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 دورهفرم طرح                       

                                                                                                                                                                                                       
 و تغذیه مادر و کودکاصول تغذیه  : نام درس

 2/1 واحد: تعداد

 مامایی  رشته تحصیلی:

 
  مقطع تحصیلی دانشجویان:

 کارشناسی پیوسته
 - محل برگزاری: 

 
 - مدرس:

 
 1400-1401نیمسال اول تحصیلی 

 
  : کسب دانش کافی در مورد اصول تغذیه و تغذیه در دورانهای مختلف زندگی. هدف کلی درس

 
 

شماره 

 جلسه
 اهداف میانی  )رئوس مطالب( سهتاریخ جل

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: 

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

طبقه هر 

 حیطه

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی
 ارزشیابی نحوه تکالیف دانشجو زمان جلسه

1 29/6/1400 
 آشنایی با اصول کلی تغذیه ،
 اهداف و اهمیت تغذیه

 ن جلسه دانشجو قادر باشد :در پایا

 الف( حیطه شناختی :
 تعاریف کلی و تاریخچه تغذیه را توضیح دهد. -1
مثالهایی از بیماریهای مزمن و روشهای پیشگیییی ممگیت    -2

 با غذا( از آنها را شیح دهد.
 نکات کلی بهداشتی و تغذیه ای را بیان کند. -3
 کند.سوء تغذیه و چالش های تغذیه ای را بیان  -4

 ب( حیطه عاطفی :
 در م احث مطیح شده با انییزه مشارکت فعال داشته باشد. -5

 شناختی
 عاطفه

 سخنیانی 
 بحث گیوهی
 پیسش 
 پاسخ

 ویدئو پیوژکتور
 تابلو
 کتاب
 مقاله

 فیلم آموزشی

120 

آمادگی بیای 
امتحان در جلسه 

 بعد
 ارائه کالسی

 سنجش آغازین

 بیرسی مواد مغذی 5/7/1400 2

 ان جلسه دانشجو قادر باشد :در پای

 الف( حیطه شناختی :
 کیبوهیدراتها را تقسیم بندی کند. -1
 در مورد انواع کیبوهیدراتها توضیح دهد. -2
 کم ود و زیادی کیبوهیدراتها را در بدن توضیح دهد. -3
 چیبی ها را تقسیم بندی کند. -4
 در مورد اعمال لیپیدها در بدن توضیح دهد. -5

 شناختی
 عاطفه

 سخنیانی 
 بحث گیوهی
 پیسش 
 پاسخ

 و پیوژکتورویدئ
 تابلو
 کتاب
 مقاله

 فیلم آموزشی

120 

آمادگی بیای 
امتحان در جلسه 

 بعد
 ارائه کالسی

 تکوینی

                                                 
   گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیری می –روش یاددهی 
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 وغنی حیوانی و ن اتی را شیح دهد.منابع ر -6
 پیوتئین ها را تقسیم بندی کند. -7
 کیفیت تغذیه ای پیوتئین ها را بیرسی کند. -8
 منابع پیوتئینی را شیح دهد. -9

 ب( حیطه عاطفی
در م احث مطیح شده بگا انییگزه مشگارکت فعگال داشگته  -10

 باشد. 

 Dو  Aآشنایی با ویتامین های  12/7/1400 3

 در پایان جلسه دانشجو قادر باشد :

 الف( حیطه شناختی :

 را شیح دهد. Dو  Aنام و اعمال ویتامین های  -1

 توضیح دهد. Dو  Aبولیکی در مورد فیایندهای متا -2
 منابع و میزان توصیه شده غذایی را توضیح دهد. -3
در مورد کم ود و زیادی مصیف ایگن ویتگامین هگا توضگیح  -4

 دهد

 ب( حیطه عاطفی :
 در م احث مطیح شده با انییزه مشارکت فعال داشته باشد. -5

 شناختی
 عاطفه

 سخنیانی 
 بحث گیوهی
 پیسش 
 پاسخ

 ویدئو پیوژکتور
 ابلوت

 کتاب
 مقاله

 فیلم آموزشی

120 

آمادگی بیای 
امتحان در جلسه 

 بعد
 ارائه کالسی

 تکوینی

 Kو  Eآشنایی با ویتامین های  19/7/1400 4

 در پایان جلسه دانشجو قادر باشد :

