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    تغذیهارشد کارشناسی     تحصیلی: یو رشته مقطع علوم تغذیه گروه آموزشی:بهداشت و تغذیه  دانشکده:

 99-98 اول نیم سال  نیمسال تحصیلی و سال تحصیلی: 

 

 

 

  -  :پیشنیازواحد تئوری         2    : تعداد   در دورانهای زندگیتغذیه  درس: عنوان

 دانشکده بهداشتمکان برگزاری:               8-01---:ساعت      شنبهک ی -زمان برگزاري كالس: روز:

 )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید  مردانیمهناز دکتر  مسئول درس:   01 تعداد دانشجویان:

 

 

 )لطفاً شرح دهید( :شرح درس

 

مت جامعه ، دانشجو با گذراندن این در نتیجه در حفظ و ارتقاء سالافراد در سالمت  تغذیهبا توجه به نقش حساس و حیاتی 

 می شود. نا نیازهای تغذیه ای گروههای مختلف جامعه اشدوره آموزشی با

 

نیازهجای تغذیجه ای  و عوامجو مجورر بجر ان در دوران بجارداری، شجیر دهجی، هدف از این درس آشنائی دانشججویان بجا هدف کلی: 

 نانآضع تغذیه شیر خوارگی، کودکی و نوزادان نارس بوده و ارزیابی و

 

 

 :بینابینیاهداف  

 

 آشنا می گردد. در بارداریدانشجو با تغذیه  -0

 آشنا می شود. شیردهیدانشجو با تغذیه در  -2

 آشنا می شود. شیرخوارگیدانشجو با تغذیه در  -3

 آشنا می شود. تغذیه در کودکیدانشجو با  -4

 آشنا می شود. تغذیه در نوجوانیدانشجو با  -1

 

 

 شیوه های تدریسک

 

 رانی  **                                 سخنرانی برنامه ریزی شده                              پرسش و پاسخ**سخن

 

 یادگیری مبتنی بر تیم                             **بحث گروهی     **                         یادگیری مبتنی بر حو مسئله 

 

 سایر موارد:......

 

 ارائه کنفرانس های مرتبط با موضوعات درس -تکالیف دانشجو:     مشارکت در بحث های کالس  وظایف و 

 

 

 



 آنکه جان را فکرت آموخته نام ب

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ریزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 2 

 وسایو کمک آموزشی:

 

 وایت برد     **                              تخته و گج                     ویدئوپروژکتور  و اسالید**

 

 سایر موارد

 

 )کو نمره از: )     نمره ددرص و ارزشیابی نحوه

 درصد نمره  %81درصد نمره                            آزمون پایان ترم:      -----------آزمون میان ترم:  

 درصد نمره  %01درصد نمره                                شرکت فعال در کالس:  %01انجام تکالیف:   

 ----سایر موارد: ...

 

 نوع آزمون:   

 

 جور کردنی               صحیح غلط        **چند گزینه ای                 **پاسخ کوتاه           ** تشریحی        

 

 : حو مسئلهسایر موارد...

 

 منابع پیشنهادی برای مطالعه:

 

 منابع فارسی: 

 

 

 منابع انگلیسی: تمام منابع الکترونیک التین معتبر
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 جدول هفتگی ارائه درس

 

 

 تاریخ استاد عنوان جلسه

 23/6/98 دکتر مهناز مردانی بارداریدر  غییرات فیزیولوژیک تمقدمه درس و  0

 ادامه مبحث قبو 2
 -دکتر مردانی

 دانشجویان
31/6/98 

 6/7/98 یدکتر مهناز مردان بارداریدر  ای  تغذیهنیاز های  3

 مشکالت رایج تغذیه ای در بارداری 4
-دکتر مردانی 

 انیدانشجو
03/7/98 

 21/7/98 یدکتر مهناز مردان ر دهی تغییرات فیزیولوژیک در شی 5

 مادران شیر دهدر  هیتغذ 6
 -دکتر مردانی 

 انیدانشجو
27/7/98 

  یدکتر مردان ادامه مبحث قبو 7

 4/8/98 دکتر مردانی مشکالت رایج شیردهی و نقش تغذیه در حو آنان 8

 تغذیه در شیر خوارگی 9
 -دکتر مردانی 

 انیدانشجو
00/8/98 

 08/8/98 یدکتر مردان ه ای در شیرخوارانمشکالت تغذی 01

 25/8/98 یدکتر مردان تغذیه در کودکی  00

 مشکالت تغذیه ای در دوران کودکی 02
 - یدکتر مردان

 دانشجویان
2/9/98 

 9/9/98 یدکتر مردان تغذیه نوجوانان 03

 مشکالت تغذیه ای نوجوانان 04
 - یدکتر مردان

 دانشجویان
06/9/98 

 23/9/98 یدکتر مردان ث قبوادامه مبح 05

 مروری بر دروس قبو و پرسش و پاسخ 06
 - یدکتر مردان

 انیدانشجو
31/9/98 

 


