
  
 
 

 

 

 (COURSE PLANطزح دٍرُ  )

 
 

 

یکی اس ٍظبیف کبرضٌبس تغذیِ حفظ ٍ ارتقبء سالهت تغذیِ ای در فزد ٍ جبهعِ هی ببضذ، لذا ضٌبسبیی  هقذهِ:

راّْبی پیطگیزی ٍ کٌتزل آًْب یک داًص ٍ هْبرت ضزٍری بزای علل ٍعَاهل هؤثز بز بزٍس بیوبریْبی هشهي ٍ 

 ایي گزٍُ هحسَة هی ضَد.
 

 

 :ػٌبٍيي كلي ايي درس ضبهل هَارد سيز هي ثبضذ 
 كن خًَي ّبی تغذيِ ای -

 ثیوبری ّبی ًبضي اس كوجَد يذ -

 ثیوبری ّبی ًبضي اس كوجَد هَاد هؼذًي ػوذُ -

 ػوذُثیوبری ّبی ًبضي اس كوجَد هَاد هؼذًي غیز  -

 ثیوبری ّبی ًبضي اس كوجَد ٍيتبهیي ّبی هحلَل در آة -

 ثیوبری ّبی ًبضي اس كوجَد ٍيتبهیي ّبی هحلَل در چزثي -

 ثیوبری ّبی هشهي هزتجط ثب چبقي -

 ػلَم تغذيِهقطغ ٍ رضتِ تحصیلي: كبرضٌبسي/                 ػلَم تغذيِگزٍُ آهَسضي:              ثْذاضت داًطکذُ :  

 ٍاحذ 2 :  تؼذاد ٍاحذ ثیوبری ّبی ًبضي اسسَء تغذيِ :  ًبم درس

 ًظزی ًَع ٍاحذ :

 14-16 -ضٌجِ سِ رٍس ٍ سبػت ثزگشاری كالس: اپیذهیَلَصی ثیوبری ّب -فیشيَلَصی تغذيِ ًیبس: ّن

 داًطکذُ ثْذاضت اٍس هکبى ثزگشاری:

 

 دكتز سویِ يَسبييهسئَل ثزًبهِ :  

 دكتز سویِ يَسبيي هذرسیي) ثِ تزتیت حزٍف الفجب(:

 تْیِ ٍ تٌظین : دكتز سویِ يَسبيي

 98/  11/  07تبريخ تذٍيي/ثبسًگزی: 

 داًطکذُ ػلَم پشضکي ٍ خذهبت ثْذاضتي درهبًي الرستبى

 هزكش هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَسش ػلَم پشضکي

 ٍاحذ ثزًبهِ ريشی درسي ٍ آهَسضي

 



 

 

 

  :آضٌبيي ثب كن خًَي فقز آّيّذف كلي 

 

  اّذاف اختصبصي 

 داًطجَ ثبيذ ثتَاًذ:

 کم خًوی فقز آَه را تعزیف کىیذ. -

 فقز آَه را شزح دَذ.مزاحل کم خًوی  -

 عًامل تغذیٍ ای مًثز ثز کم خًوی فقز آَه را شزح دَذ. -

 عوامل موثر بر پیشگیری و کنترل کم خونی فقر آن را شرح دهد. -

 

  :آضٌبيي ثب كن خًَي ًبضي اس فقز ٍيتبهیي سیستن ادراری: ّذف كليB12 

 

  اّذاف اختصبصي 

 داًطجَ ثبيذ ثتَاًذ:

 تعریف کنید. را B12کم خونی ناشی از فقر  -

 را شرح دهد. B12مراحل کم خونی ناشی از فقر  -

 را شرح دهد. B12عوامل تغذیه ای موثر بر کم خونی ناشی از فقر  -

 را شرح دهد. B12عوامل موثر بر پیشگیری و کنترل کم خونی ناشی از فقر  -

 

  :آضٌبيي ثب كن خًَي ًبضي اس فقز اسیذ فَلیکّذف كلي 

 

