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 کالس درس در يک هفته( ساعت از 2)برای يک جلسه از درس، برای مثال 

 

 کارشناسي ارشد تغذيه تحصیلي: یو رشته مقطع  علوم تغذيه گروه آموزشي:بهداشت    دانشکده:

  2و1تغذیه پیشرفته یش نیاز:پ تئورینوع واحد:   2 تعداد واحد:  مباحث جاری در تغذيه نام درس:

 دانشکده بهداشتمکان برگزاری:                 1-3:ساعت      1-3 :ساعت  شنبه :س: روززمان برگزاری کال

 ،دکتر امیری، دکتر آریاییان مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:        دکتر وفا مسئول درس:   نفر 11 تعداد دانشجويان:

 ، دکتر وفادکتر زراتی، دکتر شیدفر،  دکتر جزایری

 

 شرح دهید( )لطفاً :رسشرح د

 

 این درس از جهت آشنایی با مطالب جدید وجاری تغذیه ای ضرورت دارد

 

 (است  همان هدف بینابیني طرح دوره) :يهدف کل

 .آشنایی با مطالب و موضوعات جدید تغذیه ای که در مورد آنها گزارش های ناهماهنگ وجود دارد و بحث انگیز هستند

 

 اهداف رفتاری جلسه اول:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید.مفهوم الگوی غذایی سالم  -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) اصول مهم در اگوی سالم تغذیه ای -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) ارائه برنامه سالم غذایی  -

 تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( یک الگوی خوراکی را از نظر سالمت آن -

 

 ی مطالببندی ارائهنزماجدول 

 1جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

مقدمه تاریخچهه و اهمیهت  مباحث جاری در تغذیه دقیقه 11

 موضوع
  

   اصول الگوی غذایی سالم مباحث جاری در تغذیه دقیقه 31

ذایی بها مقایسه هرم های غ مباحث جاری در تغذیه دقیقه 31

 هرم غذایی سالم
  

جمههب بنههدی اصههول کلههی  مباحث جاری در تغذیه دقیقه 11

 تغذیه سالم
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 :اهداف رفتاری جلسه دوم

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید.نقش تغذیه در سالمندی سالم  -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) اصول مهم تغذیه سالم -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) غذایی سالم سالمندان برنامه -

 تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( برنامه غذایی را از جهت سالمت سالمندان. -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

چه و اهمیهت مقدمه، تاریخ مباحث جاری در تغذیه دقیقه 11

 موضوع
  

تئههوری هههای سههالمندی و  مباحث جاری در تغذیه دقیقه 31

 ارتباط آن با تغذیه سالم
  

بیمهههاری ههههای دونراتیهههو  مباحث جاری در تغذیه دقیقه 31

سالمندی و ارتبهاط تغذیهه 

 با آن )فراموشی و الزایمر(

  

   جمب بندی و بحث کالسی مباحث جاری در تغذیه دقیقه 11

 

 رفتاری جلسه سوم: اهداف

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. اهمیت کمبود ریز مغذی ها در ارتباط با سرطان -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) مهمترین ریز مغذی های مرتبط با سرطان. -

 ی(شناختهدف را توضیح دهد. ) چگونگی اثر آن بر بروز و پیشگیری از سرطان -

 تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( ارزیابی الگوی کمبود آنها در جامعه و اثر آن بر بروز سرطان های مختلف را -
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 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 3جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

همیهت مقدمه، تاریخچه و ا مباحث جاری در تغذیه دقیقه 11

 موضوع
  

شیوع سرطان های مختلف  مباحث جاری در تغذیه دقیقه 31

 در جهان و ایران
  

ارتباط مواد مغذی با بروز و  مباحث جاری در تغذیه دقیقه 31

شههیوع ایههن سههرطان ههها 

 )مطالعات متا آنالیز(

  

   جمب بندی و بحث کالسی مباحث جاری در تغذیه دقیقه 11

 

 رم:اهداف رفتاری جلسه چها

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. نقش تغذیه در پیشگیری از بیماری های مزمن -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) مهمترین بیماری های مزمن مرتبط با تغذیه. -

 شناختی(هدف توضیح دهد. )آسیب شناسی تغذیه ای را در بروز بیماری های مزمن  -

 تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(های مختلف تغذیه ای را برای کنترل و پیشگیری از این بیماری ها برنامه . -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 1جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

