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دکتر  مدرس:
محمد حسین 

 دلشاد

 1398-99تحصیلی  دومنیمسال 

 
 پیشگیری از درجامعه و ارتقاء سطح سالمت فرد آشنایی دانشجویان با تعاریف، اهمیت ومفاهیم تغذیه، نقش تغذیه در حفظ سالمت و: هدف کلی درس 

 درمانی ایران تغذیه درخدمات بهداشتی و وآشنایی با نقش بیماریها
  

شماره 

 جلسه

تاریخ 

 جلسه

اهداف میانی  )رئوس 

 مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف 

آموزشی: شناختی، عاطفی، روان 

 حرکتی(

 حیطه

 اهداف

 روش یاددهی

 یادگیری
 ارزشیابینحوه دانشجو و وظایف تکالیف زمان جلسه مواد و وسایل آموزشی

1 
 جلسه

 اول

تعریف تغذیه، 

 تاریخچه علم تغذیه 

 

اهمیت تغذیه 

درپیشگیری از 

بیماریها و حفظ 

اهمیت و  سالمت

تغذیه در تعالیم 

 دینی

 

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:

 هیتغذ تاهمی – هیعلم تغذ خچهیتار

و حفظ  هایماریاز ب رییشگیدر پ

 سالمت را شرح دهد

سالمت و  فیدرط هینقش تغذ

در خدمات  هیتغذ گاهیجا یماریب

 دیرا بازگو نما یبهداشت هیاول
  حیطه عاطفی:

 یکالس یمشارکت فعال در بحث ها

شناختی 

 عاطفی

سخنرانی/پرسش 

 و پاسخ
 دیتاپروژکتور لم آموزشیکتاب، فی

حضور فعال در  دقیقه90

شرکت فعال  کالس،

در بحث و پاسخگویی 

 به سئواالت

 آغازین

                                                 

 گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای رانی، مباحثهتواند شامل: سخنیادگیری می –روش یاددهی   


یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط  نیاای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون  

 دانشجویان( برگزار گردد.
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نقش تغذیه درطیف  

سالمت و بیماری 

جایگاه تغذیه در 

خدمات اولیه 

 بهداشتی

 .داشته باشد

به درس گوش  یو دقت کاف زهیبا انگ

 فرا دهد.

2 

 جلسه

 دوم

تعریف)غذا، مواد 

فیبرهای مغذی، 

های  گروه، غذایی

غذایی، تغذیه 

صحیح ومناسب 

 وسالم(

کربوهیدراتها، انواع، 

خواص منابع 

کربوهیدراتها و نقش 

کربوهیدراتها در 

 بدن امه غذایی وبرن

 

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:
غذا، مواد مغذی، گروههای غذایی، 

را تغذیه صحیح ومناسب و سالم 

 تعریف کند

 را تعریف کندکربوهیدراتها 

انواع، خواص منابع کربوهیدراتها 

 را توصیف کندروش 

نقش کربوهیدراتها در برنامه غذایی 

 دیرا بازگو نما در بدن

  حیطه عاطفی:
 یکالس یمشارکت فعال در بحث ها

 .داشته باشد

به درس گوش  یو دقت کاف زهیبا انگ

 فرا دهد.

شناختی 

 عاطفی

سخنرانی/پرسش 

 و پاسخ
 دیتاپروژکتور کتاب، فیلم آموزشی

حضور فعال در  دقیقه90

کالس،شرکت فعال 

 در بحث و پاسخگویی

ای یا مرحله

 تکوینی

3 

 جلسه

 سوم

چربی ها،  معرفی

ب اسیدهای چر

 ضروری، انواع 

چربی ها، خواص ، 

نقش آن در برنامه 

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:
را چربی ها، اسیدهای چرب ضروری 

 تعریف کند

را انواع چربی ها، خواص آنها  

شناختی 

 عاطفی
سخنرانی/پرسش 

 و پاسخ
 دیتاپروژکتور کتاب، فیلم آموزشی

حضور فعال در  دقیقه90

کالس،شرکت فعال 

در بحث و پاسخگویی 

 به سئواالت

ای یا مرحله

 تکوینی
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 غذایی وبدن 

 

 توصیف کند

را  نقش آن در برنامه غذایی و بدن

 دیبازگو نما

  حیطه عاطفی:
 یکالس یمشارکت فعال در بحث ها

 .اشته باشدد

به درس گوش  یو دقت کاف زهیبا انگ

 فرا دهد.

