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 بسمه تعالی
 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 بهداشتدانشکده 
 قالب نگارش طرح درس

 
 کارشناسی ارشد تغذيهرشته  1 مخاطبان : دانشجويان ترم                             نظیم برنامه های غذاییاصول ت عنوان درس : 

 11-12شنبه  چهار ساعت مشاوره :                                       واحد نظری  2  تعداد و نوع واحد :

            8-11ساعت  شنبهيک زمان ارائه درس :                                                                                 ندارددرس پیش نیاز : 

 59-59نیمسال: دوم                                                                              زادهادی عبدالهمدرس : 

 
 

 هدف کلی درس : 

 نحوۀ تنظیم برنامه های غذايی برای فرد يا گروهی از جامعهبا  انيآشنا ساختن دانشجو
 

 ) جهت هر جلسه يک هدف (  اهداف کلی جلسات :

 ای و اصول دستیابی به آنآشنايی با کفايت تغذيه -1

 dietary guidelinesو نحوۀ تعیین و بکارگیری آنها، آشنايی با راهنماهای رژيمی  ULو  DRI، RDA ،EAR، AI ،AMDRآشنايی با  -2

 ، محدوديتهای آن، نحوۀ امتیازدهی رژيم غذايی و تعیین تنوع غذايیfood pyramidآشنايی با هرم راهنمای غذايی  -3

 جانشینی مواد غذايی آشنايی با فهرست -9

 تفاوتهای هرم و فهرست جانشینی و کاربرد فهرست حانشینی در طراحی رژيم آشنايی با -9

 و روش تعیین آن TEEآشنايی با  -6

 (1آشنايی با  نحوۀ تنظیم برنامۀ غذايی )مورد  -7

 (2آشنايی با  نحوۀ تنظیم برنامۀ غذايی )مورد  -8

  food labelingآشنايی با جدول ترکیبات غذايی و  -5

 نحوۀ تنظیم برنامۀ غذايی در بارداری با يیآشنا -11

 نحوۀ تنظیم برنامۀ غذايی در بارداری با يیآشنا -11

 نحوۀ تنظیم برنامۀ غذايی در دوران شیردهی با يیآشنا -12

 نحوۀ تنظیم برنامۀ غذايی در دوران شیرخوارگی با يیآشنا -13

 نحوۀ تنظیم برنامۀ غذايی در دوران کودکی  با يیآشنا -19

 نحوۀ تنظیم برنامۀ غذايی در نوجوانی و جوانی با يیآشنا -19

 نحوۀ تنظیم برنامۀ غذايی در سالمندی با يیآشنا -16

 

 اهداف ويژه رفتاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسه : 

 جلسه اول 

 ای و اصول دستیابی به آنآشنايی با کفايت تغذيه هدف کلی :

 و تنوع در رژيم غذايی تعادل، کنترل کالری، میانه رویآشنايی با  اهداف ویژه :

 درپایان دانشجو قادر باشد : 
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 کفايت تغذيه ای را توضیح دهد. .1

 اصول دستیابی به کفايت تغذيه ای را توضیح دهد. .2

 

 دوم  جلسه 

 dietary guidelinesو نحوۀ تعیین و بکارگیری آنها، آشنايی با راهنماهای رژيمی  ULو  DRI ،RDA ،EAR  AI ،AMDRآشنايی با  هدف کلی :

  اهداف ویژه :

 ULو  DRI،  RDA ،EAR  AI ،AMDRآشنايی با  .1

 آشنايی با نحوۀ تعیین و بکارگیری استانداردهای ذکر شده .2

 dietary guidelinesآشنايی با راهنماهای رژيمی  .3

 درپایان دانشجو قادر باشد :

1. DRI ،RDA ،EAR،  AI ،AMDR  وUL .را توضیح دهد 

 استانداردهای ذکر شده را توضیح دهد.نحوۀ تعیین و بکارگیری  .2

 را توضیح دهد. dietary guidelinesراهنماهای رژيمی  .3

 

