
 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ایراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشي ریزیواحد برنامه

(Course Plan) ه  دور حطر   

 1 

 

 3ساعتی برای یک درس 2جلسه ی  61)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:     

 واحدی(

 

و مقطع    تغذیه گروه آموزشی:          بهداشت دانشکده:

 کارشناسی ارشد تغذیه تحصیلی: یرشته

 تهیه کننده: دکتر ناهید آریائیان
 یش نیاز:پ    یش نیازپ د:نوع واح  3        تعداد واحد: 2 تغذیه اساسینام درس: 

  کارشناسی ارشد تغذیه

 مکان برگزاري:   13-16 :ساعت  شنبه :زمان برگزاري کالس: روز
مدرسین )به ترتیب   دکتر ناهید آریائیان مسئول درس:  7 تعداد دانشجویان:

 دکتر امیري –زراتی دکتر ناهید آریائیان، دکتر  حروف الفبا(:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

 ن واحد به عنوان بخشی از اصول علوم تغذیه، براي دانشجویان این رشته ضروري است.ای
 
 
 
 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

ایی ویتامین ها، آب و امالحح را  پس از گذراندن این واحد دانشجو باید بتواند اصول تغذیه

 تعریف کند.

 

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 
و است نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر  که است هدف کلی به اجزاي تخصصی شکستنظورمن)

تري به نام قابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصی اهداف بینابینی محورهاي اصلی برنامه را نشان می دهد.
 (.اندکه در واقع همان اهداف رفتاري است  ویژه اهداف

 

 ،بیان نمایدها را  ویتامین تقسیم بندي ،تاریخچه و اهمیت تعریف ویتامین 

  ذخیره، جذب، و هضمذراندن این درس بتواند اخرین یافته هاي علمی در مورد گدانشجو باید پس از 

 بیان نماید. ویتامینها و امالح مسمومیت کمبود غذایی، منابع نیاز، مقدار متابولیسم، عملکردها،
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  تعریف امالح ومیکرو و ماکرو المان را بداند، عوامل  ذراندن این درس بتواندگدانشجو باید پس از
   موثر بر جذب امالح آنها در جذب را بیان نماید

 خرین یافته هاي علمی در مورد عناصر معدنی، نقشدانشجو باید پس از گذراندن این درس بتواند آ 
 نماید.متابولیکی ، تداخل اعمال متابولیکی و تداخل در جذب و متابولیسم را بیان  هاي

 آب و الکترولیتها، عالئم  بدن، تعادل در آب، نقش  شیمیایی و فیزیکی هاي ویژگی و ساختمان
 را بیان نماید. کمبود آب

  

 های تدریس:شیوه
پرسششششششش و    سخنرانی برنامه ریزي شده   سخنرانی

 پاسخ
یششادگیري مبتنششی بششر   (PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 (TBLتیم)

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( ایر مواردس

 
 

 کمک آموزشی:   7
   پروژکتور اسالید  خته و گچت  وایت برد
--------- Powerpoint  کامپیوتر و استفاده از مولتی مدیا از جمله --- لطفاً نام ببرید()  سایر موارد

--- 

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
نمشره درصشد -62---آزمون پایان تشرم   نمره درصد -22----ان ترم آزمون می

   
 درصد -12----شرکت فعال در کالس     نمره درصد 12-----انجام تکالیف 

 نمره
نمره حاصل از  -3امتحان پایان ترم      -2 امتحان میان ترم -------ببرید(  ناملطفاً سایر موارد )

  از طرح سواالت از متون منابع درس لنمره حاص -4کنفرانس کالسی   
---- 

 

 نوع آزمون
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 -صششششششحی  جور کردنی          ايچندگزینه       پاسخ کوتاه     تشریحی

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

  

 :)لطفا نام ببرید(منابع پیشنهادی برای مطالعه: 

 :منابع انگلیسی -

 چاپی

 

 
1-kerause's FOOD and NUTRITION THERAPY 13ed 2012 
2-Human Nutrition and Dietetics, JS Garrow 2012  
3- Modern nutrition in health and diseases last edtion2014 
 

 

 مقاالت جدید مرتبط با درس    اینترنتی
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس
 

 جلسه ) عنوان مطالب مدرس نام

 ها ویتامین تقسیم بندي تاریخچه، و اهمیت ویتامین، تعریف دکترآریائیان
 نیاز، مقدار متابولیسم، عملکردها، ذخیره، جذب، و هضم:  Eویتامین 

 مسمومیت ، کمبود غذایی، منابع
Q10   : :نیاز، مقدار متابولیسم، عملکردها، ذخیره، جذب، و هضم 

