
  
 
 

 

 

 (COURSE PLAN)وره  طرح د

 

                                     تغذیهگروه آموزشی:         بهداشت اوز           دانشکده :

 کارشناسیمقطع و رشته تحصیلی:

 3 :  تعداد واحد 2تغذیه اساسی  :  نام درس

 نظری نوع واحد :

 10-8شنبه و یکشنبه روز و ساعت برگزاری کالس:   بیوشیمی متابولیسم پیش نیاز:

 مکان برگزاری:

 

 ساسان امانتمسئول برنامه :  

 ساسان امانت  ترتیب حروف الفبا(:مدرسین) به 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



 

 

 مقدمه:

با توجه به اهمیت مباحث ویتامین ها و مواد معدنی 

در رشته تغذیه، دانشجویان تغذیه باید با این 

 مباحث آشنایی کامل داشته باشند.

 
 :عناوین كلي این درس شامل موارد زیر مي باشد 

 

ساختار بیوشیمیایی، متد های ارزیابی، مقادیر توصیه شده ، منابع غذایی، متابولیسم ، عوارض کمبود و مسومیمت 

 ویتامین ها و امالح معدنی

 توزیع آب و الکترولیت های مهم بدن

 شبه ویتامین ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هدف كلي 
 

 ویتامین هاآشنایی با اهمیت 
 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 با اهمیت و نقش ویتامین ها آشنا شود 

 میزان نیاز را تشخیص دهد 

 عالیم کمبود و مسمومیت با ویتامین ها را بشناسد 

 منابع غذایی هر ویتامین را بداند 

 هدف كلي 
 

 در رژیم غذایی امالح تیبا اهم ییآشنا

 بتواند:دانشجو  در پایان دوره باید 

 با اهمیت و نقش امالح ها آشنا شود (2

 متابولیسم و مسیرهای هضم و جذب و دفع را شرح دهد (3

 میزان نیاز را تشخیص دهد (4

 عالیم کمبود و مسمومیت با امالح ها را بشناسد (5

 را بداند یک از امالحمنابع غذایی هر  (6

 ساسان امانت تهیه و تنظیم : 

 98تاریخ تدوین/بازنگیری : بهمن 



 هدف كلي 
 

 آشنایی با نقش آب و الکترولیت ها در بدن
 

 پایان دوره باید بتواند:دانشجو  در 

 نقش آب و الکترولیت ها را در بدن شرح دهد 

 بیماری هایی که بر میزان حجم خون و مایع میان بافتی موثر است را بشناسد 

 نحوه مقابله با تغییرات در دهیدراتاسیون، ادم و هایپرهیدراتاسیون را بداند 

 

 هدف كلي 
 

 آشنایی با ترکیبات شبه ویتامینی
 

 در پایان دوره باید بتواند:دانشجو  

 اهمیت ترکیبات شبه ویتامینی را شرح دهد 

 متابولیسم این ترکیبات را بداند 

 .منابع غذایی ترکیبات شبه ویتامینی را بشناسد 

 

 

 

 

 روش آموزش 
 

 ، کار گروهی، ارائه دانشجوییپرسش و پاسخ ،یسخنران

 

 شرایط اجراء
 

  امكانات آموزشي بخش 

  و کامپیوتر ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور 

 

 

   آموزش دهنده 

   :ساسان امانتاساتیدمربوطه 

 

  منابع اصلي درسي: 
1. Modern nutrition 

2. Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12 

3. The Vitamins: Fundamental Aspects in Nutrition and Health 

 

  ارزشیابي 

 
 نحوه ارزشیابی             

 سئواالت چند گزینه ای ، مقایسه ای، پرکردنی و تشریحی خواهد بود.



