
 فرم طرح درس دوره
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

 

 ارزیابی وضع تغذیهنام درس :  

 98-99نیمسال اول سال تحصیلی  تاریخ برگزاری : ترم 1 طول دوره :

 دانشکده بهداشت محل برگزاری : واحد عملی( 1 -نظریواحد 2واحد ) 3 تعداد واحد :

  گروه مدرسین :

 1 دکتر محمدرضا هنرور - 1 دکتر امراله شریفی: نظری          

 1 عملی: دکتر امراله شریفی          

 مسئول درس: دکتر امراله شریفی

 2و1تغذیه اساسی  -اپیدمیولوژی بیماریها  پیش نیاز :

  رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

 کارشناسی علوم تغذیه                                                     

   منابع :

 
 

  ف کلی :اهدا

 ارزیابی وضع تغذیهآشنایی دانشجویان با : .1

 اهداف اختصاصی : 

  دلی، به اهداف رفتاری زیر دست یابدر راستای هر هدف ک پس از طی دوره باید بخش اول: دانشجو

 را ارزیابی کند. یرفتار یالگوها دارو، مصرف ،یاجتماع و یفرهنگ ،یاقتصاد ،ییغذا خچهیتارقادر باشد  .1

 آن ها را شرح دهد. بیمعا و ایمزا غذا، افتیدر یبررس یروشهاقادر باشد  .2

 .روشهای آنتروپومتریک، بیوشیمیایی و بالینی را شرح دهدقادر باشد  .3

 .شرح دهد آزمایشگاهی و تفسیر آنها راتست های قادر باشد  .4

 فهرست محتوا و ترتیب ارائه درس
 

 مدرس عناوین ساعت تاریخ ردیف

 دکتر شریفی انواع روشهای بررسی وضع تغذیه 10-12 23/06/98 1

 دکتر شریفی ارزیابی تاریخچه غذایی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، مصرف دارو، الگوهای رفتاری 10-12 30/06/98 2

 دکتر شریفی روشهای بررسی دریافت غذا، مزایا و معایب 10-12 06/07/98 3

 دکتر شریفی روشهای آنتروپومتریک در بررسی وضع تغذیه و تفسیر آنها 10-12 13/07/98 4

 دکتر شریفی روشهای آنتروپومتریک در بررسی وضع تغذیه و تفسیر آنها 10-12 20/07/98 5

 دکتر شریفی معاینات بالینی عمومی 10-12 27/07/98 6

 دکتر شریفی ظاهری مربوط به کمبود یا اضافه دریافت مواد مغذیمعاینات بالینی و مشخصات  10-12 04/08/98 7

 یفیشر دکتر روشهای بیوشیمیایی اندازه گیری ویتامین ها و مینرال ها 10-12 11/08/98 8

 هنروردکتر  آنها ریتفس و (CBD/diff) کیهماتولوژ شاتیآزما 10-12 18/08/98 9

 هنروردکتر  قند/لیپید و تفسیر آنهاآزمایشات پروفایل  10-12 25/08/98 10

 هنروردکتر  تست های عملکرد کبدی/ فاکتورهای التهابی/ فاکتورهای انعقادی و تفسیر آنها 10-12 02/09/98 11

 هنروردکتر  و تفسیر آنها SE؛ و  UA/UC(، BUN, Cr, Electrolytes, GFRتست های عملکرد کلیه ) 10-12 09/09/98 12

 هنروردکتر  تستهای مربوط به هورمون ها و عملکرد تیروئید و تفسیر آنها 10-12 16/09/98 13

 هنروردکتر  تستهای مربوط به پاراتیروئید، فوق کلیه، و تفسیر آنها 10-12 23/09/98 14

 هنروردکتر  تستهای مربوط به پاراتیروئید، فوق کلیه، و تفسیر آنها 10-12 30/09/98 15

 دکتر شریفی -دکتر هنرور مرور و جمع بندی 10-12 01/10/98 16

   ازمون پایان ترم   17
 فعالیت کالسی -پرسش و پاسخ -سخنرانی: روش تدریس 

 



 سیاست ها و قوانین کالس :

 

  : ایف و تکالیف دانشجوظو

 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

 نمره( 10نمره پایان ترم )هر استاد  20نظری:                 

 ون عملیعملی: تهیه گزارش کار، آزم             

 تاریخ امتحانات در طول ترم و پایان ترم :

 طبق برنامه آموزش               

 منابع مطالعه 

 منابع اصلی :

 
 منابع برای مطالعه بیشتر :

 

 


