دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

واحد برنامه ریزی درسی و آ موزشی

طرح درس روزانه ()lesson Plan
جلسه اول
گروه آموزشی :تغذیه

دانشکده  :بهداشت اوز

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی

سال تحصیلی 1400 -99 :

تاریخ ارائه درس 99/11/18 :

نام درس (واحد)  :تغذیه اساسی 2

روز :شنبه ساعت10-8 :

نوع واحد :نظری

تعداد دانشجویان 19:

تعداد واحد3:

مسئول درس :ساسان امانت

مدت کالس 90 :دقیقه

مدرسین( به ترتیب حروف الفبا) :ساسان امانت

تاریخ تدوین/بازنگری  :بهمن 99
.
جلسه اول

عنوان درس  :آشنا یی دانشجویان در مورد اهمیت و اهداف سرفصل های درس  ،نحوه برگزاری ،تکالیف درسی و ارزیابی
نهایی دانشجویان
هدف کلی درس  :آشنایی دانشجویان در مورد اهمیت و اهداف سرفصل های درس  ،نحوه برگزاری ،تکالیف
درسی و ارزیابی نهایی دانشجویان

اهداف جزئی :

 انتظار می روددر پایان جلسه دانشجویان :اهمیت ریز مغذی ها در سالمت و بیماری را بدانند.
با تاریخچه شناسایی ویتامین ها ،تقسیم بندی آنها و عوامل موثر در بروز کمبود ها آشنا شوند.
روش آموزش  :حضوری

مجازی

/

/

ترکیبی

امکانات آموزشی  :پاور پوی نت،پروژکتور ،،سامانه نوید ،کالس آنالین
فعالیت آموزشی  :تکلیف

/

پروژه

/

تاالر گفتگو

عنوان و نوع آزمون :
منبع درس :

1. Modern nutrition

2. Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th13
3. The Vitamins: Fundamental Aspects in Nutrition and Health



مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 20 :دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  20 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  10 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 10 :دقیقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  20 :دقیقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  10 :دقیقه

جلسه دوم
گروه آموزشی :تغذیه

دانشکده  :بهداشت اوز

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی

سال تحصیلی 1400 -99 :

تاریخ ارائه درس 99/11/25 :

نام درس (واحد)  :تغذیه اساسی 2

روز :شنبه ساعت10-8 :

نوع واحد :نظری

تعداد دانشجویان 19:

تعداد واحد3:

مسئول درس :ساسان امانت

مدت کالس 90 :دقیقه

مدرسین( به ترتیب حروف الفبا) :ساسان امانت

تاریخ تدوین/بازنگری  :بهمن 99

عنوان درس  :آشنایی با ویتامین A
هدف کلی درس  :آشنایی با ویتامین A

اهداف جزئی  :انتظار می روددر پایان جلسه دانشجویان
ساختار وی تام ین  Aو شکل آن در مواد غذایی را بدانند.
نحوه جذب و انتقال آن را در بدن بدانند.
عملکرد ف یزیولوژیک وی تام ین  Aرا بدانند.
روش آموزش  :حضوری

مجازی

/

/

ترکیبی

امکانات آموزشی  :پاور پوی نت،پروژکتور ،،سامانه نوید ،کالس آنالین
فعالیت آموزشی  :تکلیف

/

پروژه

/

تاالر گفتگو

منبع درس :

1. Modern nutrition
2. Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th13
3. The Vitamins: Fundamental Aspects in Nutrition and Health



مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 20 :دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  20 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  10 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 10 :دقیقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  20 :دقیقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  10 :دقیقه

جلسه سوم

گروه آموزشی :تغذیه

دانشکده :بهداشت اوز

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی

سال تحصیلي 1400- 99 :

تاریخ ارائه درس 99/12/2 :

نام درس (واحد)  :تغذیه اساسی 2

روز :شنبه ساعت10- 8 :

نوع واحد :نظری
تعداد دانشجویان 19:
مسئول درس :ساسان امانت

تعداد واحد3:
مدت كالس 90 :دقیقه

عنوان درس  :آشنایی با ویتامین A
هدف کلی درس  :آشنایی با ویتامین A

اهداف جزئی :

با عوارض کمبود ویتامین Aآشنا شوند.
با عوارض مسمومیت این ویتامین آشنا شوند.
منابع غذایی این ویتامین را بدانند.
مقادیر توصیه شده روزانه این ویتامین را بدانند.
نحوه ارزیابی وضعیت تغذیه ای این ویتامین را بدانند.
روش آموزش  :سخنرانی  ،بحث گروهی و ارائه دانشجویان
امکانات آموزشی  :پاور پوینت،پروژکتور ،تخته ،کتاب
فعالیت آموزشی  :تکلیف

/

پروژه

/

تاالر گفتگو

منبع درس :

1. Modern nutrition
2. Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th13
3. The Vitamins: Fundamental Aspects in Nutrition and Health



مقدمه مجازی



کلیات درس



مدت زمان 20 :دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  20 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 10 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  20 :دقیقه



مدت زمان  10 :دقیقه

ارزشیابی درس

جلسه چهارم
گروه آموزشی :تغذیه

دانشکده  :بهداشت اوز

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی

سال تحصیلی 1400 -99 :

تاریخ ارائه درس 99/12/9 :

نام درس (واحد)  :تغذیه اساسی 2

روز :شنبه ساعت10-8 :

نوع واحد :نظری

تعداد دانشجویان 19:

تعداد واحد3:

مسئول درس :ساسان امانت

مدت کالس 90 :دقیقه

مدرسین( به ترتیب حروف الفبا) :ساسان امانت

تاریخ تدوین/بازنگری  :بهمن 99

عنوان درس  :آشنایی با ویتامینD
هدف کلی درس  :آشنایی با ویتامینD

اهداف جزئی :
انتظار می روددر پایان جلسه دانشجویان :
ساختار وی تام ین  Dرا بدانند.
نحوه تول ید و جذب و انتقال آن را در بدن بدانند.
عملکرد ف یزیولوژیک وی تام ین  Dرا بدانند.
با عوارض کمبود وی تام ین  Dآشنا شوند.
با عوارض مسموم یت این وی تام ین آشنا شوند.
منابع غذایی این وی تام ین را بدانند.
مقادیر توص یه شده روزانه این وی تام ین را بدانند.
نحوه ارزیابی وضع یت تغذیه ای این وی تام ین را بدانند.
روش آموزش  :سخنرانی  ،بحث گروهی و ارائه دانشجویان
امکانات آموزشی  :پاور پوینت،پروژکتور ،تخته ،کتاب
فعالیت آموزشی  :تکلیف

/

پروژه

/

تاالر گفتگو

منبع درس :

4. Modern nutrition
5. Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th13
6. The Vitamins: Fundamental Aspects in Nutrition and Health

منبع درس :

Modern nutrition

Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12
The Vitamins: Fundamental Aspects in Nutrition and Health


مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 20 :دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  20 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  10 :دق یقه



بخش دوم درس

مدت زمان 10 :دقیقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  20 :دقیقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  10 :دقیقه

جلسه پنجم
دانشکده  :بهداشت اوز

گروه آموزشی :تغذیه

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی

سال تحصیلی 1400 -99 :

تاریخ ارائه درس 99/12/16 :

نام درس (واحد)  :تغذیه اساسی 2

روز :شنبه ساعت10-8 :

نوع واحد :نظری

تعداد دانشجویان 19:

تعداد واحد3:

مسئول درس :ساسان امانت

مدت کالس 90 :دقیقه

مدرس ین( به ترتیب حروف الفبا) :ساسان امانت

تاریخ تدوین/بازنگری  :بهمن 99

عنوان درس  :آشنایی با ویتامینE
هدف کلی درس  :آشنایی با ویتامینE

اهداف جزئی :
انتظار می روددر پایان جلسه دانشجویان :
ساختار وی تام ین  Eرا بدانند.
نحوه جذب و انتقال آن را در بدن بدان ند.
عملکرد ف یزیولوژیک وی تام ین  Eرا بدانند.
با عوارض کمبود وی تام ین  Eآشنا شوند.
با عوارض مسموم یت این وی تام ین آشنا شوند.
منابع غذایی این وی تام ین را بدانند.
مقادیر توص یه شده روزانه این وی تام ین را بدانند.
نحوه ارزیابی وضع یت تغذیه ای این وی تام ین را بدانند.
روش آموزش  :سخنرانی  ،بحث گروهی و ارائه دانشجویان
امکانات آموزشی  :پاور پوینت،پروژکتور ،تخته ،کتاب
فعالیت آموزشی  :تکلیف

/

/

پروژه

تاالر گفتگو

منبع درس :

Modern nutrition
Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th13
The Vitamins: Fundamental Aspects in Nutrition and Health

منبع درس :

Modern nutrition
Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12
The Vitamins: Fundamental Aspects in Nutrition and Health



مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 20 :دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  20 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  10 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 10 :دقیقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  20 :دقیقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  10 :دقیقه

جلسه ششم
دانشکده  :بهداشت اوز

گروه آموزشی :تغذیه

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی

سال تحصیلی 1400 -99 :

تاریخ ارائه درس 99/11/20 :

نام درس (واحد)  :تغذیه اساسی 2

روز :شنبه ساعت10-8 :

نوع واحد :نظری

تعد اد دانشجویان 19:

تعداد واحد3:

مسئول درس :ساسان امانت

مدت کالس 90 :دقیقه

مدرسین( به ترتیب حروف الفبا) :ساسان امانت

تاریخ تدوین/بازنگری  :بهمن 99

عنوان درس  :آشنایی با ویتامینK
هدف کلی درس  :آشنایی با ویتامینK

اهداف جزئی :
انتظار می روددر پایان جلسه دانشجویان :
ساختار وی تام ین  Kرا بدانند.
نحوه جذب و انتقال آن را در بدن بدانند.
عملکرد ف یزیولوژیک وی تام ین  Kرا بدانند.
با عوارض کمبود وی تام ین Kآشنا شوند.
با عوارض مسموم یت این وی تام ین آشنا شوند.
منابع غذایی این وی تام ین را بدانند.
مقادیر توص یه شده روزانه این وی تام ین را بدانند.
نحوه ارزیابی وضع یت تغذیه ای این وی تام ین را بدانند.
روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :سامانه آموزش مجازی
فعالیت آموزشی  :تکلیف

پروژه

/

/

تاالر گفتگو

منبع درس :

Modern nutrition
Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th13
The Vitamins: Fundamental Aspects in Nutrition and Health

منبع درس :

Modern nutrition
Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12
The Vitamins: Fundamental Aspects in Nutrition and Health



مقدمه مجازی



کلیات درس

مدت زمان 20 :دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  20 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 10 :دقیقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  20 :دقیقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  10 :دقیقه

