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 : مشخصات درس   

  تعداد دانشجو                 یکارشناس   /ی پرستار گروه آموزشی  

 5/1 تعداد واحد  نی تغذیه و تغذیه درما عنوان درس 

 کارشناسی بهداشت پیوسته  تحصیلی   شته و ر مقطع
 تاریخ شروع 

 دوره   پایان  و
 

 10الی  8شنبه     جلسات روز و ساعت  1401-1400دوم    مسالین نیمسال تحصیلی  

 بیوشیمی  دروس پیش نیاز   ی خادم نبیز مدرس/مدرسین درس 

 مسئول درس 
 )دروس اشتراکی( 

  محل برگزاری 

                         نظری )نظری/عملی( واحد  نوع
روش برگزاری  

 )حضوری/مجازی/ترکیبی( 
 

 

 شرح کلی درس:   

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

 . رد یگ  یاي مورد بحث قرار م ه  ي ماری در ب  ییهاي غذا میانواع رژ ه،یتغذ  تیوضع یبررس  ، ییمواد غذا  باتیترک  ه،یتغذ یدرس اصول کل   نیدر ا 
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 هدف/اهداف کلی درس:  

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

  در سالمت افراد حیصح هیو نقش تغذ تیبا اهم انیدانشجو ییآشنا) 1

  سالم هیو اصول تغذ ییبا هرم غذا انیدانشجو ییآشنا) 2

 آن ها ییعالئم کمبود و منابع غذا سم،یها، متابول يزمغذ یها و ر يشت مغذبا انواع در انیدانشجو ییآشنا(3

 انرژي ازهايیو محاسبه ن هیوضع تغذ یابیروش هاي ارز انیدانشجو ییآشنا (4

 ها  ماريیدر درمان ب ییهاي غذا می با انواع رژ انیدانشجو ییآشنا) 5

 مرتبط ییغذا میرژ تیدر مورد رعا ماریآموزش به ب تیاهم( 6

 

 روش تدریس:   

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

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

 سایر موارد: ... 

 

 ☐ روش تدریس مبتنی بر حل مسئله ☐ سخنرانی روش 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 
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 مواد و وسایل آموزشی:  

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

     
 سایر موارد: ...       
 

 ☐ جزوه  ☐ پاورپوینت 
 ☐ اب کت ☐       فیلم آموزشی      

 ☐         وایت برد                                         ☐          نرم افزار   
 ☐ تصویر  ☐ ماکت 

 ☐ چارت     ☐         لوازم واقعی  
 ☐ فایل صوتی  ☐ پوستر

 

 های فراگیران: تکالیف و مسئولیت   

 هایی در طول ترم دارند.  یتچه وظایف و مسئولفراگیران مشخص کنید که 

 حضور منظم و فعال دانشجو در کالس  ▪

 ارائه سمینار  ▪

▪  
▪  
▪  
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 :یابیارزش

 در طول ترم    یابیو ارزش  یحضور فعال در کالس شرکت در بحث های گروه- 1

 نمره(  2ارائه سمینار) -2

 باشد{  یای م نهینمره چهار گز 12 و  یحینمره تشر 6ترم  انی نمره. }سواالت پا 18 ترم ان یآزمون پا- 2
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 کنید. رای ارزیابی فراگیران استفاده میبا توجه به اهداف اختصاصی درس، مشخص کنید که از چه روشی ب -

 
 سایر موارد: ...

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

 نمره/درصد  عناوین  ردیف

نمره 2 سمینار  1  

نمره 18 آزمون پایانی  2  

3   

4   

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 کالسی پرسش
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 سیاست ها و قوانین:   

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

 حضور فعال در کالس   ▪

  یشرکت در بحث های گروه ▪

▪  

▪  

▪  
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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 آن   عنوان جلسه  جلسه

 با ... است که دانشجو

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

اي   هیدر سالمت، مشکالت تغذ هیتغذ تیاهم 1
 و جهان رانیا عیشا

 ه یتغذ هیاول میبا مفاه ییآشنا
 يماریدر سالمت و ب هیتغذ تیاهم

 و جهان ران یا عیاي شا هیتغذمشکالت 

 عیاي شا هیدر سالمت، مشکالت تغذ هیتغذ تیاهمقادر به توضیح 
باشد.   و جهان رانیا  

 خادمی 

 آن ها ییها و منابع غذا دراتیکربوه تیاهم ها دراتیآن: کربوه یمواد مغذي و منابع اصل  2
 ها و طبقه بندي آنها دراتیانواع کربوه