مقدمه، تاریخچه و اهمیهت  مباحث جاری در تغذیه دقیقه 11

 موضوع
  

شههیوع چههاقی و دیابههت در  مباحث جاری در تغذیه هدقیق 31

جههان و ایهران و مطالعهات 

 بار بیماری ها

  

نقش تغذیهه در بهروز ایهن  مباحث جاری در تغذیه دقیقه 31

 بیماری ها
  

   جمب بندی و بحث کالسی مباحث جاری در تغذیه دقیقه 11
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 اهداف رفتاری جلسه پنجم:

ار می رود:از فراگیر انتظ رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید.اهمیت سامانه امنیت غذایی  -

 شناختی(هدف فهرست کند. ) اجزاء مهم این سامانه را  -

 شناختی(هدف توضیح دهد. )برنامه های الزم برای اجرای این سامانه  -

 تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( وضعیت تغذیه را بر اساس خروجی های سامانه -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 5جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

مقدمه، تاریخچه و اهمیهت  مباحث جاری در تغذیه دقیقه 11

 موضوع
  

ارائه سامانه امنیهت غهذایی  مباحث جاری در تغذیه دقیقه 31

در دنیههها و سهههابقه آن در 

 ایران

  

چگونگی عملکرد و اجهرای  تغذیهمباحث جاری در  دقیقه 31

آن در ارزیابی وضب تغذیهه 

 آنالین

  

   جمب بندی و بحث کالسی مباحث جاری در تغذیه دقیقه 11

 

 اهداف رفتاری جلسه ششم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. نقش ویتامین د در پیشگیری از التهاب -

 شناختی(هدف فهرست کند. ) ین د در فرآیند التهاب و بروز بیماری مزمنعملکرد های ویتام -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) چگونگی عملکرد دویتامین د در پیشگیری از التهاب و بروز بیماری های مزمن -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( ارزیابی وضعیت ویتامین د و رابطه آن با بروز بیماری های مزمن -
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 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 6جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

مقدمه، تاریخچه و اهمیهت  مباحث جاری در تغذیه دقیقه 11

 موضوع
  

مکانیسم اثهر ویتهامین  مباحث جاری در تغذیه دقیقه 31

 د در فرآیند التهاب

  

ارتبههاط ویتههامین د بهها  ر تغذیهمباحث جاری د دقیقه 31

بههروز بیمههاری هههای 

 مزمن

  

   جمب بندی و بحث کالسی مباحث جاری در تغذیه دقیقه 11

 

 اهداف رفتاری جلسه هفتم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 اختی(شنهدف )  ذکر نماید.نقش کلسیم لبنیات و ویتامین د را در پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی . -

 شناختی(هدف فهرست کند. ) عملکرد های کلسیو و ویتامین د در پیشگیری از بیماری قلبی عروقی  -

 شناختی(هدف توضیح دهد. ) مقایسه اثرات کلسیم و لبنیات در الگوی مصرف بر پیشگیری از بیماری قلبی عروقی -

 تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( لبی عروقیاثرات متفاوت کلسیم و لبنیات و ویتامین د در پیشگیری از بیماری های ق -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 7جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

مقدمه، تاریخچه و اهمیهت  مباحث جاری در تغذیه دقیقه 11

 موضوع
  

اثهرات کلسههیم و لبنیههات و  مباحث جاری در تغذیه دقیقه 31

سه آنهادر پیشگیری از مقای

 بیماری قلبی عروقی

  

اثههههرات ویتههههامین د در  مباحث جاری در تغذیه دقیقه 31

پیشگیری از بیماری قلبهی 

 عروقی

  

   جمب بندی و بحث کالسی مباحث جاری در تغذیه دقیقه 11
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 )ادامه جلسه قبل(   اهداف رفتاری جلسه هشتم:

:از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  ذکر نماید.نقش کلسیم لبنیات و ویتامین د را در پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی . -

 شناختی(هدف فهرست کند. ) عملکرد های کلسیو و ویتامین د در پیشگیری از بیماری قلبی عروقی  -

 شناختی(هدف توضیح دهد. ) مقایسه اثرات کلسیم و لبنیات در الگوی مصرف بر پیشگیری از بیماری قلبی عروقی -

 اثرات متفاوت کلسیم و لبنیات و ویتامین د در پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 7جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