جلسه هفتم
دانشکده  :بهداشت اوز
سال تحصیلی 1400 -99 :

گروه آموزشی :تغذیه

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی

تاریخ ارائه درس 99/12/23 :

روز :شنبه ساعت10-8 :

نام درس (واحد)  :تغذیه اساسی 2
نوع واحد :نظری

تعداد د انشجویان 19:

تعداد واحد3:

مسئول درس :ساسان امانت

مدت کالس 90 :دقیقه

مدرسین( به ترتیب حروف الفبا) :ساسان امانت

تاریخ تدوین/بازنگری  :بهمن 99

عنوان درس  :آشنایی با ویتامینB1
هدف کلی درس  :آشنایی با ویتامینB1

اهداف جزئی :
انتظار می روددر پایان جلسه دانشجویان :
ساختار وی تام ین  B1را بدانند.
نحوه جذب و انتقال آن را در بدن بدانند.
عملکرد وی تام ین  B1را بدانند.
با عوارض کمبود وی تام ین B1آشنا شوند.
منابع غذایی این وی تام ین را بدانند.
مقادیر توص یه شده روزانه این وی تام ین را بدانند.
نحوه ارزیابی وضع یت تغذیه ای این وی تام ین را بدانند.
روش آموزش  :سخنرانی  ،بحث گروهی و ارائه دانشجویان
امکانات آموزشی  :پاور پوینت،پروژکتور ،تخته ،کتاب
فعالیت آموزشی  :تکلیف

پروژه

/

/

تاالر گفتگو

منبع درس :

Modern nutrition
Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th13
The Vitamins: Fundamental Aspects in Nutrition and Health

منبع درس :

Modern nutrition
Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12
The Vitamins: Fundamental Aspects in Nutrition and Health


مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 20 :دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  20 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  10 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 10 :دقیقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  20 :دقیقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  10 :دقیقه

جلسه هشتم
گروه آموزشی :تغذیه

دانشکده  :بهداشت اوز

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی

سال تحصیلی 1400 -99 :

تاریخ ارائه درس 400/1/14 :

نام درس (واحد)  :تغذیه اساسی 2

روز :شنبه ساعت10-8 :

نوع واحد :نظری

تعداد دانشجویان 19:

تعداد واحد3:

مسئول درس :ساسان امانت

مدت کالس 90 :دقیقه

مدرسین( به ترتیب حروف الفبا) :ساسان امانت

تاریخ تدوین/بازنگری  :بهمن 99

عنوان درس  :آشنایی با ویتامینB2
هدف کلی درس  :آشنایی با ویتامینB2

اهداف جزئی :
انتظار می روددر پایان جلسه دانشجویان :
ساختار وی تام ین  B2را بدانند.
نحوه جذب و انتقال آن را در بدن بدانند.
عملکرد وی تام ین  B2را بدانند.
با عوارض کمبود وی تام ین B2آشنا شوند.
منابع غذایی این وی تام ین را بدانند.
مقادیر توص یه شده روزانه این وی تام ین را بدانند.
نحوه ارزیابی وضع یت تغذیه ای این وی تام ین را بدانند.
روش آموزش  :سخنرانی  ،بحث گروهی و ارائه دانشجویان
امکانات آموزشی  :پاور پوینت،پروژکتور ،تخته ،کتاب
فعالیت آموزشی  :تکلیف

/

پروژه

/

تاالر گفتگو

منبع درس :

Modern nutrition
Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th13
The Vitamins: Fundamental Aspects in Nutrition and Health

منبع درس :

Modern nutrition
Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12
The Vitamins: Fundamental Aspects in Nutrition and Health



مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 20 :دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  20 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  10 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 10 :دقیقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  20 :دقیقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  10 :دقیقه

جلسه نهم
گروه آموزشی :تغذیه

دانشکده  :بهداشت اوز

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی

سال تحصیلی 1400 -99 :

تاریخ ارائه درس 400/1/21 :

نام درس (واحد)  :تغذیه اساسی 2

روز :شنبه ساعت10-8 :

نوع واحد :نظری

تعداد دانشجویان 19:

تعداد واحد3:

مسئول درس :ساسان امانت

مدت کالس 90 :دقیقه

مدرسین( به ترتیب حروف الفبا) :ساسان امانت

تاریخ تدوین/بازنگری  :بهمن 99

عنوان درس  :آشنایی با ویتامینB3
هدف کلی درس  :آشنایی با ویتامینB3

اهداف جزئی :
انتظار می روددر پایان جلسه دانشجویان :
ساختار وی تام ین  B3را بدانند.
نحوه جذب و انتقال آن را در بدن بدانند.
عملکرد وی تام ین  B3را بدانند.
با عوارض کمبود وی تام ین B3آشنا شوند.
منابع غذایی این وی تام ین را بدانند.
مقادیر توص یه شده روزانه این وی تام ین را بدانند.
نحوه ارزیابی وضع یت تغذیه ای این وی تام ین را بدانند
روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :سامانه آموزش مجازی
فعالیت آموزشی  :تکلیف

/

پروژه

/

تاالر گفتگو

منبع درس :

Modern nutrition
Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th13
The Vitamins: Fundamental Aspects in Nutrition and Health

منبع درس :

Modern nutrition

Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12
The Vitamins: Fundamental Aspects in Nutrition and Health


مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 20 :دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  20 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  10 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 10 :دقیقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  20 :دقیقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  10 :دقیقه