 جلسه سوم 

 هی رژيم غذايی و تعیین تنوع غذايی، محدوديتهای آن، نحوۀ امتیازدfood pyramidآشنايی با هرم راهنمای غذايی  هدف کلی :

 اهداف ویژه : 

 food pyramidآشنايی با هرم راهنمای غذايی  .1

 آشنايی با محدوديتهای هرم راهنمای غذايی  .2

 نحوۀ امتیازدهی رژيم غذايی و تعیین تنوع غذايی آشنايی با .3

 :  در پایان دانشجو قادر باشد

 را توضیح دهد. food pyramidهرم راهنمای غذايی  .1

 محدوديتهای هرم راهنمای غذايی را توضیح دهد. .2

 تنوع غذايی را توضیح دهد.نحوۀ امتیازدهی رژيم غذايی و تعیین  .3

 

 جلسه چهارم

 آشنايی با فهرست جانشینی مواد غذايی هدف کلی :

 اهداف ویژه : 

 آشنايی با گروههای غذايی فهرست جانشینی  .1

 آشنايی با مزايا و محدوديتهای فهرست جانشینی  .2

 در پایان دانشجو قادر باشد : 

 گروههای غذايی فهرست جانشینی را توضیح دهد. .1

 و محدوديتهای فهرست جانشینی را توضیح دهد.مزايا  .2
 

 جلسه پنجم: 

 انشینی در طراحی رژيمو فهرست جانشینی و کاربرد فهرست جتفاوتهای هرم  آشنايی با هدف کلی :
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 اهداف ویژه : 

 تفاوتهای راهنماهای غذايی آشنايی با .1

 آشنايی با کاربرد فهرست جانشینی در طراحی رژيم .2

 :باشددرپایان دانشجو قادر 

 تفاوتهای راهنماهای غذايی را توضیح دهد. .1

 کاربرد فهرست جانشینی در طراحی رژيم را توضیح دهد. .2
 

 ششمجلسه 

 و روش تعیین آن TEEآشنايی با  هدف کلی :

 اهداف ویژه : 

 آشنايی با اجزای انرژی مصرفی )انرژی متابولیسم پايه، اثر گرمازايی غذا، انرژی فعالیت و انرژی خواب(

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 اجزای انرژی مصرفی )انرژی متابولیسم پايه، اثر گرمازايی غذا، انرژی فعالیت و انرژی خواب( را توضیح دهد.

 

  هفتم جلسه 

 (1)مورد آشنايی با  نحوۀ تنظیم برنامۀ غذايی   هدف کلی :

 آشنايی با اصول محاسبه و تعیین برنامه غذايی اهداف ویژه :

 در پایان دانشجو قادر باشد : 

 نحوۀ تنظیم برنامه غذايی برای يک فرد را توضیح دهد.
 

 هشتمجلسه 

 (2)مورد آشنايی با  نحوۀ تنظیم برنامۀ غذايی  هدف کلی :

 طراحی برنامه غذايی برای يک فرد ویژه :اهداف 

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 نمايد.يک برنامه غذايی را برای يک فرد طراحی 

 

 جلسه نهم

  food labelingآشنايی با جدول ترکیبات غذايی و هدف کلی : 

 اهداف ویژه : 

 آشنايی با جدول ترکیبات غذايی، منابع اطالعات، صحت و درستی اطالعات .1

 گذاریآشنايی با برچسب گذاری تغذيه ای، اجزای آن، اندازه واحدهای آن، واژه های بکار رفته در آن و مزايای برچسب  .2

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 جدول ترکیبات غذايی، منابع اطالعات، صحت و درستی اطالعات را توضیح دهد. .1

 برچسب گذاری تغذيه ای، اجزای آن، اندازه واحدهای آن، واژه های بکار رفته در آن و مزايای برچسب گذاری را توضیح دهد. .2
 

 جلسه دهم

 رنامۀ غذايی در باردارینحوۀ تنظیم ب با يیآشناهدف کلی : 



 4 

 اهداف ویژه : 

