
 بسمه تعالی 

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 (  Course Plan)  طرح درس ترمی

 69-69 سال تحصیلی  دومنیمسال       در سالمت دهان و دندانتغذیه    :  معرفی درس 

 تغذیهوزشی: آم گروه              دندانپزشکی )پردیس بین الملل(دانشکده: 

 واحد 1 : واحد تعداد  دکترای حرفه ای دندانپزشکی رشته و مقطع تحصیلی:                    در سالمت دهان تغذیه    نام درس:

      پردیس بین المللمحل برگزاری:          00-10شنبه یک روز هایروز و ساعت برگزاری: 

 ندارد :  دروس پیش نیاز                                             تئورینوع واحد : 

 

 درس: مسئول

  دکتر امراله شریفی

 (دکترای تخصصی تغذیه)

    329 :داخلی   23429103تلفن دانشکده : 

 19 الی 0 شنبه تا چهارشنبه :تماس روزهای

   گروه تغذیه -بهداشتدانشکده : دفتر آدرس

E-mail: a.sharifi1983@gmail.com, a_sharifi@alumnus.tums.ac.ir 

 

 و نقش تغذیه در سالمت دهان و دندان رژیم های غذایی ، انواعآشنایی دانشجویان با اصول تغذیه  :هدف کلی

 در بیماریهای غذایی های رژیم انواع ،تغذیه وضعیت بررسی، غذایی مواد ترکیبات تغذیه، کلی اصول درس این در درس:شرح 

 .گیرد می قرار بحث مورد نقش تغذیه در سالمت دهان و دندان مختلف و                

  : اهداف اختصاصی درس

 دانشجو پس از گذراندن این درس باید بتواند:

 منابع غذایی آنها آشنا باشد.و انواع درشت مغذی ها و ریز مغذی ها را بشناسد و با متابولیسم ،عالئم کمبود  -1

 راهنماهای غذایی را بشناسد. -3

 آشنا باشد.و محاسبه نیازهای انرژی با روشهای ارزیابی وضع تغذیه  -2

 آشنا شود. با انواع رژیم های غذایی درمانی -4

 با نقش تغذیه در سالمت دهان و دندان آشنا شود. -9

   3019 صول تغذیه کراوسا -1 منابع 

 64؛ ترجمه ناهید خلدی، چاپ اصول تغذیه رابینسون -3

 نحوه ارزشیابی:روش تدریس و  

o تصاویر و  عناوین، تدریس با روش سخنرانی , پرسش و پاسخ و بحث گروهی می باشد. استفاده از اسالید صرفا برای

 .یادداشت برداری حین تدریس توصیه میشودجهت درک بهتر مطالب می باشد. 

o :ارزشیابی 

 نمره 9 و ارزشیابی در طول ترم در بحث های گروهی شرکت کالسحضور فعال در  -1

  . نمره 19ترم  پایانآزمون  -3
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 69-69سال تحصیلی  دومنیمسال     واحد( 1) در سالمت دهانتغذیه درس و آزمون جدول زمان بندی ارائه 
 توضیحات عنوان ساعت تاریخ جلسه

  /آنتروپومتری/ انرژیپایه علم تغذیهتعاریف و مفاهیم  10-0 17/11/69 1

  کربوهیدراتها، طبقه بندی، خواص و متابولیسم آنها و فیبر 10-0 34/11/69 3

  چربیها، طبقه بندی، خواص و متابولیسم  10-0 01/13/69 2

  پروتئین ها، طبقه بندی، متابولیسم آنها و نحوه ارزیابی 10-0 00/13/69 4

  ویتامین ها، منابع، خواص، متابولیسم 10-0 19/13/69 9

   مواد معدنی ، منابع، خواص، متابولیسم 10-0 33/13/69 9

  انواع رژیم های غذایی /راهنما های غذایی /ارزیابی وضع تغذیه 10-0 30/01/69 7

  تغذیه در سالمت دهان و دندان 10-0 37/01/69 0

  ن پایان ترمآزمو   6

 

 
 


