
 

 بسمه تعالی 

 

 
شتی ردمانی سیرجان  دادکشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی

 واحد ربانهم رزیی ردسی   

 

 

 طرح دوره دروس نظری و عملی  
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 :مشخصات درس   

 23 تعداد دانشجو  عمومی پزشکی  گروه آموزشی 

 2 تعداد واحد تغذیه کلی اصول عنوان درس

 پزشکی تحصیلی  شتهو ر مقطع
 تاریخ شروع 

 دوره  و پایان 
19/06/1401 
14/10/1401 

 روز و ساعت جلسات   1401اول  نیمسال تحصیلی 
 14-12یکشنبه 
 14-12دوشنبه 

 مدرس/مدرسین درس
 عادله دکتر، بازیار هادی دکتر

 مرشد زادهنوا دکتر ، خدابخشی
 دروس پیش نیاز 

 ندارد

 مسئول درس
 راکی()دروس اشت

 محل برگزاری بازیارهادی دکتر آقای 
 دانشکده پزشکی

 (103)کالس 

واحد نوع 
 )نظری/عملی(

 نظری 
روش برگزاری 

 )حضوری/مجازی/ترکیبی(
 حضوری

 

   

 شرح کلی درس:

 توصیفی کوتاه و مختصر از درس را در یک یا دو پاراگراف بنویسید.

 درس این طی این در دانشجویان بدن، های ارگان عملکرد بر ای تغذیه کمبودهای تاثیر و ها بیماری از پیشگیری و بدن سالمت حفظ در صحیح تغذیه نقش به توجه با

 .شوند می آشنا بدن در آنها بیولوژیک نقش و مغذی مواد منابع و سالم و صحیح تغذیه بیماری، و سالمت در تغذیه نقش تغذیه، اهمیت با
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 هدف/اهداف کلی درس:  

 ه کوریکولوم رشته، هدف/اهداف کلی درس را بنویسید.با مراجعه ب

 اهداف کلی درس:

  آشنایی دانشجویان با تعاریف، اهمیت و مفاهیم تغذیه 

 حفظ سالمت و ارتقاء سطح سالمت فرد در جامعه و پیشگیری از بیماری هادر  حیصح هیو نقش تغذ تیاهم در ارتباط بادانشجو  ،و گسترش دانش ییآشنا 

 روزمره یدر زندگ ییمربوط به مصرف مواد غذا ارتقاء دانش 

 ان با نقش تغذیه در خدمات بهداشتی و درمانی ایران دانشجوی ییآشنا 

 هیسوء تغذ بروز از رییشگیبه منظور پ یسالمت فرد در دوره های مختلف زندگ نیدر تآم حیصح هیو نقش تغذ تیاهم بادانشجو  ییآشنا 

 
 اهداف اختصاصی درس: 

 اریخچه علم تغذیه آشنا خواهد شد.با تعریف و ت .1

 .آشنا خواهد شد ای هیبا نکات مهم تغذ .2

 .ابدیتفاوت مواد مغذی و غذا را درم .3

 .در بدن را شرح دهد دراتهاینقش کربوه تیاهم .4

 .را بشناسد دراتهایانواع کربوه .5

 .دهدرا شرح  ها دراتیکربوههضم و جذب  یچگونگ .6

 .دهد شرح را بدن در چربیها نقش اهمیت .7

 .بشناسد را آنها بندی طبقه و چربیها اعانو .8

 .دھد شرح را چربیها جذب و هضم چگونگی .9

 دریابد. را غیرضروری و ضروری چرب ایھاسید نقش .10

 بداند. را آنها مصرف از پرهیز راههای و دریابد را سالمتی در ترانس چرب اسیدهای نقش .11

 .دھد تشخیص را متیسال برای مفید ایھچربی بتواند و بشناسد را چربیها غذایی منابع .21

 .بداند را چربیها جذب و هضم .13
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 .بداند را اھآن صحیح مصرف ایھراه و بشناسد را چربیها مصرف به مربوط اختالالت بعضی .14

 .کند استفاده کاربردی شکل به را سالمتی و بیماری در پروتئینها نقش .15

  آنها بندی طبقه و پروتئینها انواعشناسایی  .16

 .کند استفاده را کامل تئینهایپرو تهیه جهت گیاهی غذاهای .17

 .ببرد بکار را پروتئینها غذایی منابع .18

 .کند شناسایی بیماری و سالمتی وضعیتهای در را ازته تعادل .19

 .دهد شرح را پروتئینها جذب و هضم .20

 .دهد شرح را پروتئینها مصرف به مربوط اختالالت بعضی .21

 .دده شرح بیماری و سالمتی در را آب و امالح ویتامینها، نقش .22

 .بداند را امالح و ویتامینها طبقه بندی .23

 .بشناسد را امالح و ویتامینها مفید غذایی منابع .24

 .کند بیان بیماری و سالمتی در را آب نقش .25

 .بداند را بدن در انرژی تامین اهمیت .26

 .کند درك را انرژی تعادل .27

 .نماید محاسبه را فرد یک روزانه نیاز مورد کل انرژی .28

 .شود آشنا غذایی گروههای تقسیم بندی با .29

 .شود آشنا تغذیه ای کمخونی های با .30

  . دهد آموزش کمبود ید و کلسیم را آهن، فقر کمخونی به تغذیه ای مربوط توصیه های .31

  با انواع سوء تغذیه، شاخص های ارزیابی سوء تغذیه، وضعیت سوء تغذیه در ایران و جهان، دالیل ایجاد سوء تغذیه و نقش تغذیه آشنا شود. .32
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 روش تدریس:

ارکت روش تدریس را بر اساس موضوع، زمان کالس، منابع و امکانات و نحوه مش. نماییدروش تدریسی در آموزش استفاده میمشخص کنید از چه 

  انتخاب کنید و در صورت امکان مشارکت فراگیران و شرکت آنان در بحث های کالسی را در اولویت قرار دهید. فراگیران

 سایر موارد: ... 

 

 ☐ روش تدریس مبتنی بر حل مسئله  سخنرانیروش تدریس 
 ☐ روش تدریس ایفای نقش  روش تدریس بحث گروهی

 ☐ روش تدریس مبتنی بر کار تیمی                              روش تدریس پرسش و پاسخ
 ☐ روش تدریس اکتشافی ☐ روش تدریس نمایشی

      ☐ های کوچکروش تدریس در گروه                                                                    ☐ روش تدریس آزمایشگاهی

 مواد و وسایل آموزشی:

 یادگیری، در آموزش خود از چه وسایل آموزشی استفاده می کنید. -به منظور تسهیل فرآیند یاددهی

    
 سایر موارد: ...      

  جزوه  پاورپوینت
  کتاب ☐      فیلم آموزشی     

         وایت برد                                      ☐         نرم افزار   

  تصویر ☐ ماکت

  چارت    ☐        لوازم واقعی 
 ☐ فایل صوتی ☐ پوستر
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 های فراگیران:تکالیف و مسئولیت   

 ی در طول ترم دارند. هایچه وظایف و مسئولیتفراگیران مشخص کنید که 

 کالس در منظم و فعال حضور  

 پاسخ و پرسش و کالس های بحث در مشارکت  

 شده مشخصزمان  در کالسی تکالیف ارائه 

 روز مقاالت ترجمه مقاله و شفاهی یا کتبی ارائه 

 شده مشخص موضوعات مورد در کنفرانس ارائه 
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 نحوه ارزیابی فراگیران: 

 کنید.رای ارزیابی فراگیران استفاده میهداف اختصاصی درس، مشخص کنید که از چه روشی ببا توجه به ا -

 
 سایر موارد: ...

 

مشخص  نیزنمره و یا درصد مرتبط با هر فعالیت را همچنین میزان . تعیین می شودچه فعالیت هایی  با توجه بهمشخص کنید که نمره نهایی دانشجو  -

 کنید.
 

 نمره/درصد عناوین ردیف
ترم امتحان میان 1  7 (35)  
(5) 1 پرسش و پاسخ و تکالیف کالسی 2  
(5) 1 حضور و غیاب 3  
(5) 1 ارائه کنفرانس و مشارکت در بحث کالسی 4  
(50) 10 امتحان پایانترم 5   

  سئواالت چند گزینه ای ☐ سئواالت تشریحی کوتاه پاسخ

 ☐ غلط-سئواالت صحیح ☐ سئواالت تشریحی بلند پاسخ
 ☐ کار عملی ☐ سئواالت شفاهی

 ☐ چک لیست مشاهده عملکرد ☐ سئواالت جور کردنی
    های کالسیپرسش
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 سیاست ها و قوانین:  

 . ورت شفاف برای فراگیران شرح دهیدقوانین کالس خود را به ص

 کالس در منظم و فعال حضور  

  رعایت اخالق حرفه ای و آکادمیک 

  شد خواهد نمره رکس به منجر موجه غیبت و درس حذف به منجر شده تعیین سقف از بیش موجه غیر غیبت صورت در  

 سرکالس موبایل بودن سایلنت 

 ورود و خروج با کسب اجازه از استاد 
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 جدول زیر را بر اساس رئوس مطالبی که در هر جلسه آموزش می دهید کامل کنید. 

 برنامه زمانبندی درس:

هدف کلی: هدف از یادگیری این مطلب  جلسه عنوان جلسه

 با ... آن است که دانشجو

 مدرس/ مدرسین ...اهداف رفتاری: دانشجو در پایان باید بتواند

 تیو اهم میواژه ها، مفاه فیتعر 1

آن در  تینقش و اهم ه،یتغذ

 عیای شا هیسالمت و مشکالت تغذ

در  هیتغذ گاهیو جهان، جا رانیا

 یبهداشت هیخدمات اول

 و نقش تغذیه، اهمیت و مفاهیم ها، واژه تعریف

 شایع ای تغذیه مشکالت و سالمت در آن اهمیت

 اولیه خدمات در تغذیه جایگاه جهان، و ایران

 .آشنا شود بهداشتی

 سالالمت  در آن اهمیت و نقش تغذیه، اهمیت و مفاهیم ها، واژه 

 در تغذیاله  جایگالاه  جهالان،  و ایالران  شایع ای تغذیه مشکالت و

 بهداشتی را بطور کامل شرح دهد.  اولیه ماتخد

 دکتر بازیار 

 

2 
 انرژی 

آشنا  اهمیت انرژی و نحوه محاسبه انرژی هر فرد

 شود.