4 

 جلسه

 چهارم

آشنایی با مباحث 

انواع، پروتئین ها، 

 نابع آنخواص، م

نقش  کاربرد و 

پروتئین ها در 

 بدن  برنامه غذایی و

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:
 را تعریف کند پروتئین ها

را انواع پروتئین ها، خواص آنها *  

 توصیف کند

نقش پروتئین ها در *کاربردها و 

 دیرا بازگو نمابرنامه غذایی و بدن 

  حیطه عاطفی:
 یکالس یمشارکت فعال در بحث ها

 .داشته باشد

به درس گوش  یو دقت کاف زهیبا انگ

 فرا دهد.

شناختی 

 عاطفی

سخنرانی/پرسش 

 و پاسخ
 دیتاپروژکتور کتاب، فیلم آموزشی

حضور فعال در  دقیقه90

کالس،شرکت فعال 

در بحث و پاسخگویی 

 به سئواالت

ای یا مرحله

 تکوینی

5 

 جلسه

 پنجم

آشنایی با مباحث 

ویتامین ها و کلیات 

 آنها

  

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:
 را تعریف کندویتامین ها * 

را انواع ویتامین ها ، خواص آنها *  

شناختی 

 عاطفی

تمرین 

عملی/ایفای 

 نقش
 کتوردیتاپروژ کتاب، فیلم آموزشی

حضور فعال در  دقیقه90

کالس،شرکت فعال 

در بحث و پاسخگویی 

 به سئواالت

ای یا مرحله

 تکوینی
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 توصیف کند
  حیطه عاطفی:

 یکالس یمشارکت فعال در بحث ها

 .داشته باشد

به درس گوش  یو دقت کاف زهیبا انگ

 فرا دهد.

6 

 جلسه

 ششم

آشنایی با مباحث 

ویتامین های 

محلول درآب، نقش 

 فیزیولوژیک، منابع و

بیماریهای ناشی از 

 کمبود 

  

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:
را شرح  ویتامین های محلول درآب

 دهد

،  نواع ویتامین های محلول درآبا 

 را توصیف کندخواص آنها 

نقش فیزیولوژیک ویتامین های 

 دیرا بازگو نمامحلول درآب 

 منابع و بیماریهای ناشی از کمبود

را بازگو ویتامین های محلول درآب 

 دینما

  حیطه عاطفی:
 یکالس یمشارکت فعال در بحث ها

 .داشته باشد

س گوش به در یو دقت کاف زهیبا انگ

 فرا دهد.

شناختی 

 عاطفی

سخنرانی/پرسش 

 و پاسخ
 دیتاپروژکتور کتاب، فیلم آموزشی

حضور فعال در  دقیقه90

کالس،شرکت فعال 

در بحث و پاسخگویی 

 به سئواالت

ای یا مرحله

 تکوینی

7 

 جلسه

 هفتم

آشنایی با مباحث 

ویتامین های 

، چربیمحلول در

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:
را  ویتامین های محلول درچربی

 شرح دهد

شناختی 

سخنرانی/پرسش  عاطفی

 و پاسخ
 دیتاپروژکتور کتاب، فیلم آموزشی

حضور فعال در  دقیقه90

کالس،شرکت فعال 

در بحث و پاسخگویی 

ای یا مرحله

 تکوینی
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نقش فیزیولوژیک، 

بیماریهای  منابع و

 از کمبود  ناشی

  

،  انواع ویتامین های محلول درچربی
 را توصیف کندخواص آنها 

نقش فیزیولوژیک ویتامین های 
 دیرا بازگو نمامحلول درچربی 

 منابع و بیماریهای ناشی از کمبود

را  ویتامین های محلول درچربی

 دیابازگو نم

  حیطه عاطفی:
 یکالس یمشارکت فعال در بحث ها

 .داشته باشد

به درس گوش  یو دقت کاف زهیبا انگ

 فرا دهد.

 به سئواالت

8 

 جلسه

 شتمه

آشنایی با مباحث 

امالح، نقش 

فیزیولوژیک آن 

 دربدن

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:
 را تعریف کند امالح* 

 در بدن رانقش فیزیولوژیک امالح  *

 دینما نایب

  حیطه عاطفی:
 یکالس یمشارکت فعال در بحث ها

 .داشته باشد

به درس گوش  یو دقت کاف زهیبا انگ

 فرا دهد.

