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 2 تعداد واحد:  (52)کد  ی بهداشتیهای اولیهای در مراقبتخدمات تغذیه نام و کد درس: 

 (ساعت 32) جلسه 16تعداد جلسات: 

 

 دقیقه 90مدت هر جلسه: 

  : زمان

 ذیهتغ پیوسته کارشناسی دانشجویان فراگیران:  ارزیابی وضعیت تغذیهپیش نیاز یا همزمان: 

 (Ph. D)دکترای تخصصی علوم تغذیه،  دکتر مریم نوری : مشخصات استاد درس

 8-16همه روزه ساعات  : ساعات حضور

 Nourim@varastegan.ac.ir :پست الکترونیکی آدرس

ی جامعه در سطح مراکز بهداشتی درمانی در کشور ارائه آشنایی دانشجو با خدماتی که از طرف واحد بهبود تغذیهکلی: هدف 

 شود.می

کارشناسان تغذیه به عنوان مدیران سطوح میانی در مراکز بهداشت استان و شهرستان و مراکز خدمات جامع سالمت  شرح درس:

ی جامعه را به عهده دارند. لذا کارشناسان تغذیه عالوه بر تسلط بر دانش د تغذیههای بهبوشهری و روستایی مدیریت برنامه

 ی خود آگاهی داشته باشند.ی جامعهتغذیه، باید از وضعیت تغذیه

 های تغذیه در جامعه، تعیین تکلیف کالسی برای دانشجویانبرنامهآموزش ها به صورت آنالین، برگزاری کالس فعالیت استاد: 

 حضور به موقع و مداوم در کالس آنالین :قوانین کالس

 های آنالین و انجام تکالیف خواسته شدهدر کالس ی موضوعات تعیین شدهارائه های دانشجویان: وظایف و فعالیت

 نمره( 15) ترم پایان امتحان+ نمره( 5تکالیف کالسی ) :) با تعیین میزان نمره هر آیتم( شیوه ارزشیابی

 LMS ی آموزش مجازیسامانه: امکانات آموزشی

 از پاسخ و پرسش با همراه Adobe connectو نرم افزار  LMSی با استفاده از سامانه استاد توسط سخنرانی :  ارائهروش آموزش

 دانشجویان

 منابع

 ی بهداشتی تحول نظام سالمت در حوزهای در برنامهها و خدمات تغذیهی مراقبت( مجموعه1

 های تغذیه در جامعههای اجرایی برنامه( دستورالعمل2
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تاریخ  جلسه

 ارائه

 اهداف اختصاصی عنوان سرفصل مطالب  

 روددر پایان این جلسه از دانشجو انتظار می

 بهداشتی را بیان کند. یاولیه هایمراقبت نظام اجزای و اصول تاریخچه، بهداشتی یاولیه هایمراقبت نظام اجزای و اصول تاریخچه،  1

 ی سالم در مدارس  را بیان کند.ی پایگاه تغذیهجزئیات برنامه ی سالم در مدارسی پایگاه تغذیهبرنامه  2

 نظام تحول یبرنامه در ایتغذیه خدمات و هامراقبت یمجموعه  3

 (1بهداشت ) یحوزه در سالمت

 نظام تحول یبرنامه در ایتغذیه خدمات و هامراقبت یاجزای مجموعه

 بهداشت را بیان کند. یحوزه در سالمت

 نظام تحول یبرنامه در ایتغذیه خدمات و هامراقبت یمجموعه  4

 (2بهداشت ) یحوزه در سالمت

 نظام تحول یبرنامه در ایتغذیه خدمات و هامراقبت یاجزای مجموعه

 بهداشت را بیان کند. یحوزه در سالمت

 نظام تحول یبرنامه در ایتغذیه خدمات و هامراقبت یمجموعه  5

 (3بهداشت ) یحوزه در سالمت

 نظام تحول یبرنامه در ایتغذیه خدمات و هامراقبت یاجزای مجموعه

 بهداشت را بیان کند. یحوزه در سالمت

 را بیان کند. مادر شیر با تغذیه ترویج یبرنامهجزئیات  مادر شیر با تغذیه ترویج یبرنامه  6

7   ماهگی( 6-12ی تکمیلی )ی تغذیهبرنامه 

 ی پایش رشدکودکان و نوجوانانبرنامه 

و پایش  ماهگی( 6-12ی تکمیلی )ی تغذیههابرنامهجزئیات 

 را بیان کند.رشدکودکان و نوجوانان 

8   مهدها روستا در کودکان یتغذیه یبرنامه 

 کودکان یتغذیه سوء کاهش مشارکتی یبرنامه 

 یبرنامه  و مهدها روستا در کودکان یتغذیه  هایبرنامه جزئیات

 .کند بیان را کودکان یتغذیه سوء کاهش مشارکتی

 مادران در الزم مداخالت باردار، مادران گیریوزن روند پایش  9

 مادران یاریمکمل چاق، باردار مادران و تغذیه سوء دچار باردار

 بارداری حین در و قبل ایتغذیه هایمراقبت شیرده، و باردار
 های مراقبتی برای مادران باردار را بیان کند.جزئیات برنامه

را بیان  دیُ کمبود از ناشی اختالالت کنترل و پیشگیری یبرنامه جزئیات یُد کمبود از ناشی اختالالت کنترل و پیشگیری یبرنامه  10

 کند.

 را بیان کند.  فولیک اسید و آهن با آرد سازیغنی یبرنامه جزئیات فولیک اسید و آهن با آرد سازیغنی یبرنامه  11

 یازمندن افراد غربالگری و سالمت الکترونیک یپرونده با کار ینحوه  12

 الکترونیک یپرونده طریق از ارجاع ینحوه و تغذیه یمشاوره

 سالمت

 مندنیاز افراد غربالگری و سالمت الکترونیک یپرونده با کار ینحوه

ا ر سالمت الکترونیک یپرونده طریق از ارجاع ینحوه و تغذیه یمشاوره

 یاد بگیرد.

 یخانه در موجود مختلف سنی هایگروه ایتغذیه مراقبت هایفرم  13

 هایمراقبت نظام در سالمت جامع خدمات پایگاه و بهداشت

 بهداشتی یاولیه

 یخانه در موجود مختلف سنی هایگروه ایتغذیه مراقبت هایفرم با 

 یاولیه هایمراقبت نظام در سالمت جامع خدمات پایگاه و بهداشت

 بهداشتی آشنا شود.

 شیر مدارس را بیان کند. یبرنامه جزئیات ی شیر مدارسبرنامه  14

 یاری را بیان کند.آهن یبرنامه جزئیات یاریی آهنبرنامه  15

  (کتبی)ترم  پایان امتحان  16


