 
 
 
 
  


