
 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ایراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشي ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 1 

 

واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  71)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

 تغذیه Ph.D  حصیلی:ت یرشتهو مقطع  علوم تغذيه گروه آموزشی:      بهداشت  دانشکده:

 واحد عملی 1 نظریواحد   1د: نوع واح    2   تعداد واحد:  مدیریت برنامه های تغذیه ایبرنامه ریزی و نام درس: 

 روشهای پیشرفته پژوهش در تغذیه  نیاز:پیش  
11-12شنبه  روززمان برگزاری كالس:   

 3كالس    مکان برگزاری:   

آقای دكتر  الفبا(:مدرسین )به ترتیب حروف   آقای دكتر وفا مسئول درس: 2 تعداد دانشجویان:

 ، آقای دكتر وفاخانم دكتر عبداللهی آقای دكتر كمالیخانم دكتر جزایری، جزایری، 

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

این درس یک قدم آغازین برای نهادینه كردن آموزش و پژوهش در حوزه تغذیه جامعه و ایجاد تخصصصصر در حوزه 

 نقشهای تعریف شده دكترای تغذیه است، محسوب میشود. طراحی و مدیریت مداخله های تغذیه ای كه از

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 
آشنا كردن دانشجویان با مبانی نظری و روشهای عملی برنامه ریزی و مدیریت درزمینه مقابله با نا امنی غذایی و سوء تغذیه در 

 ت و ساختار، مدیریانسانیسطح برنامه های تغذیه ای كشور و نیاز های ظرفیت سازی در حوزه نیروی 

 

 بینابینی:)در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(اهداف 

 مسائل عمده امنیت غذا و تغذیه در كشور و پی آمدهای اجتماعی، اقتصادی و سالمتی -الف

بررسی منتخبی از تجربیات كشورهای پیشرفته و در حال توسعه در برخورد با مسایل امنیت غذا و  -ب

 تغذیه

 سیاست های حاكم برا منیت غذا و تغذیه -ج

 مراحل برنامه ریزی و مدیریت برنامه های غذا و تغذیه -د

 تحلیل وضعیت -1

 تعیین اهداف -2

 انتخاب راه كارها و مداخله های تغذیه ای -3

 راه كارهای غذایی و تغذیه ای -

 مداخله های غذایی و تغذیه ای -

 اجرا  -4

 پیگیری و ارزشیابی -5

 كار، در پایان كارروش ها: فرایند، درجریان  -

 پایش تغذیه ای -

 مسایل برنامه ریزی و مدیریت برنامه های غذا و تغذیه -6

 ارزشیابی و پیگیری برنامه ها و مداخله ها -7
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 همه موارد ذيل          های تدريس:شیوه

 ×پرسش و پاسخ  × سخنرانی برنامه ریزی شده  × سخنرانی

 × (TBLیادگیری مبتنی بر تیم) × (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  ×بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 
 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

بررسی و تحلیل در مورد پرسش های مطرح شده کالسی توسط اساتید در مدت مقرر و ارائه آن به کالس 

 ارائه شده توسط دانشجويانبصورت کتبی و پاورپوينت و بحث در مورد پاسخ های 

 

 وسايل کمک آموزشی:  

ارائه مدل های برنامه های تغذیه ای توسصصص    ×پروژكتور اسالید    ×وایت برد

 اساتید به كالس

 ویدئو پروژكتور و پاورپوینتببرید(  سایر موارد  )لطفاً نام

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

      

 نمره درصد 21شركت فعال در كالس  نمره  درصد -02ارائه شده به كالسكتبی انجام تکالیف 

 61ارائه پاسخ ها مطرح توس  اساتید بصورت پاورپوینت و بحث كالسی در حضور اساتید ببرید(  ناماً سایر موارد )لطف

 )ارائه پروژه مطالعاتی دانشجویان(  درصد

 نوع آزمون

  ارائه و بحث در مورد سوال های مطرحو ارائه كالسی و توانمندی     تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

 :)لطفا نام ببريد(منابع پیشنهادی برای مطالعه: 

 :منابع انگلیسی -

 چاپی 

 

 اينترنتی 

 منابع فارسی:

 چاپی 

 ارائه سه برنامه ملی تغذيه ای در سه دهه مختلف در رابطه با امنیت غذا و تغذيه در کشور 

 کتابهای اصول مديريت و برنامه ريزی و برنامه استراتژيک 

 
 

 اينترنتی 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس
 

برنامه ریزی و مدیریت برنامه های تغذیه ایدرس   
      3کالس  11-21 شنبه

 جلسه عنوان درس تاريخ مدرس

 معرفی و اهداف برنامه کالس 91/99/19 آقای دکتر وفا

 مديريت برنامه های تغذيهبرنامه ريزی و 

9 

 آقای دکتر کمالی
 

 برنامه ريزی و مديريت برنامه های تغذيه  62/99/19

 )اجراء، پايش و ارزشیابی( 
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 آقای دکترجزايری
 

 3 نقش تغذيه در سالمت و توسعه ملی  3/96/19

 4 اولويت بندی مشکالت تغذيه ای 91/96/19 آقای دکتر جزايری

ترجمه و ارزشیابی شواهد اپیدمیولوژيک در  91/96/19 دکتر شیما جزايری

 پیشنهاد و تدوين سیاست ها
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 2 چگونگی و مراحل انتقال دانش 64/96/19 آقای دکتر وفا

 1 حمايت طلبی 92/9/11 آقای دکتر جزايری

 9 چگونگی و مراحل انتقال دانش 9/6/19 آقای دکتر وفا

چالش ها و  -دفتر بهبود تغذيه جامعهبرنامه های  63/9/11 خانم دکتر عبدالهی

 موفقیت ها

1 

 