مقدمه، تاریخچه و اهمیهت  ذیهمباحث جاری در تغ دقیقه 11

 موضوع
  

اثهرات کلسههیم و لبنیههات و  مباحث جاری در تغذیه دقیقه 31

مقایسه آنهادر پیشگیری از 

 بیماری قلبی عروقی

  

اثههههرات ویتههههامین د در  مباحث جاری در تغذیه دقیقه 31

پیشگیری از بیماری قلبهی 

 عروقی

  

   ث کالسیجمب بندی و بح مباحث جاری در تغذیه دقیقه 11

 

 

 اهداف رفتاری جلسه نهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. تاثیر ادویه ها در پیشگیری از بروز بیماری های مزمن. -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) اثرات ادویه های مختلف در پیشگیری از بیماری های مزمن -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) مکانیسم های اثر هر مورد -

 تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( ارزیابی اثرات در مطالعات مداخله ای مختلف را -
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 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 9جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 مقدمه، تاریخچه و اهمیهت مباحث جاری در تغذیه دقیقه 11

 موضوع
  

نمونه مطالعات مداخلهه ای  مباحث جاری در تغذیه دقیقه 31

مختلف اثرات ادویهه هها در 

بیمههاری دیابههت و قلبههی 

 عروقی

  

بررسههی مکانیسههم ههههای  مباحث جاری در تغذیه دقیقه 31

احتمههالی اثههر مههواد فعههال 

 ادویه ها و مقایسه آنها

  

   السیجمب بندی و بحث ک مباحث جاری در تغذیه دقیقه 11

 

 

 اهداف رفتاری جلسه دهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. ارتباط چاقی و اختالالت شناختی -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) اثرات مختلف چاقی در عملکردهای شناختی -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) مکانیسم های اثر احتمالی -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( بروز مشکالت شناختی وضعیت چاقی و -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 11جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

مقدمه، تاریخچه و اهمیهت  مباحث جاری در تغذیه دقیقه 11

 موضوع
  

اخهتالالت  ارتباط چهاقی و مباحث جاری در تغذیه دقیقه 31

 شناختی
  

مکانیسم های اثر چاقی بهر  مباحث جاری در تغذیه دقیقه 31

 عملکردهای شناختی
  

   جمب بندی و بحث کالسی مباحث جاری در تغذیه دقیقه 11
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 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 موزش علوم پزشکيمرکز مطالعات و توسعه آ

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 8 

 اهداف رفتاری جلسه يازدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  ماید.ذکر ن نقش پروبیوتیک ها را در عملکردهای مغزی. -

 شناختی(هدف فهرست کند. ) اثرات مختلف آنها را. -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. )مکانیزم های مربوطه و محتمل  -

 تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( وضعیت دریافت پروبیوتیک ها را با بروز اختالالت عملکردی مغز -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 11جلسه

 قیقه(مدت زمان)د

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

مقدمه، تاریخچه و اهمیهت  مباحث جاری در تغذیه دقیقه 11

 موضوع
  

نقههش پروبیوتیههک ههها در  مباحث جاری در تغذیه دقیقه 31

 عملکردهای مغزی
  

مکانیزم های اثهر محتمهل  مباحث جاری در تغذیه دقیقه 31

پروبیوتیههههک ههههها بههههر 

 مغزیعملکردهای 

  

   جمب بندی و بحث کالسی مباحث جاری در تغذیه دقیقه 11

 

 اهداف رفتاری جلسه دوازدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. اثرات بالقوه ترکیبات فعال خوراکی را در برابر سلول های بنیادی -

 ناختی(شهدف را فهرست کند. ) مکانیزم های احتمالی -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) چگونگی اثر ترکیبات فعال خوراکی -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(در مطالعات سلولی چگونگی اثر مداخالت در بروز سرطان سلول های بنیادی  -

 

 

 

 

 

 

 

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 موزش علوم پزشکيمرکز مطالعات و توسعه آ

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 9 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 12جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ريس ی تدشیوه رئوس مطالب موضوع درس

مقدمه، تاریخچه و اهمیهت  مباحث جاری در تغذیه دقیقه 11

 موضوع
  

اثهههرات ترکیبهههات فعهههال  مباحث جاری در تغذیه دقیقه 31

 خوراکی
  

نمونه مطالعات مداخلهه ای  مباحث جاری در تغذیه دقیقه 31

 سلولی و تجربی
  

   جمب بندی و بحث کالسی مباحث جاری در تغذیه دقیقه 11

 