 آشنايی با اثرات وضعیت تغذيه بر نتیجه بارداری .1

 آشنايی با نیازهای تغذيه ای در دوران بارداری .2

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 اثرات وضعیت تغذيه بر نتیجه بارداری را توضیح دهد. .1

 نیازهای تغذيه ای در دوران بارداری را توضیح دهد. .2

 

 یازدهم جلسه

 نحوۀ تنظیم برنامۀ غذايی در بارداری با يیآشنا هدف کلی :

 اهداف ویژه : 

 رژيم غذايی در دوران بارداریمرتبط با آشنايی با عوارض  .1

 ارايه يک رژيم غذايی برای مادر باردار .2

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 رژيم غذايی در دوران بارداری را توضیح دهد.مرتبط با عوارض  .1

 برنامه غذايی را برای يک مادر باردار ارايه نمايد.يک  .2

 

 جلسه دوازدهم

 نحوۀ تنظیم برنامۀ غذايی در دوران شیردهی با يیآشنا هدف کلی :

 آشنايی با نیازهای تغذيه ای در دوران شیردهیاهداف ویژه : 

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 ان شیرده را توضیح دهد.رنیازهای تغذيه ای ماد .1

 برنامه غذايی برای يک مادر شیرده ارايه نمايد.يک  .2

 

 جلسه سیزدهم

  نحوۀ تنظیم برنامۀ غذايی در دوران شیرخوارگی با يیآشنا هدف کلی :

 شیرخوارگینیازهای تغذيه ای در دوران آشنايی با اهداف ویژه : 

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 توضیح دهد.نیازهای تغذيه ای در شش ماهه اول و دوم تولد را  .1

 نیازهای تغذيه ای را در سال دوم تولد توضیح دهد. .2

 يک برنامه غذايی برای کودک شیرخوار ارايه نمايد. .3

 

 دهمچهارجلسه 

 کودکی ننحوۀ تنظیم برنامۀ غذايی در دورا  با يیآشنا هدف کلی :

 کودکی ندر دوراآشنايی با نیازهای تغذيه ای  اهداف ویژه :

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 توضیح دهد.را کودک نیازهای تغذيه ای  .1
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 توضیح دهد. اهمیت مصرف صبحانه را در کودکی .2

 ارايه نمايد.را يک برنامه غذايی برای کودک  .3

 

 جلسه پانزدهم

 نحوۀ تنظیم برنامۀ غذايی در نوجوانی و جوانی با يیآشنا هدف کلی :

 اهداف ویژه : 

 تغذيه ای در نوجوانی و جوانیآشنايی با نیازهای  .1

 آشنايی با مشکالت تغذيه ای نوجوانان .2

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 نیازهای تغذيه ای در نوجوانی و جوانی را توضیح دهد. .1

 مشکالت تغذيه ای نوجوانان را توضیح دهد. .2

 يک برنامه غذايی برای يک نوجوان ارايه نمايد. .3

 

 جلسه شانزدهم

  نحوۀ تنظیم برنامۀ غذايی در سالمندی با يیآشنا هدف کلی :

 اهداف ویژه : 

 آشنايی با نیازهای تغذيه ای در سالمندان  .1

 آشنايی با مشکالت تغذيه ای سالمندان  .2

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 نیازهای تغذيه ای در سالمندان را توضیح دهد. .1

 مشکالت تغذيه ای سالمندان را توضیح دهد. .2

 برای يک سالمند ارايه نمايد.يک برنامه غذايی  .3

 

 همهفدجلسه 

 امتحان پايان ترم
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 منابع : 

 دفریترجمه دکتر فرزاد شجلد دوم، : 2112 کراوس هياصول تغذ-1

 : پروين میرمیران1381تنظیم برنامه غذايی در دورانهای مختلف زندگی-2

 : پروين میرمیران1375اصول تنظیم برنامه های غذايی -3

4-Krause’s Food & The nutrition Care Process (2012) 

 
 

 

 روش تدریس : 