شناختی 

 عاطفی

انی/پرسش سخنر

 و پاسخ
 دیتاپروژکتور کتاب، فیلم آموزشی

حضور فعال در  دقیقه90

کالس،شرکت فعال 

در بحث و پاسخگویی 

 به سئواالت
ای یا مرحله

 تکوینی

9 

 جلسه

 نهم

 منابع موادمعدنی

سنتز ترکیبات 

 ضروری در بدن

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:
 .دینما نایرا بمنابع موادمعدنی 

 و ها آنزیم"ات ضروریسنتز ترکیب

شناختی 

 عاطفی
سخنرانی/پرسش 

و پاسخ/حل 

 مساله

 دیتاپروژکتور کتاب، فیلم آموزشی

حضور فعال در  دقیقه90

کالس،شرکت فعال 

در بحث و پاسخگویی 

ای یا مرحله

 تکوینی



 

 تربت حیدریه علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 

 

 را بازگو در بدن  "هورمون ها تمامی

 دینما

  حیطه عاطفی:
 یکالس یمشارکت فعال در بحث ها

 .داشته باشد

به درس گوش  یو دقت کاف زهیبا انگ

 فرا دهد.

 به سئواالت

10 

 جلسه

 دهم

آشنایی با مباحث 

کمبودهای ید،آهن 

 وکلسیم 

 

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:
 .دینما انیرا ب دی یکمبودها

 .توضیح دهد انیرا ب آهن یکمبودها

 .دینما انیرا ب میکلس یکمبودها

 

  فی:حیطه عاط
 یکالس یمشارکت فعال در بحث ها

 .داشته باشد

به درس گوش  یو دقت کاف زهیبا انگ

 فرا دهد.

شناختی 

 عاطفی

سخنرانی/پرسش 

و پاسخ/تمرین 

عملی/ایفای 

 نقش

 دیتاپروژکتور کتاب، فیلم آموزشی

حضور فعال در  دقیقه90

کالس،شرکت فعال 

در بحث و پاسخگویی 

 به سئواالت

ای یا مرحله

 تکوینی

11 

 جلسه

 یازدهم

آشنایی با مباحث 

شاخص های ارزیابی 

 وضعیت تغذیه

 

 

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:
شاخص های نحوه صحیح کار با 

را توضیح  ارزیابی وضعیت تغذیه

 دهد.

 وضعیت تغذیه خود را ارزیابی کند
  حیطه عاطفی:

 یکالس یمشارکت فعال در بحث ها

شناختی 

 عاطفی
سخنرانی/پرسش 

و پاسخ/تمرین 

عملی/ایفای 

 نقش

 دیتاپروژکتور کتاب، فیلم آموزشی

حضور فعال در  دقیقه90

کالس،شرکت فعال 

در بحث و پاسخگویی 

 به سئواالت
ای یا مرحله

 تکوینی،

 آزمون پایانی
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 .داشته باشد

به درس گوش  یو دقت کاف زهیبا انگ

 فرا دهد.

12 

 جلسه

 دوازدهم

 تعریف سوء تغذیه 

 انواع سوءتغذیه

 

 نشجو بتوانددا

  حیطه شناختی:
 دینما فیرا تعر هیتغذسوء 

 را نام ببرد.سوءتغذیه انواع 

  حیطه عاطفی:
 یکالس یمشارکت فعال در بحث ها

 .داشته باشد

به درس گوش  یو دقت کاف زهیبا انگ

 فرا دهد.

شناختی 

 عاطفی

سخنرانی/پرسش 

و پاسخ/حل 

 مساله

 دیتاپروژکتور کتاب، فیلم آموزشی

ضور فعال در ح دقیقه90

کالس،شرکت فعال 

در بحث و پاسخگویی 

ای یا مرحله به سئواالت

 تکوینی،

 آزمون پایانی

13 

 جلسه

 سیزدهم

 

درجات  شناسایی 

  سوءتغذیه

 

 

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:
 ببرد. را نامدرجات سوءتغذیه  *

درجات  موزشآروش  ک*ی

  .شرح دهد لدیرا در فسوءتغذیه 

  حیطه عاطفی:
 یکالس یارکت فعال در بحث هامش

 .داشته باشد

به درس گوش  یو دقت کاف زهیبا انگ

 فرا دهد.

