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 2 تعداد واحد:  (32)کد  تغذیه تخصصی زبان: نام و کد درس:  

 (ساعت 32) جلسه 16تعداد جلسات: 

 

 دقیقه 90: مدت هر جلسه

  زمان : 

 تغذیه پیوسته کارشناسی دانشجویان  :فراگیران پیش نیاز یا همزمان: اصطالحات پزشکی

 دکترای تغذیه و رژیم درمانی -دکتر مریم نوری مشخصات استاد درس : 

 8-16همه روزه ساعات   ساعات حضور :

 Nourim@varastegan.ac.irپست الکترونیکی  آدرس

 رداند.برگ فارسی زبان به و مطالعه را انگلیسی زبان به تغذیه علمی متون است قادر دانشجو درس این پایان درکلی: هدف 

های خارجی )عمدتاً انگلیسی( هستند، برای ی تغذیه به زباننظر به اینکه بیشتر کتب و مجالت علمی در رشته شرح درس:

 تفاده قرار دهند.دستیابی به اطالعات به روز علمی در این رشته دانشجویان باید قادر باشند این منابع را مورد اس

های تخصصی تغذیه به زبان انگلیسی و حل تمرین ها به صورت آنالین، استفاده از متونبرگزاری کالس فعالیت استاد: 

 مرتبط

 حضور به موقع و مداوم در کالس آنالین قوانین کالس :

 خواسته شدههای آنالین و انجام تکالیف حل تمرین در کالس های دانشجویان: وظایف و فعالیت

 نمره( 15) ترم پایان امتحان+ نمره( 5ها و انجام تکالیف کالسی )حل تمرین :) با تعیین میزان نمره هر آیتم( شیوه ارزشیابی

 LMS ی آموزش مجازیسامانه:  امکانات آموزشی

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

 دانشجویان از پاسخ

References: 

1) Mahan L K & Escott-Stump S. Krause Food & The nutrition Care Process 2012. 

 )متون تخصصی تغذیه از فصول مختلف این رفرنس انتخاب شده است(
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 اهداف اختصاصی عنوان سرفصل مطالب   تاریخ ارائه جلسه

در پایان این جلسه از دانشجو انتظار 

 :رودمی

1  Chapter 4: Analysis of the Diet They should know the concepts 

2  - Chapter 6:  Clinical: Inflammation, Physical, and Functional 

Assessments 

 حل تمرین -

They should know the concepts 

3  - Chapter 8: Biochemical Assessment 

 حل تمرین -
They should know the concepts 

4  - Chapter 12: Food and Nutrient Delivery: Planning the Diet with 

Cultural Competency 

 حل تمرین -

They should know the concepts 

5  - Chapter 14:  Food and Nutrient Delivery: Nutrition Support 

Methods 

 حل تمرین -

They should know the concepts 

6  - Chapter 15:  Education and Counseling: Behavioral Change 

 حل تمرین -
They should know the concepts 

7  - Chapter 20:  Nutrition in the Adult Years 

 حل تمرین -

They should know the concepts 

8  - Chapter 22:  Nutrition in Weight Management 

 حل تمرین -

They should know the concepts 

9  - Chapter 22:  Nutrition in Weight Management 

 حل تمرین -
They should know the concepts 

10  - Chapter 24:  Nutrition in Exercise and Sports Performance 

 حل تمرین -
They should know the concepts 

11  - Chapter 30:  Medical Nutrition Therapy for Hepatobiliary and 

Pancreatic Disorders 

 حل تمرین -

They should know the concepts 

12  - Chapter 33:  Medical Nutrition Therapy for Anemia 

 حل تمرین -

They should know the concepts 

13  - Chapter 36:  Medical Nutrition Therapy for Renal Disorders 

 حل تمرین -
They should know the concepts 

14  - Chapter 39:  Medical Nutrition Therapy for Metabolic Stress: 

Sepsis, Trauma, Burns, and Surgery 

 حل تمرین -

They should know the concepts 

15  - Chapter 43:  Medical Nutrition Therapy for Low-Birth-Weight 

Infants 

 حل تمرین -

They should know the concepts 

  (کتبی)ترم  پایان امتحان  16


