
  تعالی بسمه

 گلستان پزشکی علوم دانشگاه

  پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز

 اصول تنظیم برنامه هاي غذایی:   )course plan( ترمی  دوره  طرح

  اصول تنظیم برنامه هاي غذایینام درس :  
  97-96سال تحصیلی  دومنیمسال  تاریخ برگزاري :  ترم 1 طول دوره :

  دانشکده بهداشت محل برگزاري :  1 تعداد واحد :
  2و  1تغذیه اساسی  :پیش نیاز   دکتر امراله شریفی گروه مدرسین :

   رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :
  کارشناسی علوم تغذیه                                                     

   منابع :

  اصول تغذیه کراوس
  تغذیه مدرن

    
  

   ف کلی :اهدا
  اصول تنظیم برنامه هاي غذایی و رژیم نویسیآشنایی دانشجویان با : .1

  اهداف اختصاصی : 
   دلی، به اهداف رفتاري زیر دست یابدر راستاي هر هدف ک پس از طی دوره باید بخش اول: دانشجو

 
 را شرح دهد. DRIاستانداردهاي قادر باشد  .1

 قادر باشد راهنماهاي غذایی را شرح دهد .2

 غذایی شرح دهد.گروههاي غذایی را برپایه هرم راهنماي غذایی و فهرست جانشینی مواد قادر باشد  .3

  رژیم غذایی مناسب را براي افراد مختلف تنظیم کند.قادر باشد  .4
  

  فهرست محتوا و ترتیب ارائه درس
  

  مدرس  عناوین  ساعت  تاریخ  ردیف
1  14/11/96  10-12  DRI دکتر شریفی  

  دکتر شریفی  راهنماهاي غذایی  10-12  21/11/96  2

  دکتر شریفی  فهرست جانشینی مواد غذایی  10-12  28/11/96  3

  دکتر شریفی  فهرست جانشینی مواد غذایی  10-12  5/12/96  4
  دکتر شریفی  محاسبه نیاز انرژي و درشت مغذي ها  10-12  12/12/96  5
  دکتر شریفی  رژیم نویسی و تنظیم برنامه غذایی  10-12  19/12/96  6
  دکتر شریفی  رژیم نویسی، حل تمرین و کار گروهی   10-12  26/12/96  7
  دکتر شریفی  رژیم نویسی، حل تمرین و کار گروهی  10-12   8
      امتحان پایان ترم      9

   (Small group teaching) آموزش مبتنی بر گروه هاي کوچک -پرسش و پاسخ -سخنرانی: روش تدریس 
  

  سیاست ها و قوانین کالس :
                

   : ایف و تکالیف دانشجوظو
  و کار گروهی فعال در بحث ها مشارکت -ارائه فعالیت و تکالیف کالسی تعیین شده -حضور به موقع در کالس درس             



  :در نمره پایانی آنسهم و درصد  روش ارزشیابی دانشجو
 )و حل تمرین نمره پایان ترم (تشریحی 12 -نمره میان ترم و فعالیت کالسی 8                

  
  طول ترم و پایان ترم :تاریخ امتحانات در 

  طبق برنامه آموزش               
  منابع مطالعه 
  منابع اصلی :

  تغذیه کراوساصول  

  منابع براي مطالعه بیشتر :

 

 


