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و  سوءتغذيه از ناشي بيماريهاي  موضوع درس:
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  مريم نظريدکتر تدوين کننده : . آنها کنترل و پيشگيري نحوه و جهان و ايران در مغذي مواد دريافت کمبود از ناشي هاي بيماري شيوع و بروز بر موثر عوامل و علل با آشنايي  هدف کلي درس:

 رئوس مطالب
هدف رفتاري هر جلسه درس:)دانشجو در پايان هر 

 هد بود(جلسه درس قادر خوا
 ارزشيابي و فعاليتهاي تکميلي رسانه و وسيله -نحوه ارائه درس حيطه

1  

 اتيولوژي و اپيدميولوژي مباني و تعاريف

   اي تغذيه هاي بيماري بررسي اهميت -

 را شرح دهد

 و اي تغذيه هاي بيماري تعريف -

را   تغذيه با مرتبط و مزمن بيماريهاي

 بداند

 امتحان کتبي و سواالت شفاهي استفاده از اساليد و تخته و سخنراني  

2  

 PEM تغذيه سوء با آشنايي

 در آن اشکال و PEM سوءتغذيه تعريف -

 دهد شرح را ايران و جهان

 را PEM آپيدميولوژي هاي شاخص -

 دهد توضيح

 چاقي و پنهان ،گرسنگي گرسنگي -

 نمايد تشريح

 توضيح را سوءتغذيه جغرافياي توزيع - -

 .دهد

 امتحان کتبي و سواالت شفاهي استفاده از اساليد و تخته و سخنراني  

  4و3

 اثرات و عوارضو   PEM تغذيه سوء بر موثر عوامل

 ان

 در را PEM در موثر عوامل و علل- -

 .دهد توضيح ايران و جهان

 آور مرگ بيمارهاي در PEM سهم -

 .کند تشريح را جهاني

 تشريح را   PEM پيامدهاي و عوارض -

 .نمايد

 را PEM کنترل و پيشگيري راههاي- -

 .کند بيان

 در جهان کشورهاي اي مداخله تجربه - -

 امتحان کتبي و سواالت شفاهي استفاده از اساليد و تخته و سخنراني  



 .دهد توضيح PEM مقابل

5-7  

آهن، اسيد فوليک و ) ايي تغذيه هاي خوني کم

B12) 

 تغذيه هاي کمخوني و آهن خوني،کمبود کم تعريف-

 کند بيان را اي

 از استفاده با خوني کم انواع تشخيص هاي روش-

 .دهد توضيح پزشکي هاي شاخص

 . نمايد ذکر ايران جهان در خوني کم شيوع-

 برابر در پذير آسيب هاي گروه شناخت چگونگي -

 .دهد توضيح کمخوني

 کم و فوليک اسيد کمبود بر موثر عوامل و علل 

 .دهد توضيح را آن از ناشي خوني

 کمبود از ناشي کمخوني کنترل و پيشگيري راههاي-

 . کند بيان را فوليک اسيد

 خوني کم وB12 کمبود بر موثر عوامل و علل

 .نمايد تشريح را پرنيشوز

 را پرينشيوز خوني کم کنترل و پيشگيري راههاي-

 .کند بيان

 

 امتحان کتبي و سواالت شفاهي استفاده از اساليد و تخته و سخنراني  

8  

 A ويتامين ايي تغذيه وضع يررسب

 .کند بيان را A ويتامين اي تغذيه نقش

 را ايران و جهان در آن شيوع و A ويتامين کمبود-

 .دهد توضيح

 شرح را  ويتامين کمبود بر موثر عوامل و علل-

 A.دهد

 .کند ذکر آن کمبود کنترل و پيشگيري راههاي-

 .کند تشريح را A ويتامين کمبود با مقابله روشهاي-

 امتحان کتبي و سواالت شفاهي استفاده از اساليد و تخته و سخنراني  

9  

   روي تغذيه وضع بررسي

 را ايران جهان در روي کمبود شيوع و تاريخچه-

 نمايد تشريح

 کمبود بر موثر غذايي غير و غذايي عوامل و علل-

 .دهد توضيح را روي

 .کند بيان انسان در روي کمبود عوارض-

 .نمايد ذکر آن کنترل و پيشگيري راههاي-

 امتحان کتبي و سواالت شفاهي استفاده از اساليد و تخته و سخنراني  

11  

    ريکتز وضع بررسي

 

 بيماريهاي بر کلسيم و  D ويتامين اي تغذيه نقش -

 . دهد شرح استخواني

 بيان ايران و جهان در ريکتز و راشيتيسم شيوع-

 .کند

 امتحان کتبي و سواالت شفاهي استفاده از اساليد و تخته و سخنراني  



 

 لیست منابع:

 (referenceمنبع اصلی)

 بیماری های ناشی از سوءتعذیه و اپیدمیولوژی آنها

 تدوین دکتر مجید کاراندیش و دکتر آرش رشیدی

 (bibliographiمنابع وابسته برای مطالعه بیشتر:)

 WHOسایت 

Unicef 

                                                                                                                                                                                

 تشريح را ريکتز و راشيتيسم بر موثر عوامل و علل-

 .نمايد

 .دهد توضيح آن کنترل و پيشگيري راههاي-

12  

 يد کمبود باليني عالءم بررسي

 

 .نمايد ذکر IDD يد کمبود از ناشي اختالالت-

 .دهد توضيح ايران و جهان در IDD شيوع-

 .نمايد تشريح IDD بر موثر عوامل و علل و اتيولوژي-

 ذکر IDD  با مقابله با مختلف کشورهاي تجربه-

 .نمايد

 ايران در IDD از پيشگيري و مبارزه کشوري برنامه-

 .کند بيان

 امتحان کتبي و سواالت شفاهي استفاده از اساليد و تخته و سخنراني  

13 

 

 

  امتحان پايان ترم 

 

 
 

 

 

 امتحان تستي و تشريحي

 