  اّذاف اختصبصي 

 ثبيذ ثتَاًذ:داًطجَ 

 اسیذ فًلیک تعزیف کىیذ.ًبضي اس فقز کم خًوی  -

 شزح دَذ. ًبضي اس فقز اسیذ فَلیک رامزاحل کم خًوی  -

 شزح دَذ. اسیذ فَلیک راًبضي اس فقز عًامل تغذیٍ ای مًثز ثز کم خًوی  -

 اسیذ فًلیک را شزح دَذ.ًبضي اس فقز  عًامل مًثز ثز پیشگیزی ي کىتزل کم خًوی -

 

 :آضٌبيي ثب اختالالت ًبضي اس كوجَد ّذف كلي      

        

 اّذاف اختصبصي 

 داًطجَ ثبيذ ثتَاًذ:

 اختالالت وبشی اس کمجًد یذ را شزح دَذ. -

 را ثشىبسذ. IDDطیف  -

 شیًع کمجًد یذ را ثذاوذ. -

 تشخیص، پیشگیری و کنترل کمبود ید را شرح دهد. -

  



 

 :اًزصی-آضٌبيي ثب سَء تغذيِ پزٍتئیي ّذف كلي 

             

 اّذاف اختصبصي 

 داًطجَ ثبيذ ثتَاًذ:

 شیًع ي علل سًء تغذیٍ پزيتئیه ي اوزژی را ثشىبسذ. -

 عالئم ثیمبری را شزح دَذ. -

 تشخیص بیماری و مکانیسم های تطابقی را توضیح دهد. -

 

 :آضٌبيي ثب اختالالت ًبضي اس كوجَد تیبهیي، ًیبسیي، ريجَفالٍيي ّذف كلي 

             

  اختصبصياّذاف 

 داًطجَ ثبيذ ثتَاًذ:

 اختالالت وبشی اس کمجًد يیتبمیه َبی محلًل د رآة را شزح دَذ. -

 تشخیص، پیشگیری و کنترل عوارض بیماری های ناشی ازکمبود ویتامین های محلول در آب را شرح دهد. -

 

 :اختالالت ًبضي اس كوجَد ٍيتبهیي ّبی هحلَل در چزثيآضٌبيي ثب  ّذف كلي 

             

 اّذاف اختصبصي 

 داًطجَ ثبيذ ثتَاًذ:

 اختالالت وبشی اس کمجًد يیتبمیه َبی محلًل در چزثی را شزح دَذ. -

 تشخیص، پیشگیری و کنترل عوارض بیماری های ناشی ازکمبود ویتامین های محلول در چربی را شرح دهد. -

 

 :اختالالت ًبضي اس كوجَد هَاد هؼذًي ػوذُآضٌبيي ثب  ّذف كلي   

        

 اّذاف اختصبصي 

 داًطجَ ثبيذ ثتَاًذ:

 اختالالت وبشی اس کمجًد َز یک مًاد معذوی عمذٌ را شزح دَذ. -

  تشخیص، پیشگیری و کنترل عوارض بیماری های ناشی ازکمبود مواد معدنی عمده را شرح دهد. -



 

  :اختالالت ًبضي اس كوجَد هَاد هؼذًي غیز ػوذُآضٌبيي ثب ّذف كلي 

 اّذاف اختصبصي 

 داًطجَ ثبيذ ثتَاًذ 

 اختالالت وبشی اس کمجًد َز یک اس مًاد معذوی غیز عمذٌ را شزح دَذ. -

 تشخیص، پیشگیری و کنترل عوارض بیماری های ناشی ازکمبود مواد معدنی غیر عمده را شرح دهد. -

 

  :ختالالت قلجي ػزٍق، آتزٍاسکلزٍسيس ٍ ّبيپزلیپیذهيآضٌبيي ثب اّذف كلي 

 اّذاف اختصبصي 

 داًطجَ ثبيذ ثتَاًذ 

 عًامل تغذیٍ ای خطزسبس ثیمبری َبی قلجی عزيق را ثشىبسذ ي شزح دَذ. -

 تشخیص، پیشگیزی ي کىتزل تغذیٍ ای اختالالت قلت عزيق، آتزياسکلزيس ي َبیپز لیپیذمی را شزح دَذ. -

 

  :ديبثتآضٌبيي ثب ّذف كلي 

 اّذاف اختصبصي 

 داًطجَ ثبيذ ثتَاًذ 

 ثشىبسذ ي تًضیح دَذ.اوًاع مختلف دیبثت را  -

 عًامل تغذیٍ ای خطزسبس دیبثت را شزح دَذ. -

 