جلسه دهم
گروه آموزشی :تغذیه

دانشکده  :بهداشت اوز

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی

سال تحصیلی 1400 -99 :

تاریخ ارائه درس 400/1/28 :

نام درس (واحد)  :تغذیه اساسی 2

روز :شنبه ساعت10-8 :

نوع واحد :نظری

تعداد دانشجویان 19:

تعداد واحد3:

مسئول درس :ساسان امانت

مدت کالس 90 :دقیقه

مدرسین( به ترتیب حروف الفبا) :ساسان امانت

تاریخ تدوین/بازنگری  :بهمن 99

عنوان درس  :آشنایی با ویتامینB6
هدف کلی درس  :آشنایی با ویتامینB6

اهداف جزئی :
انتظار می روددر پایان جلسه دانشجویان :
ساختار وی تام ین  B6را بدانند.
نحوه جذب و انتقال آن را در بدن بدانند.
عملکرد وی تام ین  B6را بدانند.
با عوارض کمبود وی تام ین B6آشنا شوند.
منابع غذایی این وی تام ین را بدانند.
مقادیر توص یه شده روزانه این وی تام ین را بدانند.
نحوه ارزیابی وضع یت تغذیه ای این وی تام ین را بدانند.
روش آموزش  :سخنرانی  ،بحث گروهی و ارائه دانشجویان
امکانات آموزشی  :پاور پوینت،پروژکتور ،تخته ،کتاب
فعالیت آموزشی  :تکلیف
منبع درس :

/

پروژه

/

تاالر گفتگو

Modern nutrition
Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th13
The Vitamins: Fundamental Aspects in Nutrition and Health

منبع درس :

Modern nutrition
Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12
The Vitamins: Fundamental Aspects in Nutrition and Health


مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 20 :دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  20 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  10 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 10 :دقیقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  20 :دقیقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  10 :دقیقه

جلسه یازدهم
دانشکده  :بهداشت اوز

گروه آموزشی :تغذیه

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی

سال تحصیلی 1400 -99 :

تاریخ ارائه درس 400/2/4 :

نام درس (واحد)  :تغذیه اساسی 2

روز :شنبه ساعت10-8 :

نوع واحد :نظری

تعداد دانشجویان 19:

تعداد واحد3:

مسئول درس :ساسان امانت

مدت کالس 90 :دقیقه

مدرسین( به ترتیب حروف الفبا) :ساسان امانت

تاریخ تدوین/بازنگری  :بهمن 99

عنوان درس  :آشنایی با اسید پنتوتنیک
هدف کلی درس  :آشنایی با اسید پنتوتنیک
اهداف جزئی :
انتظار می روددر پایان جلسه دانشجویان :
ساختار وی تام ین اس ید پنتوتن یک
را بدانند.
نحوه جذب و انتقال آن را در بدن بدانند.
عملکرد اس ید پنتوتن یک
در بدن را بدانند.

با عوارض کمبود اس ید پنتوتن یک آشنا شوند.
منابع غذایی این وی تام ین را بدانند.
مقادیر توص یه شده روزانه این وی تام ین را بدانند.
نحوه ارزیابی وضع یت تغذیه ای این وی تام ین را بدانند
روش آموزش  :سخنرانی  ،بحث گروهی و ارائه دانشجویان
امکانات آموزشی  :پاور پوینت،پروژکتور ،تخته ،کتاب
فعالیت آموزشی  :تکلیف

پروژه

/

/

تاالر گفتگو

منبع درس :

Modern nutrition
Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th13
The Vitamins: Fundamental Aspects in Nutrition and Health

منبع درس :

Modern nutrition
Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12
The Vitamins: Fundamental Aspects in Nutrition and Health


مقدمه مجازی



کلیات درس

مدت زمان 20 :دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  20 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 10 :دقیقه



جمع بندی و ن تیجه گیری

مدت زمان  20 :دقیقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  10 :دقیقه

جلسه دوازدهم
دانشکده  :بهداشت اوز

گروه آموزشی :تغذیه

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی

سال تحصیلی 1400 -99 :

تاریخ ارائه درس 400/2/11 :

نام درس (واحد)  :تغذیه اساسی 2

روز :شنبه ساعت10-8 :

نوع واحد :نظری

تعداد دانشجویان 19:

تعداد واحد3:

مسئول درس :ساسان امانت

مدت کالس 90 :دقیقه

مدرسین( به ترتیب حروف الفبا) :ساسان امانت

تاریخ تدوین/بازنگری  :بهمن 99

عنوان درس  :آشنایی با بیوتین
هدف کلی درس  :آشنایی با بیوتین

اهداف جزئی :
انتظار می روددر پایان جلسه دانشجویان :
ساختار وی تام ین ب یوت ین را بدانند.
نحوه جذب و انتقال آن را در بدن بدانند.
عملکرد ب یوت ین در بدن را بدانند.
با عوارض کمبود اس ید پنتوتن یک آشنا شوند.
منابع غذایی این وی تام ین را بدانند.
مقادیر توص یه شده روزانه این وی تام ین را بدانند.
نحوه ارزیابی وضع یت تغذیه ای این وی تام ین را بدانند
روش آموزش  :سخنرانی  ،بحث گروهی و ارائه دانشجویان
امکانات آموزشی  :پاور پوینت،پروژکتور ،تخته ،کتاب
فعالیت آموزشی  :تکلیف

/

/

پروژه

تاالر گفتگو

منبع درس :

