
1 

   

 

 
شتی و ردمانی گیالنمعاونت آموزشی   دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکی
 آموزش الکترونیک

 
 

  تغذیه گروه آموزشی: اصول تغذیه :/کارگاه/دورهعنوان درس

 دانشکده پزشکی نی:دانشکده/ مرکز آموزشی درما واحد 2 تعداد واحد/ساعت: )برای درس(

 ترم تحصیلی :/ کارگاه/دورهمدت زمان ارائه درس تعداد گروه هدف:

 22/6/1400 زمان شروع: دانشجویان پزشکی :گروه هدف  رشته  و مقطع تحصیلی

 مشخصات استاد مسؤول:

 آدرس ایمیل تلفن همراه شماره تماس رتبه نام خانوادگی نام

 Marjanmahavi60@gmail.com   دانشیار مهدوی روشن مرجان

 شخصات استادان/مدرسان همکار:م

 آدرس ایمیل تلفن همراه شماره تماس رتبه نام خانوادگی نام

 Marjanmahavi60@gmail.com   دانشیار مهدوی روشن مرجان

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 دورهطرح 
  کالکترونی



2 

 معرفي و اهداف درس
 كلمه در مورد درس بنویسید. 022تا  222. معرفي مختصري در حدود 1

و نقش درشت مغذیها بر سالمت   تغذیه ، ویژگیهای انرژی و گروههای غذایی علم رس دانشجو با کلیات در این د

. با متابولیسم انرژی در آشنا می شود و اصول کلی تغذیه در مادر باردار و شیرده و گروههای سنی مختلف را می آموزد 

 فرا می گیرد.را تغذیه ای های وضعیت ارزیابی و همچنین نحوه بدن آشنا می شود 
 

 /كارگاه/دوره:اهداف كلي درس

 نماید کدر پایان درس داتشجو باید مفاهیم اساسی تغذیه را در -1

 با کلیات تغذیه در گروههای مختلف جمعیتی آشنا شود -2

 بتواند توصیه های تغذیه ای مناسب برای افراد مختلف ارائه دهد. -0

 /كارگاه/دوره:اهداف اختصاصي درس

 :دورهر انتظار می رود در پایان دستیادانشجو/ از 
 یدنما یفرا تعر یو ماده مغذ یهتغذ -1-1

 کند. یفرا تعر ییغذا یگروهها -1-1

 کند. یمرا ترس یرانمردم ا ییهرم غذا 3-1

 را نام ببرد. ییغذا ینهایجانش 1-2

 کند.  یسهرمقا ییرا با هرم غذا ینیفهرست جانش 2-2

 کند یفشده روزانه را تعر یهتوص یرمقاد 1-3

 دهد.   یحروزانه را توض یهتوص یرکاربرد و نحوه استفاده از جدول مقاد-2

 کند. یفرا تعر ییمواد غذا یباتجدول ترک 1-4

 دهد.   یحروزانه را توض یهتوص یرکاربرد و نحوه استفاده از جدول مقاد 2-4

 را شرح دهد. یبدن به انرژ یازن 2-1

 دهد. یحرا توض یتفعال یو انرژ غذا ییاثرگرمازا یه،پا یممتابولس 3-1

 بدن را نام ببرد. یسمعوامل موثر بر متابول 4-1

 دهد یحدر بدن را توض یانرژ یریاندازه گ یروشها 2-3

 را شرح دهد. ییغذا یمرژ یمجهت تنظ یازمورد ن یهاطالعات اول  2-1

 را نام ببرد. یازمورد ن یانرژ یزانعوامل موثر بر م 3-1

 . یدروزانه را محاسبه نما یازمورد ن یانررژ 2-2

 . یدمحاسبه نما یازمورد ن یها را براساس حجم کالر یدرشت مغذ یرمقاد 3-2

 دهد. یحرا توض یدراتهاهضم وجذب کربوه 2-1

 دهد. یحرا توض یدراتهامرتبط با مصرف کربوه یماریهایب 1-2

 کند. یانرا ب یدراتهاروزانه به کربوه یازمقدار ن 2-2

 را نام ببرد. یدراتهاکربوه یائمنابع غذ 3-3

 کند.  یانها را ب ینپروتئ یفیتک 6-1

 را شرح دهد.   ینهامرتبط با پروتئ یماریهایب 7-1

 کند.   یانرا ب ینروزانه پروتئ یازمقدار ن 8-1
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 را نام ببرد.   ینپروتئ یمنابع غذائ 9-1