  ديبثتّذف كلي: آضٌبيي ثب 

 اّذاف اختصبصي 

 داًطجَ ثبيذ ثتَاًذ 

 عًامل تغذیٍ ای کىتزل کىىذٌ دیبثت را شزح دَذ. -

 رویکردهای تغذیه ای جهت پیشگیری از دیابت را شرح دهد. -

 

  تغذيِسزطبى ّبی هزتجط ثب ّذف كلي: آضٌبيي ثب 

 اّذاف اختصبصي 

 داًطجَ ثبيذ ثتَاًذ 

 اوًاع سزطبن َبی مزتجط ثب چبقی را ثشىبسذ. -

 عًامل تغذیٍ دخیل در شکل گیزی ي کىتزل سزطبن را ثشىبسذ. -

 .رویکردهای تغذیه ای جهت مراحل مختلف بیماری سرطان را بداند -

 

  استئَپزٍس، استئَآرتزيت ٍ ًقزسّذف كلي: آضٌبيي ثب 

 اّذاف اختصبصي 

 داًطجَ ثبيذ ثتَاًذ 

 استئًآرتزیت، استئًپزيس ي وقزس را ثشىبسذ. -

 مذاخالت تغذیٍ ای جُت پیشگیزی اس اثتال ثٍ استئًآرتزیت، استئًپزيس ي وقزس را ثشىبسذ. -

 مذاخالت تغذیٍ ای جُت کىتزل عالئم استئًآرتزیت، استئًپزيس ي وقزس را ثشىبسذ. -

 



 رٍش آهَسش:
گیزی اس ٍسبیل کوک آهَسضی تختِ سفیذ، ًزم افشار پبٍرپَیٌت، ٍیذئَ پزٍصکتَر اًجبم هیگیزد ٍ بِ بِ رٍش سخٌزاًی ٍ بب بْزُ 

 هٌظَر اثزبخطی بعذ اس ّز هزحلِ پزسص ٍ پبسخ اًجبم هی گیزد.

 

 ضزايط اجزاء
 

 : اهکبًبت آهَسضي ثخص 

 كبهپیَتز، تختِ سفیذ، ٍيذئَ پزٍصكتَر، ًزم افشار پبٍر پَيٌت
 

 :  ُآهَسش دٌّذ 

 سویِ يَسبيي -

 

 هٌبثغ اصلي درسي :
 

1-Willett W. Nutrition Epidemiology , Oxford Unieversity. 

2-Stratton RJ, Green CJ, Elia M. Disease- Related malnutrition. CABI 

 تغذیٍ کزايس -3

   تغذیٍ مبدرن -4



 ارسضیبثي 
 

 :ًحَُ ارسضیبثي 

 حضَر فؼبل ٍ هَثز در كالس -

 آسهَى هیبى تزم -

 پبيبى تزم آسهَى -
 

 :ًحَُ هحبسجِ ًوزُ كل 

 ًوزُ 5آسهَى هیبى تزم:  -

 ًوزُ  15آسهَى پبيبى تزم:  -

 

 هقزرات 

  : 01 حذاقل ًوزُ قجَلي                                        

  :بزاسبس  قَاًیي آهَسضی  تؼذاد دفؼبت هجبس غیجت در كالس 

 

  



 

 

 

 