 الف( حیطه شناختی :

 را شیح دهد. Kو  Eنام و اعمال ویتامین های  -1

غگذایی آنهگا توضگیح  در مورد منابع و میزان توصیه شده ی -2
 دهد.
 در مورد فیآیندهای متابولیکی توضیح دهد. -3
 کم ود و زیادی مصیف این ویتامین ها را شیح دهد. -4

 ب( حیطه عاطفی :
 در م احث مطیح شده با انییزه مشارکت فعال داشته باشد. -5

 شناختی
 عاطفه

 سخنیانی 
 بحث گیوهی
 پیسش 
 پاسخ

 ویدئو پیوژکتور
 تابلو
 کتاب
 الهمق

 فیلم آموزشی

120 

آمادگی بیای 
امتحان در جلسه 

 بعد
 ارائه کالسی

 تکوینی
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 Bآشنایی با ویتامین های گیوه  26/7/1400 5

 در پایان جلسه دانشجو قادر باشد :

 الف( حیطه شناختی :

 را شیح دهد. Bگیوه نام و اعمال ویتامین های  -1

 منابع و میزان توصیه شده غذایی را نام ب ید. -2
 دهد. حیتوض Bگیوه  یکیمتابول یندهایدر مورد فیا -3
 ها را شیح دهد. نیتامیو نیمصیف ا یادیکم ود و ز -4

 ب( حیطه عاطفی :
 در م احث مطیح شده با انییزه مشارکت فعال داشته باشد. -5

 شناختی
 عاطفه

 سخنیانی 
 بحث گیوهی
 پیسش 
 پاسخ

 ویدئو پیوژکتور
 تابلو
 کتاب
 مقاله

 فیلم آموزشی

120 

آمادگی بیای 
امتحان در جلسه 

 بعد
 ارائه کالسی

 تکوینی

6 3/8/1400 
،  Cآشنایی با ویتامین های 
 نیاسین و اسیدفولیک

 در پایان جلسه دانشجو قادر باشد :

 الف( حیطه شناختی :
 نام و اعمال این ویتامین های را شیح دهد. -1
 میزان توصیه شده غذایی و منابع را توضیح دهد. -2
 کم ود و زیادی مصیف این ویتامین ها را شیح دهد. -3
 در مورد فیایندهای متابولیکی این ویتامین ها توضیح دهد. -4

 ب( حیطه عاطفی :
 در م احث مطیح شده با انییزه مشارکت فعال داشته باشد. -5

 شناختی
 عاطفه

 سخنیانی 
 بحث گیوهی
 پیسش 
 پاسخ

 ویدئو پیوژکتور
 تابلو
 کتاب
 مقاله

 آموزشی فیلم

120 

آمادگی بیای 
امتحان در جلسه 

 بعد
 ارائه کالسی

 تکوینی

7 10/8/1400 
آشنایی با گیوهی از مواد معدنی 
 به نام فسفی ، کلسیم و سدیم 

 در پایان جلسه دانشجو قادر باشد :

 الف( حیطه شناختی :
 توضیح کلی در مورد مواد مغذی بدهد -1
 منابع این مواد را نام ب ید. -2
 دهد. حیتوض مواد نیا یکیمتابول یندهایر مورد فیاد -3
 کم ود و زیادی این مواد را دهد. -4

 ب( حیطه عاطفی :
 در م احث مطیح شده با انییزه مشارکت فعال داشته باشد. -5

 شناختی
 عاطفه

 سخنیانی 
 بحث گیوهی
 پیسش 
 پاسخ

 ویدئو پیوژکتور
 تابلو
 کتاب
 مقاله

 فیلم آموزشی

120 

آمادگی بیای 
متحان در جلسه ا

 بعد
 ارائه کالسی

 تکوینی

8 17/8/1400 
آشنایی با گیوهی از مواد معدنی 
 به نام پتاسیم ، آهن و روی 

 در پایان جلسه دانشجو قادر باشد :