Modern nutrition
Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th13
The Vitamins: Fundamental Aspects in Nutrition and Health

منبع درس :

Modern nutrition
Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12
The Vitamins: Fundamental Aspects in Nutrition and Health


مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 20 :دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  20 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  10 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 10 :دقیقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  20 :دقیقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  10 :دقیقه

جلسه سیزدهم
دانشکده  :بهداشت اوز

گروه آموزشی :تغذیه

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی

سال تحصیلی 1400 -99 :

تاریخ ارائه درس 400/2/18 :

نام درس (واحد)  :تغذیه اساسی 2

روز :شنبه ساعت10-8 :

نوع واحد :نظری

تعداد دانشجویان 19:

تعداد واحد3:

مسئول درس :ساسان امانت

مدت کالس 90 :دقیقه

مدرسین ( به ترتیب حروف الفبا) :ساسان امانت

تاریخ تدوین/بازنگری  :بهمن 99

عنوان درس  :آشنایی با اسید فولیک
هدف کلی درس  :آشنایی با اسید فولیک

اهداف جزئی :
انتظار می روددر پایان جلسه دانشجویان :
ساختار وی تام ین اس ید فول یک را بدانند.
نحوه جذب و انتقال آن ر ا در بدن بدانند.
عملکرد اس ید فول یک در بدن را بدانند.
با عوارض کمبود اس ید فول یک آشنا شوند.
منابع غذایی این وی تام ین را بدانند.
مقادیر توص یه شده روزانه این وی تام ین را بدانند.
نحوه ارزیابی وضع یت تغذیه ای این وی تام ین را بدانند
روش آموزش  :سخنرانی  ،بحث گروهی و ارائه دانشجویان
امکانات آموزشی  :پاور پوینت،پروژکتور ،تخته ،کتاب
فعالیت آموزشی  :تکلیف

/

/

پروژه

تاالر گفتگو

منبع درس :

Modern nutrition
Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th13
The Vitamins: Fundamental Aspects in Nutrition and Health

منبع درس :

Modern nutrition
Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12
The Vitamins: Fundamental Aspects in Nutrition and Health


مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 20 :دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  20 :دقیقه



پ رسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  10 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 10 :دقیقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  20 :دقیقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  10 :دقیقه

جلسه چهاردهم
دانشکده  :بهداشت اوز

گروه آموزشی :تغذیه

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی

سال تحصیلی 1400 -99 :

تاریخ ارائه درس 400/2/25 :

نام درس (واحد)  :تغذیه اساسی 2

روز :شنبه ساعت10-8 :

نوع واحد :نظری

تعداد دانشجویان 19:

تعدا د واحد3:

مسئول درس :ساسان امانت

مدت کالس 90 :دقیقه

مدرسین( به ترتیب حروف الفبا) :ساسان امانت

تاریخ تدوین/بازنگری  :بهمن 99

عنوان درس  :آشنایی با ویتامین B12
هدف کلی درس  :آشنایی با ویتامین B12

اهداف جزئی :
انتظار می روددر پایان جلسه دانشجویان :
ساختار وی تام ین  B12را بدانند.
نحوه جذب و انتقال آن را در بدن بدانند.
عملکرد وی تام ین  B12در بدن را بدانند.
با عوارض کمبود وی تام ین  B12آشنا شوند.
منابع غذایی این وی تام ین را بدانند.
مقادیر توص یه شده روزانه این وی تام ین را مقادیر توص یه شده روزانه این وی تام ین را بدانند.
نحوه ارزیابی وضع یت تغذیه ای این وی تام ین را بدانند
روش آموزش  :سخنرانی  ،بحث گروهی و ارائه دانشجویان
امکانات آموزشی  :پاور پوینت،پروژکتور ،تخته ،کتاب
فعالیت آموزشی  :تکلیف

پروژه

/

/

تاالر گفتگو

منبع درس :

Modern nutrition
Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th13
The Vitamins: Fundamental Aspects in Nutrition and Health

منبع درس :

Modern nutrition
Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12
The Vitamins: Fundamental Aspects in Nutrition and Health



مقدمه مجازی



کلیات درس



مدت زمان 20 :دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  20 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 10 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  20 :دقیقه



مدت زمان  10 :دقیقه

ارزشیابی درس

جلسه پانزدهم
گروه آموزشی :تغذیه

دانشکده  :بهداشت اوز

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی

سال تحصیلی 1400 -99 :

تاریخ ارائه درس 400/3/1 :

نام درس (واحد)  :تغذیه اساسی 2

روز :شنبه ساعت10-8 :

نوع واحد :نظری

تعداد دانشجویان 19:

تعداد واحد3:

مسئول درس :ساسان امانت

مدت کالس 90 :دقیقه

مدرسین( به ترتیب حروف الفبا) :ساسان امانت

تاریخ تدوین/بازنگری  :بهمن 99

عنوان درس  :آشنایی با ویتامین C

هدف کلی درس  :آشنایی با ویتامین C

اهداف جزئی :
انتظار می روددر پایان جلسه دانشجویان :
ساختار وی تام ین Cرا بدانند.
نحوه جذب و انتقال آن را در بدن بدانند.
عملکرد وی تام ین  Cدر بدن را بدانند.
با عوارض کمبود وی تام ینCآشنا شوند.
منابع غذایی این وی تام ین را بدانند.
مقادیر توص یه شده روزانه این وی تام ین را مقادیر توص یه شده روزانه این وی تام ین را بدانند.
نحوه ارزیابی وضع یت تغذیه ای این وی تام ین را بدانند
روش آموزش  :سخنرانی  ،بحث گروهی و ارائه دانشجویان
امکانات آموزشی  :پاور پوینت،پروژکتور ،تخته ،کتاب
فعالیت آموزشی  :تکلیف