 ...... درس سهبًجٌذی جذٍل

 تبريخ ارائِ
سبػت 

 ارائِ

 هَضَع جلسِ
 ًحَُ ارائِ هذرس

اهکبًبت 

 هَرد ًیبس

رٍش 

 ارسضیبثي

15  /11  /98 16-14 

آضٌبیی باب کان ناًَی فقاز     

 آّي

 
 يَسبييدكتز 

پزسص -سخٌزاًي

 پبسخ

 -كبهپیَتز

اساليذ ٍيذئَ 

 پزٍصكتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

29  /11  /98 16-14 

آضٌبیی بب کن نًَی ًبضی اس 

 B12فقز 

 
 هجبسی يَسبييدكتز 

 -كبهپیَتز

اساليذ ٍيذئَ 

 پزٍصكتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

06  /12  /98 16-14 

آضٌبیی بب کن نًَی ًبضی اس 

 فقز اسیذ فَلیک

 
 هجبسی دكتز يَسبيي

 -كبهپیَتز

اساليذ ٍيذئَ 

 پزٍصكتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

13  /12  /98 16- 14 

آضٌبیی بب انتالالت ًبضی اس 

 کوبَد یذ

 
 يَسبييدكتز 

پزسص -سخٌزاًي

 پبسخ

 -كبهپیَتز

اساليذ ٍيذئَ 

 پزٍصكتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

20  /12  /98 16-14 

آضااٌبیی بااب سااَء تغذیااِ    

 پزٍتئیي ٍ اًزصی

 
 دكتز يَسبيي

پزسص -سخٌزاًي

 پبسخ

 -كبهپیَتز

اساليذ ٍيذئَ 

 پزٍصكتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

19  /01  /99 16-14 

اس آضٌبیی بب انتالالت ًبضی 

کوبااَد تیاابهیي، ًیبساایي،  

 ریبَفالٍیي

 

 دكتز يَسبيي
پزسص -سخٌزاًي

 پبسخ

 -كبهپیَتز

اساليذ ٍيذئَ 

 پزٍصكتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

26  /01  /99 16-14 

 آسهَى هیبى تزم

 
 آسهَى دكتز يَسبيي

 -كبهپیَتز

اساليذ ٍيذئَ 

 پزٍصكتَر

 آسهَى

02  /02  /99 16-14 

آضٌبیی بب انتالالت ًبضی اس 

کوبَد ٍیتبهیي ّبی هحلَل 

 در چزبی

 

 دكتز يَسبيي
پزسص -سخٌزاًي

 پبسخ

 -كبهپیَتز

اساليذ ٍيذئَ 

 پزٍصكتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

آضٌبیی بب انتالالت ًبضی اس  16-14 99/  02/ 09

 کوبَد هَاد هعذًی عوذُ

پزسص  -كبهپیَتز هجبسی دكتز يَسبيي



اساليذ ٍيذئَ  

 پزٍصكتَر

پبسخ، 

 اهتحبى

16  /02  /99 16-14 

آضٌبیی بب انتالالت ًبضی اس 

کوبااَد هااَاد هعااذًی  یااز 

 عوذُ

 

 هجبسی دكتز يَسبيي

 -كبهپیَتز

اساليذ ٍيذئَ 

 پزٍصكتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

23  /02  /99 16-14 

آضٌبیی بب انتالالت ًبضی اس 

کوبااَد هااَاد هعااذًی  یااز 

 عوذُ

 

 دكتز يَسبيي
پزسص -سخٌزاًي

 پبسخ

 -كبهپیَتز

ٍيذئَ  اساليذ

 پزٍصكتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

30  /02  /99 16-14 

آضٌبیی باب اناتالالت قلبای    

عاازٍ ، آتزٍاسااکلزٍسی  ٍ  

 ّبیپزلیپیذهی

 

 دكتز يَسبيي
پزسص -سخٌزاًي

 پبسخ

 -كبهپیَتز

اساليذ ٍيذئَ 

 پزٍصكتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

06  /03  /99 16-14 

 آضٌبیی بب دیببت

 
 دكتز يَسبيي

پزسص -سخٌزاًي

 پبسخ

 -كبهپیَتز

اساليذ ٍيذئَ 

 پزٍصكتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

13  /03  /99 16-14 

 آضٌبیی بب دیببت

 
 دكتز يَسبيي

پزسص -سخٌزاًي

 پبسخ

 -كبهپیَتز

اساليذ ٍيذئَ 

 پزٍصكتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

20  /03  /99 16-14 

آضٌبیی بب سزطبى ّبی 

 هجبسی دكتز يَسبيي  هزتبط بب چبقی

 -كبهپیَتز

اساليذ ٍيذئَ 

 پزٍصكتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

27  /03  /99 16-14 

آضاااٌبیی باااب اساااتئَپزٍس،  

 استئَآرتزیت ٍ ًقزس

 
 دكتز يَسبيي

پزسص -سخٌزاًي

 پبسخ

 -كبهپیَتز

اساليذ ٍيذئَ 

 پزٍصكتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

 

 

 

 

 

 

 

 

 


