
 

  

 

 ■ تغذیه و علوم غذایی    بهداشت    توانبخشی     پیراپزشکی  پرستاری    دندانپزشکی    پزشکی دانشکده

 تغذیه  گروه آموزشی 

 تغذیه  رشته/گرایش

 مقطع تحصیلی

 فراگیران

                                کارشناسی ارشد              کارشناسی ناپیوسته           ■ پیوسته کارشناسی                        کاردانی

 دکترای تخصصی             دکترای حرفه ای

 ویژه  و شرایط گروهها تغذیه عنوان واحد درسی

          کارورزی            کارآموزی              ��عملی        ■ تئوری نوع واحد درسی

 02تا  01ه یکشنب :  ( ساعت زمان )                         2احد :              تعداد و تعداد واحد/ ساعت

 5652541 کد درس

 غذاییهای فیزیولوژی تغذیه ،اصول تنظیم برنامه  پیش نیاز/هم نیاز 

نام و نام خانوادگی 

 مدرس / مدرسین 
 دکتر عاطفه اصحابی  ،دکتر زینب فغفوری

 تغذیه  مدرس  رشته تحصیلی

 PhD مدرس  مقطع تحصیلی

 استادیار  رتبه علمی

 zfaghfoori@gmail.com پست الکترونیک
Ashabi _nutrition@yahoo.com  

 دانشکده تغذیه و علوم غذایی شماره تماسآدرس / 

 اهداف کلی

 )شرح توصیف درس(
 ل تغذیه ای در گروه های ویژه و نیاز ها و مداخله های مناسب برای آنهاآشنایی دانشجویان با مسائ

 اهداف اختصاصی

 ویژگی های فیزیولوژیک ،روانی و اجتماعی هر یک از گروه های ویژه 

 شرح نیازهای تغذیه ای هر یک از گروه های ویژه 

 ی ویژه ارزیابی وضعیت تغذیه ای و معیار های غربالگری سالمتی هر یک از گروه ها

 رفتارهای غذایی و مشکالت تغذیه ای هر یک از گروه های ویژه 

 حیطه روانی حرکتی حیطه عاطفی حیطه شناختی پیامدهای یادگیری : 

*   

 روش های تدریس

       نمایش عملی      ■سخنرانی توسط دانشجو    ■سخنرانی و تدریس توسط استاد

    کارگاه آموزشی  (PBL)ر حل مسئلهیادگیری مبتنی ب ■    پرسش و پاسخ

  (TBL)یادگیری مبتنی بر تیم           بیمار شبیه سازی شده       ■  بحث گروهی

 ■  آموزش مجازی                     Bedside teaching ایفای نقش

    Project-Based Learning  یادگیری مبتنی برپروژه    Concept Map نقشه مفهومی  

 سایر ) لطفا قید نمایید ( : 

 بنام خدا  

 (Course Planطرح دوره )

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

 موزشی دانشگاهمعاونت آ

 مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

mailto:Ashabi_nutrition@yahoo.com


ضوابط آموزشی و 

سیاست های  مدیریتی 

 کالس

 *خالق دانشجویی ا           *امتحانات       *تکالیف کالسی        *حضور و غیاب 

 سایر:

 منابع اصلی درس : 

 کتاب تغذیه و رژیم درمانی کراوس 

 تاب تغذیه و رژیم درمانی مادرنک

 ین درس در هر دوره عناو برنامه

شماره 

 جلسه
 عناوین کلی درس در هر جلسه 

تاریخ 

 ارائه

ساعت 

 ارائه
 مواد و وسایل آموزشی  روش تدریس

روش *

 ارزشیابی

0 
آشنایی با دانشجویان ،ارائه اهداف و شرح درسو 

 معرفی رفرنس ها 

 بیوانرژتیک فعالیت های ورزشی

 مجازی    21/21
صداگذاری پاورپوینت 

  pdfجزوه  و شده
 5و  3

2 
 (2نیازهای تغذیه ای در ورزشکاران )

 انرژی و درشت مغذیها 
21/22  

 

 یمجاز

پاورپوینت صداگذاری 

  pdfشده و جزوه 

 5و  3

3 
 (1نیازهای تغذیه ای در ورزشکاران )

