
 

 

                    

 علوم پزشکی وارستگان مرکز آموزش عالی 
 30د تغذیه در گروه وشرایط ویژه ک نام و کد درس:

 

 واحد تئوری 2 تعداد واحد: 

 

 دقیقه 90مدت هر جلسه:  ( ساعت 30) 15تعداد جلسات: 

 زمان : 

 یهتغذ دانشجویان کارشناسی پیوسته   :فراگیران زیولوژی تغذیه، اصول تنظیم برنامه های غذاییفی پیش نیاز: 

 پریسا زارعی شرق – دکتر اندیشه نوروزیان  د درس : تیمشخصات اسا

 30/14الی  8از ساعت  شنبه، سه شنبه و چهارشنبه   ساعات حضور :

 Norouziana@varastegan.ac.ir الکترونیکی :پست  آدرس

سان تغذ یکی کلی: هدف  شنا شنا یم ژهیو یبه گروهها یا هیارائه خدمات تغذ هیاز وظائف کار شد، لذا آ سائلد و ازهایبا ن ییبا  نیا یا هیتغذ م

ضرور کیگروهها  سوب م نیا یبرا یدانش و مهارت  سان مح شنا شجو. شود یکار سائل تغذ نیا انیدر پا انیدان  یا هیدرس قادر خواهند بود م

 .ندینما شنهادیمناسب را پ یکنند و مداخله ها ییو شناسا حیآنها را تشر یازهاین و فیمورد بحث را تعر ژهیو یعمده درگروهها

 یروشها داده و صیموارد منتخب از گروه را تشخ یا هیدانشجو بتواند مسائل تغذ رودیدرس انتظار م نیا انیدر پا

 دینما هیو درمان آن را توص یریشگیپ

  عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد :   شرح درس: 

تغذیه و ورزش: فیزیولوژی ورزش، مفهوم و آمادگی جسمانی، منابع انرژی در فعالیتهای هوازی و غیر هوازی، نیازهای  ◦

 ورزشکاران برنامه ریزی غذایی برای ورزشکاران و پیشنهاد مداخله های مناسبتغذیه ای در 

تغذیه و گیاهخواری: آشنایی با انواع گروههای گیاهخوار، اصول تغذیه درگیاهخواری، مسائل تغذیه ای انواع گروههای  ◦

 گیاهخوار، گیاهخواری و سالمتی پیشنهاد مداخله های مناسب

الکل، کافئین، تنباکو، سایر مواد مخدر مانند هیروئین، کوکائین و تریاک بر سالمتی و نیازهای تغذیه و اعتیاد: تأثیر  ◦

 تغذیه ای و پیشنهاد مداخله های مناسب

تغذیه در شرایط اضطراری: مسائل تغذیه ای در بالیای طبیعی مانند سیل و قحطی، تغذیه اردوگاههای مهاجرین، مفهوم  ◦

 ای مناسبگرسنگی و برنامه ریزی تغذیه 

استفاده  شتر،یب یریادگیو  یمشارکت در مباحث کالس یبرا انیدانشجو قیپرسش و پاسخ، تشو س،یو تدر یسخنران فعالیت استاد: 

، تعیین 1400کنگره تغذیه بهمن ماه ، تشویق داشنجویان به شرکت در  انیدانشجو شتریب یریادگیجهت  شنیمیو ان لمیف ر،یاز تصاو

و مشارکت انان در فرایند یادگیری، تعیین تکالیف روزانه در پایان هر ی دانشجویان در جهت جلب همکار ایبرارائه های گر.هی 

 جلسه 

عدم مصرف مواد غذایی با تولید صدا، عدم بازی با تلفن همراه در -در زمان تدریس و ادب و احترام رعایت نظم  قوانین کالس :

 ارتباط با مدرس در ساعات اداری  –توجه به انجام به موقع تکالیف و ارائه ها  – زمان تدریس

ر د  یسام  و ارائه کالس فیانجام تکال ،یشرکت فعال در کالس و مشارکت در مباحث کالس : های دانشجویانوظایف و فعالیت

 زمان مقرر

نمره  3ارائه کالسی )-نمره( 10امتحان پایان ترم ) -نمره( 6امتحان میان ترم  )  :) با تعیین میزان نمره هر آیتم(شیوه ارزشیابی

  نمره ( 1، حضور فعال در جلسات آنالین ) ) LMSتکالیف (تکالیف کالسی  -به صورت کار گروهی( 
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شی امکانات سالید   -برد تیوا کیبرد و ماژ تیتخته وا وتر،یپروژکتور، کامپ ویدیو  :  آموز شامل -ا ستفاده از نرم افزارهایی   و با ا

با نرم افزار  نیکالس آنال یو برگزار Camtasiaبا نرم افزار  نیکالس آفال یبرگزار شامل  و سایر امکانات فضای مجازی LMSسامانه

adobe connect 

مراه ه و یا به صورت انالین )برحسب شر ایط( ارائه سخنرانی توسط استاد با استفاده از ویدیو پروژکتور و وایت برد  :  آموزش روش

 LMS سامانه در افالین بارگزاری دروس -با پرسش و پاسخ از دانشجویان

 منابع:

Krause's, Food, Nutrition and Diet therapy 

Modern Nutrition in Health and Disease 

T McArdle WD, Katch FT, Katch VL. Sport & exercise Nutrition, Lippincott Williams & Wilkin, and London. 

