
 بسمه تعالی

 

 زاد اسالمی واحد نجف آبادآدانشگاه 

 پزشکیدانشکده 

 1044 -1041 سال دوم فرم طرح درس گروه پیش بالینی پزشکی در نیمسال

               تغذیه کلی اصول  :نام درس

 نظری  :نوع واحد                                2  : تعداد واحد

  پزشکی عمومی/بالینیمقدمات  : رشته تحصیلیمقطع و 

  مولکول و سلول بیوشیمی: پیشنیاز دروس  

   :تاریخ امتحان پایان ترم     :تاریخ امتحان میان ترم

                                                     اصفهانی نازنین کریم آباده:   مدرس

 ، دانشکده پزشکی(به صورت مجازی)سامانه سیما  : کالسمکان 

 11:14-11: ساعت کالس           دوشنبه : روز کالس 

 http://vs.iaun.ac.ir/m1897: لینک دفتر کار مجازی

 saadat124{at}yahoo.com: آدرس پست الکترونیکی
 

  مواد مغذی و اهمیت آنها در برنامه غذایی آشنایی با نقش و اهمیت تغذیه در سالمت و  :هدف کلی
 

 :ایان دوره دانشجو قادر خواهد بوددر پ  :اهداف اختصاصی

 حیطه شناختی 

 .را بداندکلیات تاثیر تغذیه بر سالمتی  1

 .آنها را بشناسد، نقش و اهمیت و تقسیم بندی کربوهیدراتها  2

 .آنها را بشناسدپروتئینها ، نقش و اهمیت و تقسیم بندی  3

 .آنها را بشناسدچربیها ،نقش و اهمیت و تقسیم بندی  4

 .آنها را بشناسدویتامینها ، نقش و اهمیت و تقسیم بندی  5

 .را بشناسدنقش و اهمیت و تقسیم بندی  امالح ، 6

 .را بداندانرژی مورد نیاز روزانه و عوامل موثر بر آن  7

 .را بشناسد بیماریهای ناشی از سوء تغذیه 8

 .را بشناسد گروههای غذایی 9

 .را بشناسدروشهای ارزیابی وضعیت تغذیه ای  11

 .را فرا گیردتغذیه گروههای آسیب پذیر  11

 

 

http://vs.iaun.ac.ir/m1897


 :حیطه نگرشی

 .دانشجو به مطالعات مربوط به تغذیه عالقمندی نشان دهد-1

 نسبت به اصالح برنامه تغذیه ای خود اقدام نماید -2
 

درصورت  -4پرسش و پاسخ از مباحث جلسه قبل  -3انجام حضور و غیاب در ابتدای کالس  -2حضور به موقع در کالس ، -1:چگونگی فعالیت استاد

 لزوم ارائه تکلیف برای جلسه بعد 

 سخنرانی ،پرسش و پاسخ   :شیوه تدریس

 پاورپوینت :وسایل کمک آموزشی 
 

 انجام تکالیف – 3آمادگی الزم برای پاسخگویی به سواالت مرتبط با جلسه قبل  -2 (ره نم 1) حضور به موقع در کالس -1:فعالیت و تکالیف دانشجو

 (.نمره 12) پایان ترم و( نمره 7)، آزمون های میان ترم (نمره 1) فعالیت کالسی وحضور و غیاب   :نحوه ارزیابی دانشجو

 :توضیحات

 (.                سر فصل دروس باید طبق سر فصل های ارائه شده توسط وزارت خانه باشد: توجه) جدول زمانبندی درس  

 رئوس مطالب تاریخ ردیف

 آشنایی با برخی اصطالحات تغذیه ای 23/12/1411 1

 هضم ،جذب و متابولیسم. منابع .  انواع . کربوهیدراتها  15/1/1411 2

 هضم ،جذب و متابولیسم.  منابع. انواع . پروتئینها  22/1/1411 3

 هضم ،جذب و متابولیسم. منابع . انواع . چربیها  29/1/1411 4

 بیماریهای ناشی از سوء تغذیه (  Vit A , Vit D) نقش و اهمیت آنها در سالمت . انواع . ویتامینها  5/2/1411 5

 بیماریهای ناشی از سوء تغذیه ( 3، ب2،ب 1ب) ویتامینهای محلول در آب   12/2/1411 6

 بیماریهای ناشی از سوء تغذیه ( ، ث12،ب9،ب6ب) ویتامینهای محلول در آب ،  19/2/1411 7

 ،بیماریهای ناشی از سوء تغذیه  ( کلسیم و آهن ) نقش و اهمیت آنها در سالمت .انواع . مینرالها  26/2/1411 8

 ( بیماریهای ناشی از سوء تغذیه....... ) فلوئور . مس، روی . فسفر 2/3/1411 9

 انرژی مورد نیاز روزانه  و اجزاء آن   9/3/1411 11

 اصول صحیح تنظیم برنامه غذایی  16/3/1411 11

 گروه بندی غذایی و هرم راهنمای غذایی  23/3/1411 12

 (بررسی مصرف مواد غذایی ، آنتروپومتریک ) روشهای آن  ارزیابی وضعیت تغذیه ای و 31/3/1411 13

 ........ ( آنتروپومتریک و ) ارزیابی وضعیت تغذیه ای 6/4/1411 14

 (تغذیه کودکان )تغذیه گروههای آسیب پذیر   13/4/1411 15

 (تغذیه زنان باردار و شیرده )تغذیه گروههای آسیب پذیر   27/4/1411 16
 



  :منابع درسی
Linda Kelly, Nutrition & Diet Therapy, the last edition. 

1- Mahan L K , Escott ـStumps . Krause‘s Food , Nutrition and Diet Therapy, the last edition. 

2- Garrow J S , James WPT , Ralph A . Human Nutrition and Dietetics, the last edition.  
3- Maurice E, Shils , James A .Modern Nutrition in Health and Disease, the last edition.  

 آخرین چاپاصول تغذیه رابینسون ، 

 

 


