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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 (Course Plan) فرم طرح دوره                      

                                                                                                                                                                                                       

 کاربردیتغذیه :  نام درس

 تعداد واحد: 

 واحد عملی 5/0 -تئوری 5/1

 رشته تحصیلی: 

 عمومیبهداشت 

 

مقطع تحصیلی دانشجویان: 
 کارشناسی

 پیش نیاز: اصول تغذیه

 

 محل برگزاری: 

 -کالس آنالین
-سامانه نوید

 کالس حضوری

 

 مدرس: 

دکتر ناصح پهلوانی 
 )استادیار تغذیه بالینی(

 نیمسال تحصیلی:

 1400-1401 -دوم

  نام دانشکده:

 بهداشت

  گروه آموزشی:

 بهداشت عمومی

 روز و ساعت برگزاری: 

 16تا  14ساعت  ها: سه شنبه

تلفن و روزهای 
 تماس: 

05152286275 

 آدرس دفتر:

 دانشکده بهداشت

 آدرس ایمیل:

PahlavaniN1@thums.ac.ir 

 

 برای تغذيه آموزشي برنامه تنظيم وگروه های آسيب پذير  ای تغذيه وضعيت ارزيابي چگونگي ،سالمت فردی و سالمت جامعه در آن نقش و تغذيه اهميت با آشنايي هدف کلی درس:
 پذير آسيب گروه يک

 اهداف اختصاصی درس: 

  نقش و اهمیت تغذیه در ارتقای سالمت  شنایی باآ -1

  و اهمیت هرم غذایی گروه های غذایی  شنایی باآ -2

  ارزیابی وضعیت تغذیه و ابرزارهای رایج جهت انجام آننحوه  شنایی باآ -3
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 ورهغذیه ای در هر دو احتیاجات ت در گروه های ویژه )کودکان، مادران باردار و شیرده و تغذیه سالمندان(تغذیه اهمیت  شنایی باآ -4

 کمخونی( -سرطان -بیماری های رایج مرتبط با تغذیه )چاقی، دیابت، بیماری های قلبیپیشگیری از  و نحوه آموزش تغذیه در سوء تغذیه  شنایی باآ -5

 مشاوره تغذیه در دوره های زندگی و بیماری های مزمن  شنایی باآ -6

  :منابع اصلی درس٭

1- Krause, M. and Mahan, L.K., ۲۰1٤. Food, Nutrition and Diet Therapy. Saunders, Canada 

 

 انتشارات خسروی -ترجمه دکتر محمد خليلي -1٤ويرايش  -اصول تغذيه کراوس-۲

 سنا علمي انتشارات -همکاران و طالقاني اميری الهام مولف - کاربردی تغذيه و اساسي تغذيه -3

 :درس یفرع منابع

 سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث گروهی، حل مسئله: سیتدر روش

 

حضور منظم و فعال در کالس+ شرکت در بحث های گروهی+ پاسخگویی به سواالت و حل تمرین +شرکت در امتحانات میان  مسوولیت های فراگیران:

 ترم و پایانی
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی:٭

 امتحان میان ترم...(:                                                                   حل تمرین های مرتبط با آموزش و مشاوره تغذیه،  در طول دوره )کوئیز، تکالیف،الف( 

 نمره 4 بارم:    

 نمره 16 بارم:                                                                ب( پایان دوره:                                                                

 

 سیاست مسوول دوره در مورد برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو در کالس درس:٭

 مشاوره با دانشجو جهت حل مشکل و علت غيبت، تذکر، کسر نمره، در صورت لزوم محروم کردن از امتحان نهايي

 

 1٤۰۰-۰1نيمسال دوم نیمسال اول/دوم  کاربردیتغذيه  زمان بندی ارائه برنامه درسجدول 

آمادگی الزم 

دانشجویان قبل از 

 شروع کالس

 ردیف تاریخ ساعت عنوان مدرس

مطالعه مطالب جلسه گذشته 

شده جهت  و منابع معرفي

 آمادگي برای مباحث جديد
 دکتر پهلواني

-)پروتئينمروری کلي بر درشت مغذی ها 

 چربي(-کربوهيدرات
16-1٤ ۰3/1۲/1٤۰۰ 1 

آمادگي جهت پاسخ به 

سواالت )کوئيز از 
 دکتر پهلواني

مروری کلي بر ريزمغذی ها )ويتامين ها و 

 امالح(
16-1٤ 17/1۲/1٤۰۰ ۲ 



 