 
  نحوه محاسبه نمره كل 

 فعالیت های گروهی، ارائه تکالیف 40% .2

 امتحان پایان ترم 50% .3

  ارزیابی فعالیت کالسی دانشجو و حضور و غیاب 10% .4

 

 
 

 

 مقررات 
 

   می باشد 10حداقل نمره قبولي                                       

      جلسه می باشد 3     تعداد دفعات مجاز غیبت در كالس

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ...... درس زمانبندي جدول

تاریخ 

 ارائه

ساعت 

 ارائه

 موضوع جلسه

 مدرس
نحوه 

 ارائه

امكانات 

مورد 

 نیاز

روش 

 ارزشیابي

1 1.5 

در مننورد  انیدانشننجو ییآشنننا

 یو اهداف سرفصل هنا تیاهم

 فی،تکنال یدرس ، نحوه برگزار

 یینهننننا یابیننننو ارز یدرسنننن

 انیدانشجو

 ساسان امانت
سخخخخخخ،نرانی، 

 پاورپوینت

کننننننننامپیوتر، 

پروژکتور، کتاب، 

 تخته

 یآزمننون کتبنن

تنننرم و  انینننم

تنننرم  و  انینننپا

 زیکوئ

2 1.5 

 A نیتامیبا و ییآشنا

 ساسان امانت

سنننننننننننخنرانی، 

، کنننار پاورپویننننت

 گروهی

کننننننننامپیوتر، 

کتاب، پروژکتور، 

 تخته

 یآزمننون کتبنن

تنننرم و  انینننم

تنننرم  و  انینننپا

 زیکوئ

3 1.5 

ادامه مبحن  آشننایی بنا 

 Aویتامین 
 ساسان امانت

سخنرانی، 

پاورپوینت، کار 

 گروهی

کننننننننامپیوتر، 

پروژکتور، کتاب، 

 تخته

 یآزمننون کتبنن

تنننرم و  انینننم

تنننرم  و  انینننپا

 زیکوئ

 ،یسخنران ساسان امانت Dآشنایی با ویتامین 1.5 4

 نت،یپاورپو

 یآزمننون کتبننکننننننننامپیوتر، 



یکار گروه پروژکتور، کتاب،  

 تخته

تنننرم و  انینننم

تنننرم  و  انینننپا

 زیکوئ

5 1.5 

 Eآشنایی با ویتامین

 ساسان امانت

 ،یسخنران

 نت،یپاورپو

یکار گروه  

کننننننننامپیوتر، 

پروژکتور، کتاب، 

 تخته

 یآزمننون کتبنن

تنننرم و  انینننم

تنننرم  و  انینننپا

 زیکوئ

6 1.5 

 Kویتامینآشنایی با 

 ساسان امانت

کننننننننامپیوتر،  مجازی

پروژکتور، کتاب، 

 تخته

 یآزمننون کتبنن

تنننرم و  انینننم

تنننرم  و  انینننپا

 زیکوئ

7 1.5 

 B1آشنایی با ویتامین

 ساسان امانت

 ،یسخنران

 نت،یپاورپو

یکار گروه  

کننننننننامپیوتر، 

پروژکتور، کتاب، 

 تخته

 یآزمننون کتبنن

تنننرم و  انینننم

تنننرم  و  انینننپا

 زیکوئ

8 1.5 

 B2نیتامیبا و ییآشنا

 ساسان امانت

 ،یسخنران

 نت،یپاورپو

یکار گروه  

کننننننننامپیوتر، 

پروژکتور، کتاب، 

 تخته

 یآزمننون کتبنن

تنننرم و  انینننم

تنننرم  و  انینننپا

 زیکوئ

9 1.5 

 B3آشنایی با ویتامین

 ساسان امانت

کننننننننامپیوتر،  مجازی

پروژکتور، کتاب، 

 تخته

 یآزمننون کتبنن

تنننرم و  انینننم

تنننرم  و  انینننپا

 زیکوئ

10 1.5 

 B6آشنایی با ویتامین

 ساسان امانت

 ،یسخنران

 نت،یپاورپو

یکار گروه  

کننننننننامپیوتر، 

پروژکتور، کتاب، 

 تخته

 یآزمننون کتبنن

تنننرم و  انینننم

تنننرم  و  انینننپا

 زیکوئ

11 1.5 

 آشنایی با اسید پنتوتنیک

 ساسان امانت

سخنرانی، 