 دهد. یحرا توض و علل آن یانرژ ینپروتئ یهانواع سو تغذ 1-2

 را شرح دهد. یصیتشخ یحصح یو روشها یانرژ ینپروتئ یهعالئم انواع سو تغذ 3-2

 دهد. یحتوض یانرژ ینپروتئ یهانواع سو تغذ یدرمان یروشها 4-2

 دهد. یحو بدن انسان را توض یهدر تغذ انواع چربینقش  3-1

 دهد. یحها را توض یمرتبط با چرب یماریهایب 8-1

 ها را نام ببرد. یچربو نیاز روزانه   یمنابع غذائ 9-1

 را نام ببرد. یتن سنج یانواع شاخصها -1-2

 کند  یممخلف را را ترس یندر سن یتن سنج یکاربرد استفاده از شاخصهانحوه اندازه گیری و  -2-2

 مرتبط بر سالمت را نام ببرد. یوشیمیاییب یانواع شاخصها -1-3

 کند.  یمترس یا یهتغذ یتوضع یرتفسرا  در  یوشیمیاییب یکاربرد استفاده از شاخصها -2-3

 مرتبط بر سالمت را نام ببرد. ینیبال یانواع شاخصها -1-4

 کند.  یمترس یا یهتغذ یتوضع یررا  در تفس ینیبال یکاربرد استفاده از شاخصها -2-4

 کند. یمرا ترس یا یهتغذ ینحوه استفاده و کاربرد پرسشنامه ها 2-5

 کند. یانسالم را ب یاربا بارد یحصح یهارتباط تغذ 2-1

 را شرح دهد. یدر دوران باردار یو مواد مغذ یبه انرژ یازن 1-2

 کند.  یاندوران را ب یندر ا ییغذا یبه مصرف گروهها یازن یزانم 2-2

 کند. یانرا ب و محدودیتهای غذایی این دوران یدر دوران باردار یا یهو مشکالت تغذ ییغذا یعدم تحمل ها 3-2

 مختلف شرح دهد. یرا با توجه به گروهها یوزن در دوران باردار یشفزاا یزانم 1-3

 را شرح دهد. یکاهش مشکالت باردار یبرا ییغذا یو انتخابها یهنوع تغذ 2-4

 کند. یانرا ب یردهیدر ش یتبا موفق یحصح یهارتباط تغذ 2-1

 با سالمت نوزاد و مادر راشرح دهد. یردهیارتباط ش 3-1

 را شرح دهد. یردهخانم ش یازمورد ن یو محاسبه کالر یانرژ به یازن یزانم 1-2

 کند. یانرا ب یردهیدر دوران ش یو مواد معدن یتامینهابه و یازن یزانم 2-2

 دهد.  یحدوران را توض یندر ا ییغذا یبه مصرف گروهها یازن یزانم 2-2

 کند. یاندوران را ب یندر ا ییغذا یتهایمحدود 3-2

 مادر را را نام ببرد. یرش یشفزاعوامل موثر بر ا 1-3

 را شرح دهد. یبدن در دوران  سالمند یبترک  ییراتتغ -1

 راشرح دهد. یدر دوران سالمند یهتغذ یتاهم 1-2

 دهد.  یحرا توض یدر دوران سالمند ییروزانه به شش گروه غذا یازن یزانم 2-2

 کند. یانان را ب یصولا یدوران و راهکارها یناختالالت و مشکالت غذا خوردن در ا 4-2

 کند.  یانو ساختمان انها را ب یتامینهاو 1-1

 و بدن انسان را شرح دهد. یهنقش آن در تغذ 2-1

 را نام ببرد.یتامینها وو نیاز روزانه   ییمنابع غذا 3-1

 را شرح دهد. یتامینهاوو مسمویت  کمبود  یعالئم  و نشانه ها 1-1

 ویز آنها آشنا شود با رزیمهای غذایی بیمارستانی و نحوه تج 1-2
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  تقویم درسي الکترونیکي