/

پروژه

/

تاالر گفتگو

منبع درس :

Modern nutrition
Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th13
The Vitamins: Fundamental Aspects in Nutrition and Health

منبع درس :

Modern nutrition
Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12
The Vitamins: Fundamental Aspects in Nutrition and Health



مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 20 :دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  20 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  10 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 10 :دقیقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  20 :دقیقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  10 :دقیقه

جلسه شانزدهم
گروه آموزشی :تغذیه

دانشکده  :بهداشت اوز

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی

سال تحصیلی 1400 -99 :

تاریخ ارائه درس 400/3/8 :

نام درس (واحد)  :تغذیه اساسی 2

روز :شنبه ساعت10-8 :

نوع واحد :نظری

تعداد دانشجویان 19:

تعداد واحد3:

مسئول درس :ساسان امانت

مدت کالس 90 :دقیقه

مدرسین( به ترتیب حروف الفبا) :ساسان امانت

تاریخ تدوین/بازنگری  :بهمن 99

عنوان درس  :آشنایی با وظایف آب در بدن
هدف کلی درس  :آشنایی با وظایف آب در بدن

اهداف جزئی :
انتظار می روددر پایان جلسه دانشجویان :
مقادیر مورد ن یاز به آب در بدن را بدانند.
عوارض کم آبی در بدن را بدانند
روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :سامانه آموزش مجازی
فعالیت آموزشی  :تکلیف

/

پروژه

/

تاالر گفتگو

منبع درس :

Modern nutrition
Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th13
The Vitamins: Fundamental Aspects in Nutrition and Health

منبع درس :

Modern nutrition
Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12

The Vitamins: Fundamental Aspects in Nutrition and Health


مقدمه مجازی



کلیات درس

مدت زمان 20 :دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  20 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 10 :دقیقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  20 :دقیقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  10 :دقیقه

جلسه هفدهم
دانشکده  :بهداشت اوز

گروه آموزشی :تغذیه

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی

سال تحصیلی 1400 -99 :

تاریخ ارائه درس 400/3/22 :

نام درس (واحد)  :تغذیه اساسی 2

روز :شنبه ساعت10-8 :

نوع واحد :نظری

تعداد دانشجویان 19:

تعداد واحد3:

مسئول درس :ساسان امانت

مدت کالس 90 :دقیقه

مدرسین( به ترتیب حروف الفبا) :ساسان امانت

تاریخ تدوین/بازنگری  :بهمن 99

عنوان درس  :آشنایی با مینرالهای کلسی م و فسفر
هدف کلی درس  :آشنایی با مینرالهای کلسی م و فسفر

اهداف جزئی :
انتظار می روددر پایان جلسه دانشجویان :
ساختار کلس یم و فسفر و شکل آن در مواد غذایی را بدانند.
عملکرد ف یزیولوژیک کلس یم و فسفر را بدانند.
نحوه جذب و انتقال و فاکتورهای موثر برآن را در بدن بدانند.
با عوارض کمبود کلس یم و فسفر آشنا شوند.
با عوارض مسموم یت کلس یم و فسفر آشنا شوند.
منابع غذایی کلس یم و فسفر را بدانند.
مقادیر توص یه شده روزانه کلس یم و فسفر را بدانند.
نحوه ارزیابی وضع یت تغذیه ای کلس یم و فسفر را بدانند.
روش آموزش  :سخنرانی  ،بحث گروهی و ارائه دانشجویان

امکانات آموزشی  :پاور پوینت،پروژکتور ،تخته ،کتاب
فعالیت آموزشی  :تکلیف

/

/

پروژه

تاالر گفتگو

منبع درس :

Modern nutrition
Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th13
The Vitamins: Fundamental Aspects in Nutrition and Health

منبع درس :

Modern nutrition
Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12
The Vitamins: Fundamental Aspects in Nutrition and Health


مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 20 :دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  20 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  10 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 10 :دقیقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  20 :دقیقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  10 :دقیقه

جلسه هجدهم
دانشکده  :بهداشت اوز

گروه آموزشی :تغذیه

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی

سال تحصیلی 1400 -99 :

تاریخ ارائه درس 400/3/29 :

نام درس (واحد)  :تغذیه اساسی 2

روز :شنبه ساعت10-8 :

نوع واحد :نظری

تعداد دانشجویان 19:

تعداد واحد3:

مسئول درس :ساسان امانت

مدت کالس 90 :دقیقه

مدرسین( به ترتیب حروف الفبا) :ساسان امانت

تاریخ تدوین/بازنگری  :بهمن 99

عنوان درس  :آشنایی با مینرالهای منیزی م و گوگرد
هدف کلی درس  :آشنایی با مینرالهای منیزی م و گوگرد

اهداف جزئی :
انتظار می روددر پایان جلسه دانشجویان :

