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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی

 قالب نگارش طرح درس

 

 صنایع غذاییکارشناسی  3 ترم دانشجویان : مخاطبان                                                              اصول تغذیه: درس عنوان

 8-01 شنبهزمان ارائه درس:                                                      واحد نظری 2تعداد و نوع واحد: 

  41-41ساعت مشاوره: چهارشنبه                                                 بیوشیمی فیزیولوژی و درس پیش نیاز:

 97-98دوم نیمسال:                                                           دکتر مهنوش صمدیمدرس: 

 کلی درس: هدف

 آشنا ساختن دانشجویان با اصول تغذیه

 

 )جهت هر جلسه یک هدف( اهداف کلی جلسات:

 ،های سیاسی و اقتصادی ایران و جهانوضع کنونی و آینده غذا و تغذیه، تولید و مصرف مواد غذایی، وضعیت جغرافیایی، جنبه (4

 اد مغذی در بدننقش و اهمیت مو                  

 متابولیسم، منابع غذایی، مقادیر مورد نیاز، نقش فیزیولوژیک و بیماریهای مرتبط جذب، و هضم کربوهیدراتها: انواع، (1

متابولیسم، منابع غذایی، مقادیر مورد نیاز، نقش فیزیولوژیک و  جذب، و ها و اسیدهای چرب ضروری، هضمها: انواع چربیچربی (3

 بیماریهای مرتبط 

 متابولیسم، منابع غذایی، مقادیر مورد نیاز، نقش فیزیولوژیک و بیماریهای مرتبط جذب، و هضم ها: انواع،تئینپرو (1

 (: جذب، متابولیسم، منابع غذایی، مقادیر مورد نیاز، نقشهای فیزیولوژیک و بیماریهای مرتبطDو  Aویتامینهای محلول در چربی ) (5

 (: جذب، متابولیسم، منابع غذایی، مقادیر مورد نیاز، نقشهای فیزیولوژیک و بیماریهای مرتبط,B3 B2, B1و B6ویتامینهای محلول در آب ) (6

  (: جذب، متابولیسم، منابع غذایی، مقادیر مورد نیاز، نقشهای فیزیولوژیک و بیماریهای مرتبط,B12 B9و  Cویتامینهای محلول در آب ) (7

 مرتبط بیماریهای و فیزیولوژیک نقش نیاز، مورد مقادیر غذایی، منابع متابولیسم، جذب، بندی مواد معدنی. آهن و ید:طبقه (8

 مرتبط بیماریهای و فیزیولوژیک نقش نیاز، مورد مقادیر غذایی، منابع متابولیسم، جذب، )کلسیم و روی(: مواد معدنی (9

 ای گروهای مختلف افراد جامعه )دوران بارداری و شیردهی(نیازمندیهای تغذیه (41

 ای گروهای مختلف افراد جامعه )دوران شیرخواری، کودکی، نوجوانی(ذیهنیازمندیهای تغ (44

 ای گروهای مختلف افراد جامعه )دوران بزرگسالی و سالمندی(نیازمندیهای تغذیه (41

 بیماریهای ناشی از سوءتغذیه )کمبود یا افزایش مصرف مواد مغذی( (43

 گروههای مهم مواد غذایی و جدول ترکیبات مواد مغذی (41

 ایهای تغذیهاهنماهای غذایی و توصیهالگوها و ر (45

علوم و صنایع غذایی در حل نقش متخصصین  و عادات غذایی و تاثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی بر روی تغذیه جامعه (46

 ای جامعهتغذیه تمشکال
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 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 

 جلسه اول

 های سیاسی و اقتصادی ایران و جهان،ده غذا و تغذیه، تولید و مصرف مواد غذایی، وضعیت جغرافیایی، جنبهوضع کنونی و آینآشنایی با هدف کلی: 

 نقش و اهمیت مواد مغذی در بدن

 اهداف ویژه:

 وضع کنونی و آینده غذا و تغذیهآشنایی با  (4

 یران و جهانهای سیاسی و اقتصادی اتولید و مصرف مواد غذایی، وضعیت جغرافیایی، جنبهآشنایی با  (1