 مدرس عنوان جلسه

بازه 

 زمانی

 )روز(

 نوع

) صوتی/ چند 

 ای(سانهر

 تاریخ پایان تاریخ شروع

۱ 
/ چند یصوت روز 1 مهدوی روشن تعاریف / اشنایی با هرم غذایی معرفی درس/

 ای¬رسانه

 تا پایان ترم 52/6/99

۲ 
و  RDAگروههای غذایی ،فهرست جانشینی ،

  جدول ترکیبات غذایی 

/ چند یصوت روز 1 مهدوی روشن

 ای¬رسانه

 تا پایان ترم 52/6/99

۳ 
درشت مغذیها )کربوهیدراتها(در تغذیه 

 انسانی،منابع غذایی وبیماریهای مرتبط با آنها

/ چند یصوت روز 1 مهدوی روشن

 ای¬رسانه

 تا پایان ترم 52/6/99

۴ 
درشت مغذیها )پروتئینها(در تغذیه 

 انسانی،منابع غذایی وبیماریهای مرتبط با آنها

/ چند یصوت روز 1 مهدوی روشن

 ای¬رسانه

 تا پایان ترم 52/6/99

۵ 
درشت مغذیها )چربی ها(در تغذیه 

 انسانی،منابع غذایی وبیماریهای مرتبط با آنها

/ چند یصوت روز 1 مهدوی روشن

 ای¬رسانه

 پایان ترم تا 52/6/99

۶ 
و عومال   متابولیسم و انرژی در بدن انسان

 موثر بر آن

/ چند یصوت روز 1 مهدوی روشن

 ای¬رسانه

 تا پایان ترم 52/6/99

۷ 
روشهای ارزیابی وضعیت تغذیه)انتروپومتری( 

 در گروههای سنی مختلف

/ چند یصوت روز 1 مهدوی روشن

 ای¬رسانه

 تا پایان ترم 52/6/99

۸ 
یابی وضعیت تغذیه)بالینی و روشهای ارز

 بیوشیمیایی( در گروههای سنی مختلف

/ چند یصوت روز 1 مهدوی روشن

 ای¬رسانه

 تا پایان ترم 52/6/99

۹ 
ویتامینها در تغذیه انسانی،منابع غذایی 

 وبیماریهای مرتبط با آنها

/ چند یصوت روز 1 مهدوی روشن

 ای¬رسانه

 تا پایان ترم 52/6/99

۱۱ 
تغذیه انسانی،منابع غذایی  مواد معدنی در

 وبیماریهای مرتبط با آنها

/ چند یصوت روز 1 مهدوی روشن

 ای¬رسانه

 تا پایان ترم 52/6/99

۱۱ 
تغذیه در دوران بارداری و اصول برنامه برنامه 

  غذایی در بارداری 

/ چند یصوت روز 1 مهدوی روشن

 ای¬رسانه

 تا پایان ترم 52/6/99

۱۲ 
ی و اصول برنامه برنامه تغذیه در دوران شیرده

 غذایی در دوران شیردهی

/ چند یصوت روز 1 مهدوی روشن

 ای¬رسانه

 تا پایان ترم 52/6/99

۱۳ 
تغذیه در دوران سالمندی و اصول برنامه برنامه 

 غذایی در دوران سالمندی

/ چند یصوت روز 1 مهدوی روشن

 ای¬رسانه

 تا پایان ترم 52/6/99

14 
و انواع رژیمهای  اهمیت تغذیه بیمارستانی

 غذایی بیمارستانی

/ چند یصوت روز 1 مهدوی روشن

 ای¬رسانه

 تا پایان ترم 52/6/99

15 
اصول تغذیه و رژیم درمانی در بیماران مبتال به 

 دیابت

/ چند یصوت روز 1 مهدوی روشن

 ای¬رسانه

 تا پایان ترم 52/6/99
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 نحوه تدریس:

 

 انتخاب

 

