
 بسمه تعالی

 

 زاد اسالمی واحد نجف آبادآدانشگاه 

 پزشکیدانشکده 

 99-99سال اول فرم طرح درس نیمسال

     و رژیمهای غذایی با تاکید بر مادر و کودک تغذیه کاربردی  نام درس:

 94009 کد درس:

 نظری نوع واحد:                                2 تعداد واحد: 

  کاردانی بهداشت خانواده  رشته تحصیلی: مقطع و 

 اصول تغذیه پیشنیاز : دروس 

 20/94/99تاریخ امتحان پایان ترم:                     تاریخ امتحان میان ترم:

                                                   نازنین کریم آباده:    مدرس

 پزشکی 149:   کالسمکان 

 9-94ساعت کالس :      به یکشنروز کالس : 

     2505   تلفن داخلی دفتر:

  ساعات حضور در دفتر: 

 

و هرم راهنمايي غذايي روزانه و  RDA ،چگونگي ارزيابي وضعيت تغذيه اي كودكان ، آشنايي با اهميت تغذيه و نقش آن در ارتقاء سالمت هدف کلی:

 تغذيه صحيح در كودكان ، مادران باردار و شيرده ،انواع گروههاي غذايي

 
 

 در پايان دوره دانشجو قادر خواهد بود.  اهداف اختصاصي:

 حيطه شناختي:

 نقش و اهميت تغذيه درسالمت را تشريح كند -1

 روشهاي ارزيابي وضعيت تغذيه اي را نام ببرد و در مورد هر كدام توضيح دهد-2

 گروههاي غذايي را نام برده  و نقش و اهميت هرم غذايي را در برنامه غذايي روزانه توضيح دهد -3

 تغذيه در دورانهاي مختلف زندگي را توضيح دهد  -4

 مناسب در بيماران قلبي ،ديابتي وكم خوني را توضيح دهد  تغذيه -5



 :نگرشيحيطه 

 جامعه داوطلب شود .جهت  مطالعات مربوط به ارزيابي وضعيت تغذيه در -1

 نسبت به ارتقاءسطح آگاهي تغذيه اي افراد آسيب پذير اجتماع اقدام نمايد -2

 :رفتاري)عملکردي(حيطه 

  حضور بهم رساند  به موقع در كالس درس--1

 يک برنامه غذايي عادي روزانه تنظيم نمايد  -2

 تکاليف و فعاليتهاي كالسي را به نحو مطلوب انجام دهد   -3

 در بحث هاي مرتبط به درس شركت فعال داشته باشد -4

 

 

درصورت  -4پرسش و پاسخ از مباحث جلسه قبل  -3انجام حضور و غياب در ابتداي كالس  -2حضور به موقع در كالس ، --1 استاد: چگونگي فعاليت

 لزوم ارائه تکليف براي جلسه بعد 

 

 سخنراني ،پرسش و پاسخشيوه تدريس: 

 ماژيک ، وايت بورد  وسايل كمک آموزشي: 

 

 

 حضور به موقع در كالس -1 دانشجو:تکاليف  و فعاليت

 آمادگي الزم براي پاسخگويي به سواالت مرتبط با جلسه قبل  -2

 

 آزمون كتبي -3فعاليت كالسي  -2حضور و غياب  -1 نحوه ارزيابي دانشجو:

 توضيحات:



 

                . (وزارت خانه باشدتوسط توجه: سر فصل دروس باید طبق سر فصل های ارائه شده  )جدول زمانبندی درس  

 رئوس مطالب تاریخ ردیف

 تعريف تغذيه ،اهميت و نقش تغذيه صحيح در ارتقاء سالمت جامعه 24/6/89 9

 اصول صحيح تنظيم برنامه غذايي 31/6/89 2

 ( Food Guide Pyramidگروههاي غذايي )  7/7/89 1

 تنظيم برنامه غذايي با استفاده از هرم غذايي  14/7/89 0

 روشهاي ارزيابي وضعيت تغذيه) بررسي  مصرف مواد غذايي( 21/7/89 5

 روشهاي ارزيابي وضعيت تغذيه)بررسيهاي آنتروپومتريک( 29/7/89 6

 روشهاي ارزيابي وضعيت تغذيه)بررسيهاي آنتروپومتريک( 5/9/89 7

 روشهاي ارزيابي وضعيت تغذيه)بررسيهاي بيوشيميايي و باليني( 12/9/89 9

 تغذيه در زمان بارداري و شيردهي 18/9/89 9

 تغذيه در ديابت ) انواع ديابت و ديابت دوران بارداري( 26/9/89 94

 ماهگي (  6-12)تغذيه در دوران كودكي 3/8/89 99

 باالتر ( تغذيه دوران كودكي ) يکسال و 11/8/89 92

 تغذيه در زمان بارداري و شيردهي 17/8/89 91

 تغذيه در ديابت ) انواع ديابت و ديابت دوران بارداري( 24/8/89 90

 كم خوني هاي تغذيه اي 1/11/89 95

 تغذيه در بيماريهاي قلبي عروقي 9/11/89 96

 تغذيه در زمان تب و عفونت  15/11/89 97
 



 اصول رفرنس نويسي و كامل نوشته شود.لطفا طبق  :منابع درسي

 اصول تغذيه رابينسون .آخرين ويرايش ، تغذيه كراوس ،آخرين ويرايش 

1- Mahan L K , Escott ـStumps . Krause‘s Food , Nutrition and Diet Therapy .  
 

 

 

 