 نقش و اهمیت مواد مغذی در بدنآشنایی با  (3

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 وضع کنونی و آینده غذا و تغذیه را توضیح دهد. (4

 های سیاسی و اقتصادی ایران و جهان را توضیح دهد.تولید و مصرف مواد غذایی، وضعیت جغرافیایی، جنبه (1

 د.نقش و اهمیت مواد مغذی در بدن را توضیح ده (3

 

 جلسه دوم

  کربوهیدراتهاآشنایی باهدف کلی: 

 اهداف ویژه:

 کربوهیدراتها منابع غذایی و مقادیر مورد نیاز ،متابولیسم ،آشنایی با انواع، هضم و جذب (4

  های غذایی و بدناهمیت کربوهیدراتها در برنامهآشنایی با  (1

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 را توضیح دهد. کربوهیدراتها ع غذایی و مقادیر مورد نیازمناب ،انواع، هضم و جذب، متابولیسم (4

 را توضیح دهد. های غذایی و بدناهمیت کربوهیدراتها در برنامه (1

 

 سومجلسه 

 هاآشنایی با چربیهدف کلی: 

 اهداف ویژه:

 یاز آنها، هضم و جذب، متابولیسم، منابع غذایی و مقادیر مورد ناسیدهای چرب ضروری ها وچربی آشنایی با انواع (4

 بدن و غذایی هایبرنامه آشنایی با اهمیت اسیدهای چرب ضروری در (1

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 ها و اسیدهای چرب ضروری، هضم و جذب، متابولیسم، منابع غذایی و مقادیر مورد نیاز آنها را توضیح دهد.انواع چربی .4

 توضیح دهد.را بدن  و غذایی هایبرنامه اهمیت اسیدهای چرب ضروری در .1
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 چهارم جلسه

 هاپروتئینآشنایی با هدف کلی: 

 اهداف ویژه:

 هاپروتئین منابع غذایی و مقادیر مورد نیازآشنایی با انواع، هضم و جذب، متابولیسم،  (3

 های غذایی و بدن ها در برنامهاهمیت پروتئینآشنایی با  (1

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 ها را توضیح دهد.پروتئین منابع غذایی و مقادیر مورد نیاز انواع، هضم و جذب، متابولیسم، (3

 های غذایی و بدن را توضیح دهد.ها در برنامهاهمیت پروتئین (1

 

 پنجمجلسه 

 (A, D Vitaminهای محلول در چربی )آشنایی با ویتامینهدف کلی: 

 اهداف ویژه:

 رد نیاز، نقشهای فیزیولوژیک و بیماریهای مرتبط با آن: جذب، متابولیسم، منابع غذایی، مقادیر موAآشنایی با ویتامین  (4

 : جذب، متابولیسم، منابع غذایی، مقادیر مورد نیاز، نقشهای فیزیولوژیک و بیماریهای مرتبط با آنDآشنایی با ویتامین  (1

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 را توضیح دهد. Aیماریهای مرتبط با ویتامین جذب، متابولیسم، منابع غذایی، مقادیر مورد نیاز، نقشهای فیزیولوژیک و ب (4

 را توضیح دهد. Dجذب، متابولیسم، منابع غذایی، مقادیر مورد نیاز، نقشهای فیزیولوژیک و بیماریهای مرتبط با ویتامین  (1

 

 ششمجلسه 

 (B 3B ,2B ,1Vitamin B ,6) های محلول در آبآشنایی با ویتامینهدف کلی: 

 اهداف ویژه:

 ( B 3B ,2B ,1B ,6های محلول در آب )، متابولیسم، منابع غذایی و مقادیر مورد نیاز ویتامینآشنایی با جذب (4

 (B 3B ,2B ,1B ,6های محلول در آب )آشنایی با نقشهای فیزیولوژیک و بیماریهای مرتبط با ویتامین (1