 الف( حیطه شناختی :
 اعمال و منابع این مواد معدنی را شیح دهد. -1
 دهد. حیمواد توض نیا یکیمتابول یندهایدر مورد فیا -2
 عوارض کم ود و زیادی مصیف این مواد را توضیح دهد. -3

 ب( حیطه عاطفی :
 در م احث مطیح شده با انییزه مشارکت فعال داشته باشد. -5

 شناختی
 عاطفه

 سخنیانی 
 بحث گیوهی
 پیسش 
 پاسخ

 ویدئو پیوژکتور
 تابلو
 کتاب
 مقاله

 فیلم آموزشی

120 

آمادگی بیای 
امتحان در جلسه 

 بعد
 ارائه کالسی

 وینیتک
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9 19/8/1400 
آشنایی با آب ، انیژی و 

 الکتیولیت ها

 در پایان جلسه دانشجو قادر باشد :

 الف( حیطه شناختی :
 نقش آب و اعمال آب در بدن را توضیح دهد. -1
 نیاز بدن به آب را بیان کند. -2
 الکتیولیت ها را تعییف و اعمال آنها را شیح دهد. -3
 توضیح دهد. تعاریف و مقادیی انیژی را -4

 ب( حیطه عاطفی :
 در م احث مطیح شده با انییزه مشارکت فعال داشته باشد. -5

 شناختی
 عاطفه

 سخنیانی 
 بحث گیوهی
 پیسش 
 پاسخ

 ویدئو پیوژکتور
 تابلو
 کتاب
 مقاله

 فیلم آموزشی

120 

آمادگی بیای 
امتحان در جلسه 

 بعد
 ارائه کالسی

 تکوینی

10 24/8/1400 

غگذایی ، بیرسی هگیم راهنمگای 
گیوه های مواد غذایی و جگداول 

میگزان توصگیه شگده  –میبوطه 
و بیرسگگگگگی  RDAغگگگگگذایی 

اسگگتانداردهای دریافگگگت مگگگواد 
 (FAOو  WHOمغذی م

 در پایان جلسه دانشجو قادر باشد :

 الف( حیطه شناختی :
استانداردهای دریافت مگواد مغگذی و میگزان توصگیه شگده  -1

 غذایی را بیان کند.
ی غذایی را رسم کند و گیوه های مواد غذایی را هیم راهنما -2

 شیح دهد.
 ب( حیطه عاطفی :

 در م احث مطیح شده با انییزه مشارکت فعال داشته باشد. -5

 شناختی
 عاطفه

 سخنیانی 
 بحث گیوهی
 پیسش 
 پاسخ

 ویدئو پیوژکتور
 تابلو
 کتاب
 مقاله

 فیلم آموزشی

120 

آمادگی بیای 
امتحان در جلسه 

 بعد
 یارائه کالس

 تکوینی

11 
1/9/1400 

 

آشنایی با روش های ارزیابی تن 
( و ایمنی مواد BMIسنجی م

 غذایی

 در پایان جلسه دانشجو قادر باشد :

 الف( حیطه شناختی :
 توضیح دهد. BMIدر مورد انواع روشهای   -1
، وزن مطلوب هگی فگید را محاسگ ه  BMIبتواند با توجه به  -2

 کند.
پیشیییی چاقی ، کم وزنی و اضگافه  در مورد انواع روشهای -3

 وزن توضیح دهد.
در مورد انواع روشهای ایمنگی و نیهگداری مطلگوب و سگالم  -4

 مواد غذایی توضیح دهد.

 ب( حیطه عاطفی :
 در م احث مطیح شده با انییزه مشارکت فعال داشته باشد. -5

 شناختی
 عاطفه

 سخنیانی 
 بحث گیوهی
 پیسش 
 پاسخ

 ویدئو پیوژکتور
 تابلو
 کتاب
 مقاله

 فیلم آموزشی

120 

آمادگی بیای 
امتحان در جلسه 

 بعد
 ارائه کالسی

 تکوینی

 
 
 

 

 


