
 طرح درس

 

 در دوره های مختلف زندگیتغذيه  نام درس:

 

 هيتغذ علومی مقطع کارشناس 5ترم  انيدانشجوتوانمندی های هدف: 

 گروه تغذيه جامعهجايگاه آموزشی : 

 

 اهداف پايان درس: 

و  بارداريدر پايان اين درس انتظار مي رود كه دانشجو نياز هاي تغذيه اي و عوامل موثر بر وضعيت تغذيه در 

و  ارزيابي تغذيه اي و ارتقاء وضعيت تغذيه اي اين گروهي را مورد بحث و تحليل قرار دهد يها شيردهي و روش

برنامه غذايي متناسب با اين دوران را تنظيم نموده و توصيه هاي تغذيه اي الزم براي ارتقا وضعيت تغذيه اين 

 گروه را ارائه دهد.

 

 اهداف شناختی:

  .مورد بحث آشنا شود ژهيو يها از گروه کيهر ياجتماع يروان ک،يولوژيزيف يهايژگيبا و .1

 .مورد بحث آشنا شود ژهيهاي و هاي مناسب براي ارزيابي وضعيت تغذيه اي هر يک از گروه ا روشب .2

 هاي مورد مطالعه آشنا شود. هر يک از گروه جيها و مسائل و مشکالت تغذيه اي را ازيبا ن .3

 

 اهداف روانی حرکتی:

 

نامه داده، بر صيرا تشخ يمورد بررسزنان باردار و شيرده ( از يموارد منتخب )مطالعه مورد يا هيبتواند مسائل تغذ

را ارائه  هاي الزم هيتوصبا توجه به مشکالت مرتبط با تغذيه نموده و  ميخاص آنها تنظ يازهايمتناسب با ن ييغذا

  دهد.

 



 اهداف نگرشی:

 كند.  ليو تحل يابيمورد مطالعه را ارز در دروه  بارداري و شيردهيرا  يا هيتغذ تيبتواند وضع-

 كند.   ييرا شناسا هيوضع  تغذ بهبود يبرازنان داراي عوامل پرخطر را  بتواند-

 كند.  ارزيابي و تحليل را  هيوضع  تغذ بهبود يبرامشکالت تغذيه اي شايع در اين دوران را  بتواند -

 

 مراجع

 

وسايل کمک 

 آموزشی

 

 زمان مورد نیاز

 

 متد

 

 سرفصل

 

Krause's Food 

and Nutrition 

Care Process 

14th edition 

 

 

پروژكتور، كامپيوتر، 

كتاب، بارگزاري حل 

case ها در سامانه

 آموزش مجازي

 

 

 ساعت( 2جلسه ) 1

 

 
 سخنراني

اهمیت تغذیه در  - 1

در  سالمت باروری

 زنان و مردان

 

 

Nutrition 

Through the 

Life Cycle, 6th 

Edition 

 

 

پروژكتور، كامپيوتر، 

كتاب، بارگزاري حل 

case ها در سامانه

 آموزش مجازي

 

 

 ساعت( 2جلسه ) 1

 

 

سخنراني، بحث 

 كالسي

 

ارزیابي وضع -2

 و  تغذیه در بارداری 

 پرخطرعوامل 

 

 

Krause's Food 

and Nutrition 

Care Process 

14th edition 

 

 

پروژكتور، كامپيوتر، 

كتاب، بارگزاري حل 

case ها در سامانه

 آموزش مجازي

 

 

 ساعت( 2جلسه ) 1

 

 

 caseسخنراني

study حل ،

 مورد)تکليف عملي(

 

 تغذیه نیازهای-3

 درشت انرژی،) ای

 در )ها مغذی

 بارداری

 



 
Krause's Food 

and Nutrition 

Care Process 

14th edition 

 

  

 ساعت( 2جلسه ) 1

 

 

 caseسخنراني

study حل ،

 مورد)تکليف عملي(

 
 

 

 تغذیه نیازهای -4

 )ها مغذی ریز) ای

 بارداری در

 

   

 ساعت( 2جلسه ) 1

 

 

 سخنراني

 

وصیه های ت -5

تغذیه ای در 

مشکالت شایع 

 دوران بارداری

 

Nutrition 

Through the 

Life Cycle, 6th 

Edition 

 

  

 ساعت( 2جلسه ) 1

 

 
 

سخنراني، بحث 

 كالسي،

 

ارزیابي وضع  -6

تغذیه پس از زایمان 

و شیردهي مادر و 

عوامل موثر در 

کمیت و کیفیت 

شیر، توجهات خاص 

 در شیردهي

 
 

Krause's Food 

and Nutrition 

Care Process 

14th edition 

 

  
 ساعت( 2جلسه ) 1

 

 

 caseسخنراني

study حل ،

 مورد)تکليف عملي(

 

 تغذیه نیازهای  -7

 درشت انرژی،) ای

 در )ها مغذی

 بارداری

 

 

 

 کار/ تجربه/ تکالیف عملی

 حل مسائل موردي  و بارگذاري تکليف در سامانه آموزش مجازي-

 

 



 

 ارزشیابی درس:

 نمره( %06آزمون پايان ترم ) -

 نمره( %16حل مسائل موردي ) -

 نمره( %36آزمون هاي كوچک بين ترم ) -

  نمره( %16سخنراني در حيطه مباحث كالس )حضور منظم و فعاليت هاي كالسي مانند  -

 

 روش نمره دهی : 

 % 06 – 166 26 – 11 الف  ) عالي ( :

 % 16 – 10 11 – 10 ب ) خوب ( :
 % 01 – 10 11 – 13 ج  ) قابل قبول ( :

 % 06 – 16 12 – 16 د  ) ضعيف ( :
 > %16 > 16 ه ) غير قابل قبول ( :

 

 

 

 

 