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 ( را توضیح دهد.B 3B ,2B ,1B ,6های محلول در آب )مینجذب، متابولیسم، منابع غذایی و مقادیر مورد نیاز ویتا (4

 را توضیح دهد. (B 3B ,2B ,1B ,6های محلول در آب )نقشهای فیزیولوژیک و بیماریهای مرتبط با ویتامین (1

 

 جلسه هفتم

 (12B ,9Vitamin Bو  C) های محلول در آبویتامینهدف کلی: 

 اهداف ویژه:

 ( 12B ,9Vitamin Bو  Cهای محلول در آب )غذایی و مقادیر مورد نیاز ویتامین آشنایی با جذب، متابولیسم، منابع (4

 (12B ,9Vitamin Bو  Cهای محلول در آب )آشنایی با نقشهای فیزیولوژیک و بیماریهای مرتبط با ویتامین (1

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 ( را توضیح دهد.12B ,9Vitamin Bو  Cلول در آب )های محجذب، متابولیسم، منابع غذایی و مقادیر مورد نیاز ویتامین (4
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 ( را توضیح دهد.12B ,9Vitamin Bو  Cهای محلول در آب )نقشهای فیزیولوژیک و بیماریهای مرتبط با ویتامین (1

 

 جلسه هشتم

 آهن و ید بویژه کلی با مواد معدنی آشناییهدف کلی: 

 اهداف ویژه:

 قشهای فیزیولوژیک آنها در بدن ، طبقه بندی و نمواد معدنیآشنایی کلی با  (4

 آشنایی با آهن: جذب، متابولیسم، منابع غذایی، مقادیر مورد نیاز، نقشهای فیزیولوژیک و بیماریهای مرتبط با آن (1

 آشنایی با ید: جذب، متابولیسم، منابع غذایی، مقادیر مورد نیاز، نقشهای فیزیولوژیک و بیماریهای مرتبط با آن (3

 ر باشد:در پایان دانشجو قاد

 را در بدن توضیح دهد. مواد معدنیبطور کلی طبقه بندی و نقشهای فیزیولوژیک  (4

 جذب، متابولیسم، منابع غذایی، مقادیر مورد نیاز، نقشهای فیزیولوژیک و بیماریهای مرتبط با آهن را توضیح دهد. (1

 های مرتبط با ید را توضیح دهد.جذب، متابولیسم، منابع غذایی، مقادیر مورد نیاز، نقشهای فیزیولوژیک و بیماری (3

 

 جلسه نهم

 و روی( کلسیممواد معدنی )آشنایی با هدف کلی: 

 اهداف ویژه:

 آشنایی با کلسیم: جذب، متابولیسم، منابع غذایی، مقادیر مورد نیاز، نقش فیزیولوژیک و بیماریهای مرتبط با آن (4

 آشنایی با روی: جذب، متابولیسم، منابع غذایی، مقادیر مورد نیاز، نقش فیزیولوژیک و بیماریهای مرتبط با آن  (1

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 جذب، متابولیسم، منابع غذایی، مقادیر مورد نیاز، نقشهای فیزیولوژیک و بیماریهای مرتبط با کلسیم را توضیح دهد. (4

 غذایی، مقادیر مورد نیاز، نقشهای فیزیولوژیک و بیماریهای مرتبط با روی را توضیح دهد.جذب، متابولیسم، منابع  (1

 

 جلسه دهم

 ای گروهای مختلف افراد جامعه )دوران بارداری و شیردهی(نیازمندیهای تغذیههدف کلی: 

 اهداف ویژه:

 ای دوران باردارینیازمندیهای تغذیه آشنایی با (3

 ای دوران شیردهیهنیازمندیهای تغذی آشنایی با  (4

 در پایان دانشجو قادر باشد: (5

 را توضیح دهد. ای دوران باردارینیازمندیهای تغذیه (3

 را توضیح دهد. ای دوران شیردهینیازمندیهای تغذیه (1

 

 جلسه یازدهم

 ای گروهای مختلف افراد جامعه )دوران شیرخواری، کودکی، نوجوانی(نیازمندیهای تغذیههدف کلی: 