پاورپوینت، کار 

 گروهی

کننننننننامپیوتر، 

پروژکتور، کتاب، 

 تخته

 یآزمننون کتبنن

تنننرم و  انینننم

تنننرم  و  انینننپا

 زیکوئ

12 1.5 

 آشنایی با بیوتین

 ساسان امانت

 ،یسخنران

 نت،یپاورپو

یکار گروه  

کننننننننامپیوتر، 

پروژکتور، کتاب، 

 تخته

 یآزمننون کتبنن

تنننرم و  انینننم

تنننرم  و  انینننپا

 زیکوئ

13 1.5 

 آشنایی با اسید فولیک

 ساسان امانت

 ،یسخنران

 نت،یپاورپو

یکار گروه  

کننننننننامپیوتر، 

کتاب، پروژکتور، 

 تخته

 یآزمننون کتبنن

تنننرم و  انینننم

تنننرم  و  انینننپا

 زیکوئ

 ساسان امانت B12آشنایی با ویتامین  1.5 14
سخنرانی، 

پاورپوینت، کار 

کننننننننامپیوتر، 

پروژکتور، کتاب، 
 یآزمننون کتبنن



تنننرم و  انینننم تخته گروهی

تنننرم  و  انینننپا

 زیکوئ

15 1.5 

 Cآشنایی با ویتامین 

 ساسان امانت

 ،یسخنران

 نت،یپاورپو

یکار گروه  

کننننننننامپیوتر، 

پروژکتور، کتاب، 

 تخته

 یآزمننون کتبنن

تنننرم و  انینننم

تنننرم  و  انینننپا

 زیکوئ

16 1.5 

آشنایی بنا وانایف آب در 

 بدن
 ساسان امانت

کننننننننامپیوتر،  مجازی

پروژکتور، کتاب، 

 تخته

 یآزمننون کتبنن

تنننرم و  انینننم

تنننرم  و  انینننپا

 زیکوئ

17 1.5 

آشننننایی بنننا مینرالهنننای 

 کلسیم و فسفر
 امانتساسان 

 ،یسخنران

 نت،یپاورپو

یکار گروه  

کننننننننامپیوتر، 

پروژکتور، کتاب، 

 تخته

 یآزمننون کتبنن

تنننرم و  انینننم

تنننرم  و  انینننپا

 زیکوئ

18 1.5 

آشننننایی بنننا مینرالهنننای 

 منیزیم و گوگرد
 ساسان امانت

 ،یسخنران

 نت،یپاورپو

یکار گروه  

کننننننننامپیوتر، 

پروژکتور، کتاب، 

 تخته

 یآزمننون کتبنن

تنننرم و  انینننم

تنننرم  و  انینننپا

 زیکوئ

19 1.5 

آشننننایی بنننا مینرالهنننای 

 سدیم و پتاسیم
 ساسان امانت

کننننننننامپیوتر،  مجازی

پروژکتور، کتاب، 

 تخته

 یآزمننون کتبنن

تنننرم و  انینننم

تنننرم  و  انینننپا

 زیکوئ

20 1.5 

 آشنایی با مینرال آهن

 ساسان امانت

 ،یسخنران

 نت،یپاورپو

یکار گروه  

کننننننننامپیوتر، 

پروژکتور، کتاب، 

 تخته

 یکتبننآزمننون 

تنننرم و  انینننم

تنننرم  و  انینننپا

 زیکوئ

21 1.5 

 آشنایی با مینرال روی

 ساسان امانت

 ،یسخنران

 نت،یپاورپو

یکار گروه  

کننننننننامپیوتر، 

پروژکتور، کتاب، 

 تخته

 یآزمننون کتبنن

تنننرم و  انینننم

تنننرم  و  انینننپا

 زیکوئ

22 1.5 

آشنننایی بننا مینننرال ینند و 

 فلور
 ساسان امانت

کننننننننامپیوتر،  مجازی

 پروژکتور، کتاب،

 تخته

 یآزمننون کتبنن

تنننرم و  انینننم

تنننرم  و  انینننپا

 زیکوئ

23 1.5 

آشننننایی بنننا مینرالهنننای 

 سلنیوم، مس و کروم
 ساسان امانت

 ،یسخنران

 نت،یپاورپو

یکار گروه  

کننننننننامپیوتر، 

پروژکتور، کتاب، 

 تخته

 یآزمننون کتبنن

تنننرم و  انینننم

تنننرم  و  انینننپا

 زیکوئ

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


