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  :اهداف

 

انتظار مي رود دانشجو در پايان ترم به اهميت و نقش تغذيه صحيح در تامين سالمت فرد بويژه مادر و : كلي هدف 

.پي بردكودك و تغذيه در دوران هاي مختلف زندگي   

. 

  :اهداف اختصاصي

                                 دانشجويان در پايان ترم تحصيلي    

  

  سطح    حيطه                                                                                                                   

  

آگاهي    شناختي                                  در مورد اهميت تغذيه در بهداشت و درمان و سالمت جامعه و-1  

                                       .رابطه آن با عوامل اقتصادي ، اجتماعي ة فرهنگي آشنا شود

           شناختي     آگاهي                              موارد مصرف انرژي در بدن و نحوه برآوردنياز هاي انرژتيك افراد-2

.را شرح دهد   

شناختي     آگاهي                         انسان ، وظايف و منابع غذايي آنها را شرح مواد مغذي ضروري براي-3  

.دهد   

شناختي     آگاهي                            با عوارض كمبود و يا زيادي مصرف مواد مغذي و انواع سوء تغذيه ها -4  

.آشنا گردد   

شناختي     آگاهي                                    .شنا شودبا نياز هاي غذايي در دوران بارداري و شيردهي آ-5  

شناختي     آگاهي                                شير خواري،كودكي،(نياز هاي تغذيه اي در دوران هاي مختلف زندكي -6  

.آشنا شود) نوجواني، بزركسالي ، سالمندي   

شناختي     آگاهي                             .ذايي آشنا گرددبا بهداشت مواد غذايي و اصول نگهداري مواد غ-7  

 

 



:دانشجو در پايان ترم قادر باشد : اهداف كاربردي  

.مراقبت هاي تغذيه اي در دوران بارداري را شرح دهد-1  

.مراقبت هاي تغذيه اي در دوران شيردهي را شرح دهد-2  

.ي را شرح دهدمراقبت هاي تغذيه اي در دوران هاي مختلف زندگ-3  

 

  :روش آموزش

شيوه آموزش هم بصورت استاد محوري و پرسش و پاسخ بوده و هم بصورت دانشجو محور بوده و كالس درس با استفاده 

از منابع و سرفصل هاي تعيين شده به صورت مشاركتي ، بحث جمعي و ارائه گزارش دانشجويان در باره نتيجه فعاليت 

  .تيمي اداره خواهدشد

 

 برنامه اجرايي:

 

) دقيقه 90(زمان  - وسايل كمك آموزشي   -عناوين جلسات                                                            نحوه ارائه 

   

استفاده از وايت برد- سخنراني                                آشنايي با مفاهيم تغذيه و مشكالت تغذيهاي:1جلسه    

                        

                                        و نيازهاي انرژتيك بدن در ايران و جهان

استفاده از وايت برد-سخنراني                            آشنايي با وظايف كربوهيرات ها، منابع غذايي و:2جلسه   

نسبت به آنهانيازهاي بدن   

استفاده از وايت برد         -سخنراني                              آشنايي با وظايف پروتئين ها، منابع غذايي و: 3جلسه   

 عوارض كمبود  آنها

استفاده از وايت برد و اورهد    -سخنراني                             آشنايي با وظايف چربي ها، منابع غذايي و: 4جلسه   

ت به آنهانيازهاي بدن نسب  

استفاده از وايت بردو نرم افزار پاورپوينت  -سخنراني             آشنايي با ويتامينهاي محلول در جربي و عوارض::5جلسه 

    

 كمبود يا زيادي آنها

نت استفاده از وايت بردو نرم افزار پاورپوي-سخنراني             آشنايي با ويتامين هاي محلول در آب و عوارض : 6جلسه   

 كمبود آنها

استفاده از وايت بردو نرم افزار پاورپوينت- سخنراني      آشنايي با نقش و عوارض كمبود يا زيادي مواد معدني: 7جلسه   

كار - استفاده از وايت بردو نرم افزار پاورپوينت- سخنراني        آشنايي با اصول صحيح تغذيه در دوران بارداري و: 8جلسه 

تيمي                                                                                       

استفاده از وايت بردو نرم افزار پاورپوينت- سخنراني   آشنايي با افزايش وزن منلسب در ظي بارداري و بيماريهاي:9جلسه   

و كار تيمي                                                                     مرتبط با  آن   

استفاده از وايت بردو نرم افزار پاورپوينت-سخنراني         آشنايي با اصول تغذيه در دوران شيردهي و مزاياي :10جلسه   

 شيردهي براي مادر و كودك

  ار تيميك–استفاده از وايت برد - سخنراني                           آشنايي با تغذيه نوزدان و شير خوران: 11جلسه 



كار تيمي-استفاده از وايت برد-سخنراني      سال و كودكان دبستاني 5آشنايي با تغذيه در كودكان زير : 12جلسه   

كار تيمي- استفاده از وايت برد - سخنراني                      آشنايي با تغذيه در دوران نوجواني و بزرگسالي:13جلسه   

استفاده از وايت برد -سخنراني      اي تغذيهاي در دوران سالمنديآشنايي با مشكالت و كمبوده:14جلسه  

استفاده از وايت بردو نرم افزار پاورپوينت     - سخنراني         آشنايي با بهداشت و اصول نگهداري مواد غذايي:15جلسه 
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