4 

 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

جلسه قبل( و پاسخ به 

 تمرينات داده شده

مروری بر مطالب 

جلسه گذشته، مرور 

کلي منابع معرفي شده 

آمادگي در درک جهت 

 مطالب جديد

 دکتر پهلواني
گروه های غذايي و -آشنايي با هرم غذايي

 کاربرد آن 
16-1٤ ۲٤/1۲/1٤۰۰ 3 

آمادگي جهت پاسخ به 

سواالت )کوئيز از 

جلسه قبل( و پاسخ به 

 تمرينات داده شده

 ٤ 16/۰1/1٤۰1 1٤-16 روشهای ارزيابي وضعيت تغذيه دکتر پهلواني

مروری بر مطالب 

جلسه گذشته، مرور 

کلي منابع معرفي شده 

جهت آمادگي در درک 

 مطالب جديد

 دکتر پهلواني
چاقي، علل بروز و روش های مشاوره تغذيه در 

 آن
16-1٤ ۲3/۰1/1٤۰1 5 

مروری بر مطالب 

جلسه گذشته، مرور 

کلي منابع معرفي شده 

 دکتر پهلواني
تغذيه، علل بروز آن و  آشنايي با تعريف سوء

 نقش تغذيه در پيشگيری از آن
16-1٤ 3۰/۰1/1٤۰1 6 
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

جهت آمادگي در درک 

 مطالب جديد

مروری بر مطالب 

جلسه گذشته، مرور 

کلي منابع معرفي شده 

جهت آمادگي در درک 

 مطالب جديد

 7 ۰6/۰۲/1٤۰1 1٤-16 آموزش و مشاوره تغذيه در بارداری دکتر پهلواني

مروری بر مطالب 

جلسه گذشته، مرور 

معرفي شده  کلي منابع

جهت آمادگي در درک 

 مطالب جديد

 8 ۲۰/۰۲/1٤۰1 1٤-16 آموزش و مشاوره تغذيه در مادران شيرده دکتر پهلواني

آمادگي جهت پاسخ به 

سواالت )کوئيز از 

جلسه قبل( و پاسخ به 

 تمرينات داده شده

 9 ۲7/۰۲/1٤۰1 1٤-16 سال 5آموزش و مشاوره تغذيه در کودکان زير  دکتر پهلواني

مروری بر مطالب 

جلسه گذشته، مرور 

کلي منابع معرفي شده 

 1۰ ۰3/۰3/1٤۰1 1٤-16 آموزش و مشاوره تغذيه در نوجوانان دکتر پهلواني
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

جهت آمادگي در درک 

 مطالب جديد

مروری بر مطالب 

جلسه گذشته، مرور 

کلي منابع معرفي شده 

جهت آمادگي در درک 

 مطالب جديد

 11 1۰/۰3/1٤۰1 1٤-16 مشاوره تغذيه در سالمندانآموزش و  دکتر پهلواني

مروری بر مطالب 

جلسه گذشته، مرور 

کلي منابع معرفي شده 

جهت آمادگي در درک 

 مطالب جديد

 دکتر پهلواني
-آموزش و مشاوره تغذيه در بيماری های قلبي

 عروقي
16-1٤ 17/۰3/1٤۰1 1۲ 

آمادگي جهت پاسخ به 

سواالت )کوئيز از 

پاسخ به جلسه قبل( و 

 تمرينات داده شده

 13 ۲٤/۰3/1٤۰1 1٤-16 آموزش و مشاوره تغذيه در پرفشاری خون دکتر پهلواني

مروری بر مطالب 

جلسه گذشته، مرور 

کلي منابع معرفي شده 

 1٤ 31/۰3/1٤۰1  آموزش و مشاوره تغذيه در ديابت دکتر پهلواني
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جهت آمادگي در درک 

 مطالب جديد

مروری بر مطالب 

گذشته، مرور جلسه 

کلي منابع معرفي شده 

جهت آمادگي در درک 

 مطالب جديد

 15 ۰7/۰٤/1٤۰1  آموزش و مشاوره تغذيه در سرطان ها دکتر پهلواني

آمادگي جهت پاسخ به 

سواالت )کوئيز از 

جلسه قبل( و پاسخ به 

 تمرينات داده شده

 دکتر پهلواني
اثر فرايند ها بر ماندگاری مواد غذايي و ريز 

 ها مغذی
 1٤/۰٤/1٤۰1 16 

مرور کلي مطالب قبلي 

ارائه شده در جلسات 

 گذشته

 دکتر پهلواني
مروری بر مطالب گفته شده همراه با حل تمرين 

 مشاوره تغذيه جهت پيشگيری
  17 
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                                                               يان به نماينده کالس اعالم خواهد شد.پس از هماهنگي با دانشجو:           تاریخ امتحان میان ترم٭

 1٤۰1تيرماه  11 تاریخ امتحان پایان ترم:٭

 سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان:٭

 

 