در دوره های تغذیه ای و قبل، حین و بعد 

 ورزش

12/22  

پاورپوینت صداگذاری  آنالین

  pdfشده و جزوه 

 5و  3

4 
 (3نیازهای تغذیه ای در ورزشکاران )

 مایعات، الکترولیت ها و ریزمغذیها
3/21  

پاورپوینت صداگذاری  یمجاز

  pdfشده و جزوه 

 5و  3

  21/21 کمک های ارگوژنیک )نیروزا( در ورزشکاران 5
پاورپوینت صداگذاری  آنالین

  pdfشده و جزوه 

 5و  3

6 

 یم های گیاهخواریانواع رژ -رژیم گیاهخواری

و  نگرانیهای تغذیه ای در رژیم های گیاهخواری

گیاهخواری در گروههای خاص )زنان باردار، 

 شیرده و کودکان(

21/21  

پاورپوینت صداگذاری  یمجاز

  pdfشده و جزوه 

 5و  3

7 
آشنایی با تغذیه نظامیان و شرایط فیزیولوژیک 

و  انواع جیره های غذایی در شرایط جنگی و آنها

 نظامی
12/21  

پاورپوینت صداگذاری  یمجاز

  pdfشده و جزوه 

 5و  3

8 
تعیین مقادیر نیازهای ماکرو و میکرونوترینتها 

 در نظامیان
25/2  

پاورپوینت صداگذاری  آنالین

  pdfشده و جزوه 

 5و  3

9 
تاثیر اعتیاد )الکل ،کافئین ،تنباکو و سایر مواد 

و نیازهای  مخدر مانند هرویین و ..بر سالمتی

 تغذیه ای 

11/2 

 مجازی   
صداگذاری پاورپوینت 

  pdfو جزوه  شده

 5 و 3

 مداخالت تغذیه ای در اعتیاد  01
11/2 

 
 

 یمجاز

پاورپوینت صداگذاری 

  pdfشده و جزوه 

 5 و 3

 5 و 3پاورپوینت صداگذاری  آنالین  5/1انواع معلولیت ها و نقش تغذیه در معلولیت های  00



  pdf شده و جزوه جسمی

 رؤیم نویسی  در معلولیت های جسمی 02
21/1/ 

 
پاورپوینت صداگذاری  یمجاز

  pdfشده و جزوه 

 5 و 3

  21/1 نقش تغذیه در معلولیت های ذهنی 03
پاورپوینت صداگذاری  آنالین

  pdfشده و جزوه 

 5 و 3

04 
تغذیه در شرایط اضطراری و بالیای طبیعی و 

 برنامه تغذیه ای مناسب 

12/1 

 
پاورپوینت صداگذاری  یمجاز

  pdfشده و جزوه 

 5 و 3

 تغذیه در شرایط کاهش و یا افزایش فشار هوا  05
3/3 

 
پاورپوینت صداگذاری  یمجاز

  pdfشده و جزوه 

 5 و 3

06 
تغذیه در شرایط حذف نیروهای جاذبه و تغذیه 

 در فضا

21/3 
 یمجاز 

صداگذاری پاورپوینت 

  pdfو جزوه  شده

 5 و 3

 3و  1     امتحان پایان ترم 07

 29/3/0411تاریخ امتحان پایان ترم: تاریخ امتحان میان ترم: 

 : لطفا روش ارزشیابی  ) شماره مربوطه ذیل  (  به تفکیک  عناوین درس را در جدول فوق در ستون مربوطه قید گردد .* توجه 

 روش 

 ارزشیابی

  

 آزمون کتبی :   -1

 کوتاه پاسخ   (     -2گسترده پاسخ      -1الف : تشریحی )  

 ( صحیح  /غلط -3جورکردنی     -2چند گزینه ای    -1ب :  عینی )   

 مصاحبه)شفاهی( -4 انجام تکالیف عملی و پروژه -3 مشاهده عملکرد )چک لیست( -2

 سایر ) لطفا قید نمایید ( - 7 آزمون )کوئیز( -6 مشارکت کالسی -5

 امضاء :                                                                                                                       21/00/99رم :                 تاریخ تکمیل ف

 