 

 م:سیزدهاهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. نقش پلی فنل ها در کنترل قند خون -

 شناختی(هدف را فهرست کند. )اثرات مختلف پلی فنل ها بر سالمت  -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) مکانیسم های مختلف اثر پلی فنل ها بر قند خون -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( وضعیت دریافت پلی فنل ها در رابطه با کنترل قند خون. -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 13جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

مقدمه، تاریخچه و اهمیهت  مباحث جاری در تغذیه دقیقه 11

 موضوع
  

نقههش پلههی فنههل ههها در  باحث جاری در تغذیهم دقیقه 31

 کنترل قند خون
  

   مکانیزم اثر پلی فنل ها مباحث جاری در تغذیه دقیقه 31

   جمب بندی و بحث کالسی مباحث جاری در تغذیه دقیقه 11

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 موزش علوم پزشکيمرکز مطالعات و توسعه آ

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 11 

 

 :دهمچهاراهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. ر التهابنقش اسید لینولئیک کنژوکه د -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) عملکردهای مختلف اسید لینولئیک در سیستم ایمنی -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) مکانیزم های احتمالی. -

 تی(تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناخ وضعیت دریافت اسید لینولئیک کنژوکه را در ارتباط با اثرات بر سیستم ایمنی -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 11جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

مقدمه، تاریخچه و اهمیهت  مباحث جاری در تغذیه دقیقه 11

 موضوع
  

نقهههش اسهههید لینولئیهههک  مباحث جاری در تغذیه دقیقه 31

 کنژوکه در سیستم ایمنی
  

مکانیسههم هههای احتمههالی  تغذیه مباحث جاری در دقیقه 31

 کنترل التهاب
  

   جمب بندی و بحث کالسی مباحث جاری در تغذیه دقیقه 11

 

 اهداف رفتاری جلسه پانزدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  . را ذکر نماید.ارتباط فلور میکربی روده با بروز چاقی -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) در کنترل متابولیسم انروی عملکردهای مختلف فلور میکربی. -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) مکانیزم های مختلف -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(تفاوت های فلور میکربی در افراد چاق و غیر چاق  -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 15جلسه 

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

مقدمه، تاریخچه و اهمیهت  مباحث جاری در تغذیه دقیقه 11

 موضوع
  

نقهههش فلهههور میکربهههی در  مباحث جاری در تغذیه دقیقه 31

 متابولیسم انروی
  

تفههاوت فلههور میکربههی در  مباحث جاری در تغذیه دقیقه 31

 افراد چاق و نرمال
  

   و بحث کالسی جمب بندی مباحث جاری در تغذیه دقیقه 11



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 موزش علوم پزشکيمرکز مطالعات و توسعه آ

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر
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 جدول هفتگي کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 آقای دکتر وفا الگوی خوراکی سالم 1

 آقای  دکتر وفا نقش تغذیه در سالمندی سالم 2

 آقای  دکتر وفا ریزمغذی ها و سرطان 3

 آقای  دکتر وفا نقش تغذیه در پیشگیری از بیماری های مزمن 1

ایی با سامانه امنیت غذایی )آشن 5 FIVIMS) آقای  دکتر وفا 

 آقای دکتر شیدفر نقش ویتامین د در پیشگیری از التهاب و بیماری مزمن 6

قی عرو-اهمیت کلسیم، لبنیات و ویتامین د در پیشگیری از بیماری قلبی 7  آقای دکتر شیدفر 

قیعرو-ی قلبیاهمیت کلسیم، لبنیات و ویتامین د در پیشگیری از بیمار 8  آقای دکتر شیدفر 

 آقای دکتر شیدفر تاثیر ادویه ها در پیشگیری از بیماری های مزمن 9

 خانم دکتر جزایری چاقی و اختالالت شناختی 11

 خانم دکتر جزایری پروبیوتیک ها و مغز  11

امیریخانم دکتر  اثرات بالقوه ترکیبات فعال خوراکی در برابر سرطان سلول های بنیادی 12  

 خانم دکتر آریاییان پلی فنل ها و کنترل قند خون 13

 خانم دکتر آریاییان اسیدهای چرب لینولئیک کنژوکه و التهاب 11

 خانم دکتر زراتی تغییر فلور میکربی روده و چاقی 15

 