 ییغذا يبرهایف تیاهم
  ها دراتیجذب کربوه هضم و

 ها درات یاختالالت مربوط به کربوه

نواع  ا، ا آن ه ییها و منابع غذا دراتیکربوه تیاهمقادر به توضیح 
 ییغذا يبرهایف تیاهم، ها و طبقه بندي آنها دراتیکربوه

  ها دراتیاختالالت مربوط به کربوه، ها دراتیهضم و جذب کربوه
 باشد. 

 خادمی 

 آن ها ییها و منابع غذا یچرب تیاهم ها یآن: چرب  یصلمغذي و منابع ا مواد 3
 ها و طبقه بندي آن ها ی انواع چرب

  (6و امگا  3) امگا  يچرب ضرور يها دیاس تیاهم
  یچرب ترانس در سالمت  دهايینقش اس

  ها یهضم و جذب چرب
 ها  یاختالالت مربوط به مصرف چرب یبعض

  یچرب انواع، آن ها ییها و منابع غذا ی چرب تیاهمقادر به توضیح 

  3) امگا  يچرب ضرور يها  دیاس تیاهم،  ها و طبقه بندي آن ها

و   هضم، ی چرب ترانس در سالمت دهايیاس  نقش،   (6و امگا 
 باشد.   یاختالالت مربوط به مصرف چرب یبعضا،  ه یجذب چرب

 خادمی 

 آن ها ییها و منابع غذا نیپروتئ تیاهم ها ن یآن: پروتئ یمغذي و منابع اصل مواد 4
  ها و طبقه بندي آن ها نیانواع پروتئ

  ها نیهضم و جذب پروتئ
 ها نیاختالالت مربوط به مصرف پروتئ یبعض

  انواع، آن ها ییها و منابع غذا نیپروتئ تیاهمقادر به توضیح 
  یبعض،   ه نیو جذب پروتئ هضم، ها و طبقه بندي آن ها نیپروتئ

 . باشد ها  نیاختالالت مربوط به مصرف پروتئ

 خادمی 

  امالح تیاهم  آن: آب، امالح  یمغذي و منابع اصل مواد 5
 آن ها ییبا امالح و منابع غذا ییآشنا
 اختالالت مربوط به امالح  یبعض

آن   ییبا امالح و منابع غذا  ییآشنا، امالح تیاهم به توضیحقادر 
 باشد.  اختالالت مربوط به امالح یبعض، ها

 خادمی 
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  ها نیتامیو تیاهم  ها نیتامیآن: و یلمغذي و منابع اص مواد 6
محلول در آب و منابع   يها نیتامیبا  انواع و ییآشنا
 آن ها  ییغذا
و منابع   یمحلول در چرب يها نیتامیبا انواع و ییآشنا
 آن ها  ییغذا
 ها  نیتامیاختالالت مربوط به و یبعض

 يها نیتامیبا  انواع و ییآشنا، ها نیتامیو تیاهم قادر به توضیح 
 يها نیتامیبا انواع و ییآشنا، آن ها ییمحلول در آب و منابع غذا

اختالالت مربوط به   یبعض، آن ها  یی و منابع غذا یمحلول در چرب
 باشد. ها نیتامیو

 خادمی 

 انرژي در بدن  نیتام تیاهم یی غذا يگروه ها انرژي، 7

  BMI و نحوه محاسبه  فیتعر
 تعادل انرژي

 ينحوه محاسبه انرژ
 ییبرنامه غذا میو نتظ هیتغذ حیاصول صح

 یی غذا يبا انواع هرم ها ییآشنا
 غالت و نان و حبوبات  ییبا گروه غذا ییآشنا
  اتیو لبن ریش  ییبا گروه غذا ییآشنا
 و سبزي  وهیم ییبا گروه غذا ییآشنا
 گوشت ها  ییبا گروه غذا ییآشنا
 متفرقه  ییبا گروه غذا ییآشنا

 انرژي تعادل، در بدنانرژي  نیتام تیاهمقادر به توضیح 
،  یی برنامه غذا میو نتظ هیتغذ حیصح اصول، يمحاسبه انرژ نحوه

،  اتیو لبن ریش ییگروه غذا، غالت و نان و حبوبات ییگروه غذا
  ییگروه غذا،ذ گوشت ها ییروه غذا، گو سبزي وهیم ییگروه غذا

 متفرقه باشد. 