 ها ماژول

 استاد وظایف /شركت كنندگاندانشجو وظایف توضیح خیر بلي

دروس بر اساس جلسات کلیه مطالب    محتوای و منابع اصلی

بصورت پاور پوینت و وویس و منابع اصلی 

 ارایه می شود و تکمیلی

 استفاده از محتوا

 Voiceدانشجو وظیفه دارد در موقع گوش دادن به 

 استفاده کند. Power pointهمزمان از مطالب 

 Powerرا متناسب با  فایل صوتی

point .ارائه کند 

 ارایه منابع استفاده از منابع    بیشتر مطالعه منابع

 ارایه تمرینات انجام تمرینات    تمرین ها

      تاالر گفتگو

      طرح سوال

سواالت خود را از طریق سامانه و یا ایمیل مطرح     سواالت متداول

 نمایند

 پاسخ داده شودبه سواالت دانشجویان 

 انجام آزمون شرکت در  آزمون    آزمون

      اتاق گفتگو

      اخبار

  شرکت در نظر سنجی    نظرسنجی

      خود آزمون

 ارایه تکالیف انجام تکالیف    هاتکالیف و پروژه
 

 ًاز طریق  روش برگزاري در خصوص كالس آنالین لطفا(Adobe connect-Sky room-Skype-Zoom,…..و تاریخ و روز و ساعت شروع و پایان  برگزاري را قید نمایید ) 

............................................................................................................................................................................................. 
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 :منابع اصلي درس
در صورتی -) عنوان کتاب، نام نویسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول یا صفحات مورد نظردر این درس

 ت آن به عنوان منبع ضروری نباشد(که مطالعه همه کتاب یا همه مجال

1- Krause’s food & the nutrition care process / [edited by] L. Kathleen 

Mahan, Janice L. Raymond.2017. 
 

2- Nutrition & Diet therapy, Linda Kelly De Bruyne et al, 9th, 2016 

 نوع محتوا
 اتوران  اسکورم انیمیشن پاورپوینت تصویر (Word, Pdf)متن پاورپوینت همراه با صوت

 )توضیح دهید.....(  سایر موارد   صوتی  فیلم
 غیر قابل دانلود قابل دانلود

 

 تکالیف و پروژه ها: 

  تکالیف طول ترم 

برای تنظیم تکالیف توجه کنید لطفا به تقویم تحصیلی نیمسال توجه کرده و زمانبندی مناسبی در تکالیف درس خود 

 لحاظ نمایید.

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

 دانشجویان

فیدبک 

 مدرس
 هدف از ارائه تکلیف

1 
تمرین برای  3تا  2متناسب با روند کالس  

 ائه می شوددانشجویان طراحی و ار

   تا پایان ترم

 

 نحوه ارزشیابي دانشجو و نمره مربوط به هر ارزشیابي:
 ب(  پایان دوره                   الف(  در طول ترم

 تاریخ / درصدنمره ارزشیابیروش 
 نامشخص درصد ۵۹ آزمون پایان ترم

 درصد   ۹ ) فضای مجازی( و انجام تکالیف  شرکت در بحث های کالس

 

 طول ترم در

 

 : یان/شركت كنندگانمقررات و انتظارات از دانشجو

 طی دوره ملزم به رعایت مقررات آموزشی  به شرح  زیر است: / شرکت کنندههر دانشجو

 رعایت حسن اخالق و شئونات اسالمی 

 الکترونیکی آدرس به  روزانه مراجعه  http:// gumsnavid.vums.ac.ir 
 درس محتوای و  درسی موضوعات اخذ  

 آموزشی محتوای  مطالعه 
 شده  محول  تکالیف  موقع به   رائها 

 حضور و شرکت فعال در تاالر گفتگو  و فضاهای مشارکتی 

 شرکت در آزمون آنالین  )در صورت لزوم( و یا حضوری میان ترم و پایان ترم 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWr_Pl3KzpAhWR6qQKHYJ5ClUQFjABegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.isncc.org%2F&usg=AOvVaw1WrjZ-IczPFJtJBDVbwQIa
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWr_Pl3KzpAhWR6qQKHYJ5ClUQFjABegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.isncc.org%2F&usg=AOvVaw1WrjZ-IczPFJtJBDVbwQIa