شناختی 

 عاطفی

سخنرانی/پرسش 

و پاسخ/حل 

 مساله

 دیتاپروژکتور کتاب، فیلم آموزشی

حضور فعال در  دقیقه90

کالس،شرکت فعال 

در بحث و پاسخگویی 

 به سئواالت

آزمون پایانی 

 یا تراکمی

14 

 جلسه

 مچهارده

ی های شناسای راه

 سوءتغذیه ها

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:
ی سوءتغذیه شناسای های راه بتواند

 را توصیف کند ها

شناختی 

 عاطفی

تمرین 

عملی/ایفای 

 نقش
 دیتاپروژکتور کتاب، فیلم آموزشی

حضور فعال در  دقیقه90

کالس،شرکت فعال 

در بحث و پاسخگویی 

آزمون پایانی 

 یا تراکمی
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 صحیح های راه دانشجو بتواند

را ارزیابی  ی سوءتغذیه هاشناسای

 کند.

 
  حیطه عاطفی:

 یکالس یمشارکت فعال در بحث ها

 .داشته باشد

به درس گوش  یو دقت کاف زهیبا انگ

 فرا دهد.

 به سئواالت

15 

 جلسه

 پانزدهم

وضعیت سوءتغذیه 

 جهان درایران و

 

 های ناشی از هزینه

 سوءتغذیه

 دانشجو بتواند

  شناختی:حیطه 
وضعیت سوءتغذیه درایران و جهان را 

 توصیف کند 
 بازگورا  هزینه های ناشی از سوءتغذیه

 .دینما

  حیطه عاطفی:
 یکالس یمشارکت فعال در بحث ها

 .داشته باشد

به درس گوش  یو دقت کاف زهیبا انگ

 فرا دهد.

شناختی 

 عاطفی

سخنرانی/پرسش 

و پاسخ/حل 

 مساله

 روژکتوردیتاپ کتاب، فیلم آموزشی

حضور فعال در  دقیقه90

کالس،شرکت فعال 

در بحث و پاسخگویی 

 به سئواالت
ای یا مرحله

 تکوینی،

 آزمون پایانی

16 

 جلسه

 شانزدهم

اثرات سوء تغذیه بر 

و  یادگیریسالمت، 

 بر اقتصاد و توسعه

 

 اپیدمیولوژی

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:
اثرات سوء  نمونه از هریک از  کی

تغذیه بر سالمت، یادگیری و بر 

 ارزیابی کند. را  اقتصاد و توسعه

اقداماتی که بر علل زیر بنایی  بتواند

شناختی 

 عاطفی

تمرین 

عملی/ایفای 

 نقش
 دیتاپروژکتور کتاب، فیلم آموزشی

حضور فعال در  دقیقه90

شرکت فعال  کالس،

 در بحث و پاسخگویی 
ای یا مرحله

 تکوینی،

 یانیآزمون پا
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ین ـ پروتئ سؤتغذیه

 انرژی

اقداماتی  گذاریاثر

که بر علل زیر بنایی 

 موثر است.ذیه تغؤس

 موثر است را توصیف کندتغذیه ؤس

راه های تشخیص  دانشجو بتواند

رزیابی را ا پروتئین ـ انرژی سؤتغذیه

 کند.
  حیطه عاطفی:

 یکالس یمشارکت فعال در بحث ها

 .داشته باشد

به درس گوش  یو دقت کاف زهیبا انگ

 فرا دهد.

17 

 جلسه

 هفدهم
جمع بندی کلی 

مطالب و رفع 
 مشکل

 

 دانشجو باید بتواند :

مطالب ارائه شده در طول ترم را به 

 طور جامع توضیح دهد.

هدف از ارائه این واحد درسی را به 

 خوبی درک کرده باشد.

با انگیزه و اشتیاق در امتحان پایان 

 ترم شرکت کند.

-شناختی

 عاطفی
 ------ حل مسئله
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 آزمون پایانی حل مسائل داده شده

 

 نحوه ارزشیابی:

  نمره  2در کالس ( و رعایت نظم و داشتن توجه کافی به مطالب حین تدریسباشد یجلسه م 3مجاز حداکثر بتیغکالس )مستمر در شرکت در مباحث درسی و ارزشیابی فعالیت های کالسی و حضور 

 کنفرانس  4درسی(، ارائه مطالب تعیین شده در  فصل 2: پروژه درسی) ارائه نمره 4تکالیف 
  نمره  2 "کوئیز"آزمون های کوتاه 
 نمره 2کار عملی 
 بادرصد انتخابی( نمره 10امتحان میان ترم و امتحان پایان ترم ( 
  این قسمت اختیاری است. (نمره اضافی 4)کتاب  صفحه 10 ترجمهشرکت و همکاری در 
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 نحوه محاسبه نمره کل:

 % کل نمره80                              ان ترمآزمون پای
 % کل نمره20 کوئیز ، تکالیف درسی ، کار عملی و غیره  
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