 خادمی 

  يا ه یتغذ تیوضع یاب یرزبا نحوه ا ییآشنا ه یتغذ تیوضع یابیهاي ارز روش 8
  یمارستانی ب يا هیتغذ يبا پرسشنامه ها ییآشنا
 یمارستانیب  هیاصطالحات تغذ  یبا برخ ییآشنا
 یمارستان یب ییغذا يها میبا رژ ییآشنا
 یی غذا يبا گاواژ و فورموالها ییآشنا

 يا هیتغذ يپرسشنامه ها، يا هیتغذ تیوضع ی ابینحوه ارزبا 
 يها میبا رژ ،یمارستانیب  ه یات تغذاصطالح یبرخ،  یمارستانیب

 آشنا باشد.  ییغذا يگاواژ و فورموالها، یمارستانیب ییغذا

 خادمی 

 و کاربرد آن یمعمول ییغذا میبا رژ ییآشنا ییغذا يها میرژ انواع 9
 نرم و کاربرد آن ییغذا میبا رژ ییآشنا
 شفاف و کاربرد آن عیما ییغذا میبا رژ ییآشنا
و کاربرد  نیو کم پروتئ نیپرپروتئی رژیم غذایبا  ییآشنا
 آن

،  نرم و کاربرد ییغذا میرژ،  و کاربرد آن یمعمول ییغذا میبا رژ 
و کم   نیپرپروتئ، رژیم ربرد آن شفاف و کا عیما ییغذا میرژ

پر کالري و کم کالري و کاربرد  ییغذا میرژن، و کاربرد آ نیپروتئ
و   یکم چرب ییغذا میرژ، کم نمک و کاربرد آن ییغذا میرژ، آن

 آشنا باشد.  کاربرد آن

 خادمی 
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پر کالري و کم کالري و کاربرد   ییغذا میرژبا  ییآشنا
 آن

 کم نمک و کاربرد آن  ییغذا میرژبا  ییآشنا
 و کاربرد آن  یکم چرب ییغذا میرژبا  ییآشنا

  یقلب يها يماریو ب ابتید ،ی: چاقیدرمان میرژ 10
 یعروق

 ی در چاق یدرمان میرژ
  یابتید مارانیدر ب یدرمان میرژ
 خون يمبتال به پر فشار مارانیدر ب یدرمان میرژ
  یقلب يها يماریمبتال به ب مارانیدر ب یدرمان میرژ

 یعروق

 مارانیدر ب یدرمان میرژ، در چاق یدرمان میرژبا اصول کلی 
  میرژن، خو يمبتال به پر فشار مارانیدر ب یدرمان میرژ، یابتید

 آشنا باشد.  یعروق یقلب يها يماری به بمبتال مارانیدر ب یدرمان

 خادمی 

اختالالت  ، یدر اختالالت گوارش یدرمان میژر 11
 یو کم خون يویکل

  ی در اختالالت گوارش یدرمان میرژ
  يویدر اختالالت کل یدرمان میرژ
  یدر کم خون یدرمان میرژ

در   یدرمان میرژی، در اختالالت گوارش یدرمان میرژبا اصول کلی 
 آشنا باشد.  یدر کم خون یدرمان میرژ، يویالت کلاختال

 خادمی 

 يو بخش مراقبت ها یدر سوختگ یدرمان میرژ 12
 ژهیو

  ژهیو يو بخش مراقبت ها یدر سوختگ  یدرمان میرژبا اصول کلی  ژه یو يو بخش مراقبت ها یدر سوختگ یدرمان میرژ
 آشنا باشد. 

 خادمی 

 منابع درس: 

 سندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات مقاله مشخصات مقاله شامل عنوان، نوی

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

1 .Krause's Food & the Nutrition Care Process (Krause's Food & Nutrition Therapy) 14th Edition,2021 

2 .Nutrition Essentials for Nursing Practice, 7th Edition, Susan G. Dudek  

 مقاالت ارجینال و متاآنالیز مربوطه . 3

4 . 

5 . 

6 .   

 

 