 سخنرانی ، بحث گروهی  

 

 رسانه های کمک آموزشی : 

 ويديو پروژکتور   –وايت برد 

 

 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاريخ نمره روش آزمون  آزمون

     آزمون میان دوره 

   21 تشريحی آزمون پايان دوره 

 

درس و انتظارات از دانشجو :مقررات   

  از دانشجويان محترم انتظار می رود :

 .حضور منظم و دقیق در جلسات درس داشته باشند  -1

 .در بحث های گروهی و فعالیت های آموزشی مشارکت نمايند -2

 .در هر جلسه آمادگی پاسخ گويی به سؤاالت مبحث قبلی را داشته باشند  -3

 .از ديگر منابع و سايت های معتبر علمی استفاده نمايند  -9

 .تلفن همراه خود را در کالس خاموش نمايند -9
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 بسمه تعالی
 

 جدول زمانبندی درس

 ..........دفتر استاد......کالس شماره  ( 8-01نبه ها ساعت )یکشروز و ساعت جلسه : 

 

 مدرس موضوع درس تاریخ جلسه

 ای و اصول دستیابی به آنتغذیهآشنایی با کفایت  4/7/59 0

 

 زادهادی عبداله دکتر

و نحوۀ تعیین و بکارگیری آنها،  ULو  DRI ،RDA ،EAR ،AI ،AMDRآشنایی با  00/7/59 2

 آشنایی با راهنماهای رژیمی 
 زادهادی عبداله دکتر

آشنایی با هرم راهنمای غذایی، محدودیتهای آن، نحوۀ امتیازدهی رژیم  08/7/59 3

 غذایی و تعیین تنوع غذایی

 زادهادی عبداله دکتر

آشنایی با انرژی، اجزای آن، تاثیر عوامل موثر بر انرژی )سن، جنس، ترکیب  29/7/59 4

 بدن، بیماری،..( و روشهای تعیین انرژی مورد نیاز

 زادهادی عبداله دکتر

 زادهادی عبداله دکتر آشنایی با فهرست جانشینی مواد غذایی 2/8/59 9

تفاوتهای هرم و فهرست جانشینی و کاربرد فهرست حانشینی در  آشنایی با 5/8/59 6

 طراحی رژیم

 زادهادی عبداله دکتر

 زادهادی عبداله دکتر و روش تعیین آن TEEآشنایی با  06/8/59 7

 زادهادی عبداله دکتر (0آشنایی با  نحوۀ تنظیم برنامۀ غذایی )مورد  23/8/59 8

  (2آشنایی با  نحوۀ تنظیم برنامۀ غذایی )مورد  31/8/59 5

 

 زادهادی عبداله دکتر

  food labelingآشنایی با جدول ترکیبات غذایی و  7/5/59 01

 

 زادهادی عبداله دکتر

 زادهادی عبداله دکتر نحوۀ تنظیم برنامۀ غذایی در بارداری با ییآشنا 04/5/59 00

 زادهادی عبداله دکتر نحوۀ تنظیم برنامۀ غذایی در بارداری با ییآشنا 20/5/59 02

 زادهادی عبداله دکتر نحوۀ تنظیم برنامۀ غذایی در دوران شیرخوارگی با ییآشنا 59//28/5 03

 زادهادی عبداله دکتر نحوۀ تنظیم برنامۀ غذایی در دوران کودکی  با ییآشنا 59//9/01 04

 زادهادی عبداله دکتر نحوۀ تنظیم برنامۀ غذایی در نوجوانی و جوانی با ییآشنا 59//02/01 09

 زادهادی عبداله دکتر نحوۀ تنظیم برنامۀ غذایی در سالمندی با ییآشنا 59//05/01 06

  پایان ترم امتحان  07

 

 
 دانشکده: EDOنام و امضای مسئول                       نام و امضای مدیر گروه:                            نام و امضای مدرس:            

 تاریخ ارسال :                         تاریخ ارسال:                                       تاریخ تحویل:                         

 

 