  دکتر خدابخشی  انرژی و نحوه محاسبه انرژی مورد نیاز فرد را شرح دهد. اهمیت 

انواع،  درات،ی: کربوهیمواد مغذ 3

 آن تینقش و اهم

آشنا  آنها اهمیت و نقش انواع، کربوهیدرات ها،

 شود.

  انواع کربوهیدرات ها را تشخیص دهد و نقش و اهمیت آن ها را

 شرح دهد. 

 دکتر خدابخشی 

4 
 آن تیانواع، نقش و اهممغذی: چربی، 

آشنا شود. آنها اهمیت و نقش چربی ها، انواع،    انواع چربی ها را تشخیص دهد و نقش و اهمیت آن ها را شرح

 دهد. 

بخشی دکتر خدا  

انواع، نقش و مواد مغذی: چربی،  5

 آن تیاهم

آشنا شود. آنها اهمیت و نقش انواع، ها، چربی   ح انواع چربی ها را تشخیص دهد و نقش و اهمیت آن ها را شر

 . دهد

 دکتر خدابخشی 

، انواع، نقش و نیپروتئمواد مغذی:  6

 اهمیت آن، انواع سوء تغذیه

آنها و شناخت  تاهمی و نقش انواع، پروتئین ها،

 آشنا شود. انواع سوء تغذیه

  انواع پروتئین ها را تشخیص دهد و نقش و اهمیت آن ها را

 شرح دهد. 

 دکتر خدابخشی 
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آشنا شود. غذایی های گروه انواع  غذایی های گروه انواع 7    .دکتر بازیار  انواع گروه های غذایی را شناسایی کند 

 ویتامین های محلول در چربی 8

 (A و D) 

آشنا شود. چربی در محلول های ویتامین     انواع ویتامین های محلول در چربی را شناسایی کرده و نقش و

 اهمیت آن ها در بدن انسان را شرح دهد.

 دکتر مرشد زاده 

 ویتامین های محلول در چربی 9

(E  وK) 

آشنا شود. چربی در محلول های ویتامین    بی را شناسایی کرده و نقش و انواع ویتامین های محلول در چر

 اهمیت آن ها در بدن انسان را شرح دهد.

 دکتر مرشد زاده 

ویتامین های محلول در آب  10

(B3,B2,B1) 

آشنا شود. بر آد محلول های ویتامین    و نقش و کرده شناسایی را آب در محلول های ویتامین انواع 

 . دهد شرح را انسان بدن در ها آن اهمیت

زاده دکتر مرشد   

ویتامین های محلول در آب  11

(,B6,B5 )بیوتین 

را شناسایی کرده و نقش و  انواع ویتامین های محلول در آب      آشنا شود.آب  در محلول های ویتامین 

 اهمیت آن ها در بدن انسان را شرح دهد.

 دکتر مرشد زاده 

ویتامین های محلول در آب  12

(B12,B9) 

آشنا شود.ب آ در محلول های ویتامین    را شناسایی کرده و نقش   انواع ویتامین های محلول در آب

 اهمیت آن ها در بدن انسان را شرح دهد.

 دکتر مرشد زاده 

 ی ماکرومینرالمواد معدن 13

 )قسمت اول(

آشنا شود. ماکرومینرال معدنی مواد   را شناسایی کرده و نقش و  ماکرومینرال معدنی انواع مواد

 بدن انسان را شرح دهد. اهمیت آن ها در

 دکتر بازیار 

 ی ماکرومینرالمواد معدن 14

 )قسمت اول(

آشنا شود. ماکرومینرال معدنی مواد   را شناسایی کرده و نقش و  ماکرومینرال معدنی انواع مواد

 اهمیت آن ها در بدن انسان را شرح دهد.

 دکتر بازیار 

 ی میکرومینرالمواد معدن 15

 )قسمت اول(

آشنا شود. میکرومینرال دنیمع مواد    را شناسایی کرده و نقش و  میکرومینرال معدنی انواع مواد

 اهمیت آن ها در بدن انسان را شرح دهد.

 دکتر بازیار 
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 های بیماری در درمانی رژیم 16

 مختلف

آشنا شود. مختلف های بیماری در درمانی رژیم   بازیار دکتر  مختلف را شرح دهد. های بیماری در درمانی رژیم  

 

 منابع درس:

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات مقاله

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان، مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ کتاب  

انتشار آخرین رابینسون، تغذیه اصول. 2   

ام 15 ویرایش کراووس تغذیه اصول. 2   

.روز به علمی مقاالت. 3   

  بهداشت وزارت و( WHO) جهانی بهداشت سازمان جمله از روز به رسمی آمارهای ارائه معتبر منابع. 4
 