Sabate J. Vegetarian Nutrition. CRC Press, London 

Alken LH, Howson CP. Estimated mean per capita energy requirement for planning emergency food aid 

rations. Institute of Median. Nutrition Academy Press. 

 عنوان سرفصل مطالب تاریخ ارائه جلسه
 اهداف اختصاصی

 :روددر پایان این جلسه از دانشجو انتظار می

 یا  هیبر سالمت و مسائل تغذ یتوانند  اثرات روزه دار یم انیجلسه دانشجو نیدر ا 1ی روزه دار در هیتغذ  1

 دهند. حیآن را توضمرتبط با 

2 
 2ی روزه دار در هیتغذ 

را  یه داروزمناسب در ر یا هیتوانند  مداخالت تغذ یم انیجلسه دانشجو نیدر ا

 دهند. حیتوض

3 
 تغذیه در گیاه خواران 

ا آشن یاهخواریگ یطبقه گروهها ی واهخواریگ هیتغذ با  انیجلسه دانشجو نیدر ا

 مدیریت نیازهای خوار و  اهیگ یتوانند انواع گروه ها یم می شوند. و هم چنین

 دهند. حیتوض  گیاهخوار افراد در تغذیه

4 
 دندان و دهان سالمت در تغذیه 

 (هوا فشار کاهش) ارتفاعات در تغذیه

هم چنین با اهمیت تغذیه  در سالمت دهان و دندان و مسائل مرتبط با آن آشنا 

 خواهند شد.

5 

 بحران طیدر شرا هیتغذ 

و  را شرح دهند یا هیاز نظر تغذ یبحران طیتوانند شرا یم انیجلسه دانشجو نیدر ا

 یتوانند انواع روش ها یم انیدانشجو  .آشنا گردند ی بیمارانا هیتغذ یازهایبا ن

 .دهند حیبحران را توض طیدر شراو مدیریت تغذیه ای  یابیارز

6 
 

 ایدز مبتالیان در تغذیه

 ایمنی )شیمی درمانی( نقص در تغذیه

با نکات تغذیه  تغذیه ای در بیماران مبتال به نقص ایمنی   انیجلسه دانشجو نیدر ا

 اکتسابی و مسائل مرتبط با ان آشنا خواهند شد.

7 
 تغذیه در نظامیان 

ی ی آشنا منظام یها طیدر مح کیولوژیزیف راتییتغ با  انیجلسه دانشجو نیدر ا

   دهند. حیرا توض  انینظام ییغذا یها رهیو ج هیتوانند تغذ شوند و می



 

 

8 

 
 تغذیه در معلولیت ها

 تغذیه در فضانوردان

را  یو ذهن یجسم یها تیدر معلول هیتوانند تغذ یم انیجلسه دانشجو نیدر ا

وردان در فضان یا هیتوانند  مسائل تغذ یم  انیجلسه دانشجو نیدر ا  دهند. حیتوض

 یا هیدهند و مداخالت تغذ حیفشار هوا را توض شیافزا ایکاهش  طیشرا نیو هم چن

 کنند. انیمناسب را ب

9 

 

 الکلیسم در تغذیه

 تغذیه در اعتیاد

 

مانند  مواد مخدر ری، تنباکو و سا نیالکل، کافئ ریاثبا ت  انیجلسه دانشجو نیدر ا

 ریتاث نیخاص حاصل از ا یا هیتغذی ازهایو ن یبر سالمت اکیو تر نیکوکائ ن،یهروئ

 هیآور بر سالمت و مسائل تغذ ادیتوانند  اثرات انواع مواد اعت یم  اشمنا می شوند و

هم چنین در مورد مراقبت های تغذیه  دهند. حیآن و مداخالت مناسب  را توض یا

 ای در بیماران الکلی توانایی کسب خواهند کرد.

 امتحان میان ترم به صورت حذفی برگزار خواهد شد  میان ترم  10

 دانشجویان می توانند منابع سوخت انرژی در ورزش های مختلف را توضیح دهنند در ورزشکارانمنابع سوخت عضله   11

 دانشجویان قادر خواهند بود متابولیسم انرژی در ورزشکاران را توضیح دهند ی در ورزشکارانژمتابولیسم انر  12

 مغذی های مورد نیاز ورزشکاران را محاسبه کننددانشجویان می توانند درشت  درشت مغذی ها در ورزشکاران)کربوهیدرات(  13

درشت مغذی ها در ورزشکاران)پروتئین و   14

 چربی(

 دانشجویان می توانند درشت مغذی های مورد نیاز ورزشکاران را محاسبه کنند

 مکمل های غذایی در ورزشکاران   15
را توضیح دانشجویان می توانند مکمل های غذایی و کاربرد آن  در ورزشکاران 

 دهند

16 
 مکمل های غذایی در ورزشکاران  

دانشجویان می توانند مکمل های غذایی و کاربرد آن  در ورزشکاران را توضیح 

 دهند