 کمبود غذایی، منابع

 اول

 نیاز، مقدار متابولیسم، عملکردها، ذخیره، جذب، و هضمA :ویتامین ائیاندکترآری

 مسمومیت کمبود غذایی، منابع
  دوم

 نیاز، مقدار متابولیسم، عملکردها، ذخیره، جذب، و هضمD: ویتامین دکترآریائیان

 مسمومیت،  کمبود غذایی، منابع
 سوم

 مقدار ابولیسم، عملکردها،مت ذخیره، جذب، و ضمه K : هايویتامین دکترآریائیان

 مسمومیت کمبود غذایی، منابع نیاز،
 چهارم

 نیاز، مقدار متابولیسم، عملکردها، ذخیره، جذب، و هضم:  Cویتامین دکترآریائیان

 مسمومیت کمبود غذایی، منابع

 پنجم

 متابولیسم، عملکردها، ذخیره، جذب، و هضم: B1 وB2هاي  ویتامین زراتیدکتر

 مسمومیت کمبود غذایی، ابعمن نیاز، مقدار
 ششم

متابولیسم،  ذخیره، جذب، و هضم: B6,B5نیاسین،هاي  ویتامین زراتیدکتر
 مسمومیت کمبود غذایی، منابع نیاز، مقدار عملکردها،

 هفتم

متابولیسم،  ذخیره، جذب، و هضم: B12هاي اسید فولیک و  ویتامین زراتیدکتر
 مسمومیت بودکم غذایی، منابع نیاز، مقدار عملکردها،

 هشتم

 مقدار متابولیسم، عملکردها، ذخیره، جذب، و هضم: بیوتین ویتامین زراتیدکتر

 مسمومیت  کمبود غذایی، منابع نیاز،
ساختمان و عملکرد مواد شبه ویتامینی: بیوفالوونوئید ها، میو 

 اینوزیتول، کولین ، بتائین و کارنیتن
 

 نهم



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ایراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشي ریزیواحد برنامه

(Course Plan) ه  دور حطر   

 5 

 

 

 برنامه کحسی

مان را بداند، عوامل موثر بر جذب امالح و تعریف میکرو و ماکرو ال امیري دکتر
 تداخل آنها در جذب را بیان نماید.

 منابع نیاز، مقدار عملکردها، انتقال و ترش  ، ذخیره، کلسیم: جذب،

 مسمومیت کمبود، غذایی،
 منابع نیاز، مقدار عملکردها، انتقال و ترش  ، ذخیره،  فسفر:  جذب،

 مسمومیت کمبود، غذایی،

 دهم

 منابع نیاز، مقدار عملکردها، انتقال و ترش  ، ذخیره، آهن:  جذب، یريام دکتر

 مسمومیت کمبود، غذایی،
 یازدهم

 منابع نیاز، مقدار عملکردها، روي:  جذب، انتقال و ترش  ، ذخیره، امیري دکتر

 مسمومیت کمبود، غذایی،
 دوازدهم

 نیاز، مقدار ردها،عملک انتقال و ترش  ، ذخیره، منیزیم ومس:  جذب، امیري دکتر

 مسمومیت کمبود، غذایی، منابع
 سیزدهم

 انتقال و ترش  ، ذخیره، : جذب، و  سلنیم:  ید، منگنز و فلوئور امیري دکتر

 مسمومیت کمبود، غذایی، منابع نیاز، مقدار عملکردها،

 چهاردهم

 انتقال و ترش  ، ذخیره، سولفور، کبالت،کروم ،مولیبدن وبورون:  زراتیدکتر 

 مسمومیت کمبود، غذایی، منابع نیاز، مقدار ملکردها،ع
 بدن،تعادل در نقش, شیمیایی و فیزیکی هاي ویژگی و آب: ساختمان

 ....و آب

 نزدهمپا

 شانزدهم ارائه کار کالسی دکتر آریائیان

 استاد مربوطه مبحث تاریخ جلسه

 دکتر آریائیان E  ،Q10ویتامین  22/6/29 اول

 دکتر آریائیان Dویتامین  5/7/29 دوم

 دکتر زراتی B1-B2-B3ویتامین  12/7/29 سوم

 دکتر زراتی B5-B6-B8ویتامین  12/7/29 چهارم

 دکتر زراتی B12ویتامین  –اسید فولیک  26/7/29 پنجم

 دکتر آریائیان Aویتامین  3/8/29 ششم

 دکتر آریائیان Cویتامین  - Kویتامین  11/8/29 هفتم

 دکتر زراتی آب و الکترولیت 17/8/29 مهشت

 دکتر امیری کلسیم، فسفر، منیزیم، گوگرد 29/8/29 نهم
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 دکتر امیری آهن، فلوئور 1/2/29 دهم

 دکتر امیری روی، مس 8/2/29 یازدهم

 دکتر امیری ید، سلنیوم و ریزمیکرو مینرالها 15/2/29 دوازدهم

 گروه مدرسین ارائه سمینار 22/2/29 سیزدهم

 گروه مدرسین ارائه سمینار 22/2/29 چهاردهم

 گروه مدرسین ارائه سمینار 29/ 6/11 پانزدهم