ساختار من یزیم و گوگرد و شکل آن در مواد غذایی را بدانند.
عملکرد ف یزیولوژیک من یزیم و گوگرد را بدانند.
نحوه جذب و انتقال و فاکتورهای موثر برآن را در بدن بدانند.
با عوارض کمبود من یزیم و گوگرد آشنا شوند.
با عوارض مسموم یت من یزیم و گوگرد آشنا شوند.
منابع غذایی من یزیم و گوگرد را بدانند.
مقادیر توص یه شده روزانه من یزیم و گوگرد را بدانند.
نحوه ارزیابی وضع یت تغذیه ای من یزیم و گوگرد را بدانند.
روش آموزش  :سخنرانی  ،بحث گروهی و ارائه دانشجویان
امکانات آموزشی  :پاور پوینت،پروژکتور ،تخته ،کتاب
فعالیت آموزشی  :تکلیف

/

/

پروژه

تاالر گفتگو

منبع درس :

Modern nutrition
Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th13
The Vitamins: Fundamental Aspects in Nutrition and Health

منبع درس :

Modern nutrition
Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12
The Vitamins: Fundamental Aspects in Nutrition and Health


مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 20 :دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  20 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  10 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 10 :دقیقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  20 :دقیقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  10 :دقیقه

جلسه نوزدهم
دانشکده  :بهداشت اوز

گروه آموزشی :تغذیه

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی

سال تحصیلی 1400 -99 :

تاریخ ارائه درس 400/3/29 :

نام درس (واحد)  :تغذیه اساسی 2

روز :شنبه ساعت10-8 :

نوع واحد :نظری

تعداد دانشجویان 19:

تعداد واحد3:

مسئول درس :ساسان امانت

مدت کالس 90 :دقیقه

مدرسین( به ترتیب حروف الفبا) :ساسان امانت

تاریخ تدوین/بازنگری  :بهمن 99

عنوان درس  :آشنایی با مینرالهای سدی م و پتاسی م
هدف کلی درس  :آشنایی با مینرالهای سدی م و پتاسی م

اهداف جزئی :
انتظار می روددر پایان جلسه دانشجویان :
ساختار سدیم و پتاس یم و شکل آن در مواد غذایی را بدانند.
عملکرد ف یزیولوژیک سدیم و پتاس یم را بدانند.
نحوه جذب و انتقال و فاکتورهای موثر برآن را در بدن بدانند.
با عوارض کمبود سدیم و پتاس یم آشنا شوند.
با عوارض مسموم یت سدیم و پتاس یم آشنا شوند.
منابع غذایی سدیم و پتاس یم را بدانند.
مقادیر توص یه شده روزانه سدیم و پتاس یم را بدانند.
نحوه ارزیابی وضع یت تغذیه ای را بدانند
روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :سامانه آموزش مجازی
فعالیت آموزشی  :تکلیف

/

/

پروژه

تاالر گفتگو

منبع درس :

Modern nutrition
Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th13
The Vitamins: Fundamental Aspects in Nutrition and Health

منبع درس :

Modern nutrition
Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12
The Vitamins: Fundamental Aspects in Nutrition and Health


مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 20 :دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  20 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  10 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 10 :دقیقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  20 :دقیقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  10 :دقیقه

جلسه بیستم
دانشکده  :بهداشت اوز

گروه آموزشی :تغذیه

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی

سال تحصیلی 1400 -99 :

تاریخ ارائه درس 400/3/29 :

نام درس (واحد)  :تغذیه اساسی 2

روز :شنبه ساعت10-8 :

نوع واحد :نظری

تعداد دانشجویان 19:

تعداد واحد3:

مسئول درس :ساسان امانت

مدت کالس 90 :دقیقه

مدرسین( به ترتیب حروف الفبا) :ساسان امانت

تاریخ تدوین/بازنگری  :بهمن 99

عنوان درس  :آشنایی با مینرال آهن
هدف کلی درس  :آشنایی با مینرال آهن

اهداف جزئی :
انتظار می روددر پایان جلسه دانشجویان :
ساختار آهن و شکل آن در مواد غذایی را بدانند.
عملکرد ف یزیولوژیک آهن را بدانند.
نحوه جذب و انتقال و فاکتورهای موثر برآن را در بدن بدانند.
با عوارض کمبود آهن آشنا شوند.
با عوارض مسموم یت آهن آشنا شوند.
منابع غذایی آهن را بدانند.
مقادیر توص یه شده روزانه آهن را بدانند.
نحوه ارزیابی وضع یت تغذیه ای را بدانند
روش آموزش  :سخنرانی  ،بحث گروهی و ارائه دانشجویان
امکانات آموزشی  :پاور پوینت،پروژکتور ،تخته ،کتاب
فعالیت آموزشی  :تکلیف

پروژه

/

/

تاالر گفتگو

منبع درس :

Modern nutrition
Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th13
The Vitamins: Fundamental Aspects in Nutrition and Health

منبع درس :

Modern nutrition
Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12
The Vitamins: Fundamental Aspects in Nutrition and Health


مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 20 :دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  20 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  10 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 10 :دقیقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  20 :دقیقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  10 :دقیقه

جلسه بیست و یکم
گروه آموزشی :تغذیه

دانشکده  :بهداشت اوز

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی

سال تحص یلی 1400 -99 :

تاریخ ارائه درس 400/3/29 :

نام درس (واحد)  :تغذیه اساسی 2

روز :شنبه ساعت10-8 :

نوع واحد :نظری

تعداد دانشجویان 19:

تعداد واحد3:

مسئول درس :ساسان امانت

مدت کالس 90 :دقیقه

مدرسین( به ترتیب حروف الفبا) :ساسان امانت

تاریخ تدوین/بازنگری  :بهمن 99

عنوان درس  :آشنایی با مینرال روی
هدف کلی درس  :آشنایی با مینرال روی

اهداف جزئی :
انتظار می روددر پایان جلسه دانشجویان :
ساختار روی و شکل آن در مواد غذایی را بدانند.
عملکرد ف یزیولوژیک روی را بدانند.
نحوه جذب و ان تقال و فاکتورهای موثر برآن را در بدن بدانند.
با عوارض کمبود روی آشنا شوند.
با عوارض مسموم یت روی آشنا شوند.
منابع غذایی روی را بدانند.
مقادیر توص یه شده روزانه روی را بدانند.
نحوه ارزیابی وضع یت تغذیه ای را بدانند
روش آموزش  :سخنرانی  ،بحث گروهی و ارائه د انشجویان
امکانات آموزشی  :پاور پوینت،پروژکتور ،تخته ،کتاب
فعالیت آموزشی  :تکلیف

پروژه

/

/

تاالر گفتگو

منبع درس :

Modern nutrition
Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th13
The Vitamins: Fundamental Aspects in Nutrition and Health

منبع درس :

Modern nutrition
Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12
The Vitamins: Fundamental Aspects in Nutrition and Health


مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 20 :دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  20 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  10 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 10 :دقیقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  20 :دقیقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  10 :دقیقه

جلسه بیست و دوم
گروه آموزشی :تغذیه

دانشکده  :بهداشت اوز

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی

سال تحصیلی 1400 -99 :

تاریخ ارائه درس 400/3/29 :

نام درس (واحد)  :تغذیه اساسی 2

روز :شنبه ساعت10-8 :

نوع واحد :نظری

تعداد دانشجویان 19:

تعداد واحد3:

مسئول درس :ساسان امانت

مدت کالس 90 :دقیقه

مدرسین( به ترتیب حروف الفبا) :ساسان امانت

تاریخ تدوین/بازنگری  :بهمن 99

عنوان درس  :آشنایی با مینرال ید و فلور
هدف کلی درس  :آشنایی با مینرال ید و فلور

اهداف جزئی :
انتظار می روددر پایان جلسه دانشجویان :
ساختار ید و فلور و شکل آن در مواد غذایی را بدانند.
عملکرد ف یزیولوژیک ید و فلور را بدانند.
نحوه جذب و انتقال و فاکتورهای موثر برآن را در بدن بدانند.
با عوارض کمبود ید و فلور آشنا شوند.
با عوارض مسموم یت ید و فلور آشنا شوند.
منابع غذایی ید و فلور را بدانند.
مقادیر توص یه شده روزانه ید و فلور را بدانند.
نحوه ارزیابی وضع یت تغذیه ای را بدانند
روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :سامانه آموزش مجازی
فعالیت آموزشی  :تکلیف

/

پروژه

/

تاالر گفتگو

منبع درس :

Modern nutrition
Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th13
The Vitamins: Fundamental Aspects in Nutrition and Health

منبع درس :

Modern nutrition
Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12
The Vitamins: Fundamental Aspects in Nutrition and Health



مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 20 :دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  20 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  10 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 10 :دقیقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  20 :دقیقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  10 :دقیقه

جلسه بیست و سوم
گروه آموزشی :تغذیه

دانشکده  :بهداشت اوز

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی

سال تحصیلی 1400 -99 :

تاریخ ارائه درس 400/3/29 :

نام درس (واحد)  :تغذیه اساسی 2

روز :شنبه ساعت10-8 :

نوع واحد :نظری

تعداد دانشجویان 19:

تعداد واحد3:

مسئول درس :ساسان امانت

مدت کالس 90 :دقیقه

مدرسین( به ترتیب حروف الفبا) :ساسان امانت

تاریخ تدوین/بازنگری  :بهمن 99

عنوان درس  :آشنایی با مینرالهای سلنیوم ،مس و کروم
هدف کلی درس  :آشنایی با مینرالهای سلنیوم ،مس و کروم

اهداف جزئی :
انتظار می روددر پایان جلسه دانشجویان :
عملکرد ف یزیولوژیک سلن یوم ،مس و کروم
را بدانند.
نحوه جذب و انتقال و فاکتورهای موثر برآن را در بدن بدانند.
با عوارض کمبود سلن یوم ،مس و کروم
آشنا شوند.
با عوارض مسموم یت سلن یوم ،مس و کروم
آشنا شوند.
منابع غذایی سلن یوم ،مس و کروم
را بدانند.
مقادیر توص یه شده روزانه سلن یوم ،مس و کروم
را بدانند.
نحوه ارزیابی وضع یت تغذیه ای را بدانند
روش آموزش  :سخنرانی  ،بحث گروهی و ارائه دانشجویان
امکانات آموزشی  :پاور پوینت،پروژکتور ،تخته ،کتاب
فعالیت آموزشی  :تکلیف

/

پروژه

/

تاالر گفتگو

: منبع درس

Modern nutrition
Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th13
The Vitamins: Fundamental Aspects in Nutrition and Health

: منبع درس

Modern nutrition
Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12
The Vitamins: Fundamental Aspects in Nutrition and Health
مقدمه



کلیات درس



 دقیقه20 :مدت زمان

 دقیقه20 : مدت زمان

بخش اول درس



 دقیقه10 : مدت زمان

پرسش و پاسخ و استراحت



 دقیقه10 :مدت زمان

بخش دوم درس



 دقیقه20 : مدت زمان

جمع بندی و نتیجه گیری



 دقیقه10 : مدت زمان

ارزشیابی درس