 اهداف ویژه:
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 ای دوران شیرخوارینیازمندیهای تغذیه شنایی باآ (4

 ای دوران کودکینیازمندیهای تغذیه آشنایی با (2

 ای دوران نوجوانینیازمندیهای تغذیه آشنایی با (3

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 را توضیح دهد. ای دوران شیرخوارینیازمندیهای تغذیه (4

 را توضیح دهد.ای دوران کودکی نیازمندیهای تغذیه (1

 را توضیح دهد.ای دوران نوجوانی نیازمندیهای تغذیه (3

 

 دهمدوازجلسه 

 ای گروهای مختلف افراد جامعه )دوران بزرگسالی و سالمندی(نیازمندیهای تغذیههدف کلی: 

 اهداف ویژه:

 ای دوران بزرگسالینیازمندیهای تغذیه آشنایی با (4

 ای دوران سالمندینیازمندیهای تغذیه آشنایی با (2

 ن دانشجو قادر باشد:در پایا

 را توضیح دهد. ای دوران بزرگسالینیازمندیهای تغذیه (4

 را توضیح دهد. ای دوران سالمندینیازمندیهای تغذیه (1

 

 جلسه سیزدهم

 بیماریهای ناشی از سوءتغذیه  آشنایی با هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 (بیماریهای ناشی از سوءتغذیه )در اثر کمبود مصرف مواد مغذیآشنایی با  (4

 بیماریهای ناشی از سوءتغذیه )در اثر افزایش مصرف مواد مغذی(آشنایی با  (1

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 را توضیح دهد. بیماریهای ناشی از سوءتغذیه )در اثر کمبود مصرف مواد مغذی( (4

 را توضیح دهد.بیماریهای ناشی از سوءتغذیه )در اثر افزایش مصرف مواد مغذی(  (1

 

 دهمچهارجلسه 

 آشنایی با گروههای مهم مواد غذایی و جدول ترکیبات مواد مغذیف کلی: هد

 اهداف ویژه:

 گروههای مهم مواد غذاییآشنایی با  (4

 جدول ترکیبات مواد مغذی آشنایی با (1

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 را توضیح دهد. گروههای مهم مواد غذایی (4

 را توضیح دهد. جدول ترکیبات مواد مغذی (1
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  جلسه پانزدهم

 ای های تغذیهآشنایی با الگوها و راهنماهای غذایی و توصیه هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 آشنایی با الگوها و راهنماهای غذایی (4

 ایهای تغذیهآشنایی با توصیه (1

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 الگوها و راهنماهای غذایی را توضیح دهد. (4

 ای را توضیح دهد.های تغذیهتوصیه (1

 

  دهمشانزجلسه 

ای آشنایی با عادات غذایی و تاثیر عوامل مختلف بر روی تغذیه جامعه و نقش متخصصین علوم و صنایع غذایی در حل مشکالت تغذیه هدف کلی:

 جامعه

 اهداف ویژه:

 آشنایی با عادات غذایی و تاثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی بر روی تغذیه جامعه  (4

 ای جامعهو صنایع غذایی در حل مشکالت تغذیهآشنایی با نقش متخصصین علوم  (1

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 عادات غذایی و تاثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی بر روی تغذیه جامعه را توضیح دهد. (4

 ای جامعه را توضیح دهد.نقش متخصصین علوم و صنایع غذایی در حل مشکالت تغذیه (1

 

 جلسه هفدهم

 مامتحان پایان تر

 : منابع

 0212اصول تغذیه کراوس ترجمه گیتی ستوده.  -1

2-L.Kathleen , Sylvia Escoott –Stump. Krause, s Food and the nutrition care process . 11th ed.Elseivire. 

Sunders.2017 

3- A catharina r.etal.Modern nutrition in health and disease 11th ed lippinkon . 2014 

 

 روش تدریس:

 سخنرانی، بحث گروهی

 

 های کمک آموزشی:رسانه

 وایت برد، ویدیو پروژکتور
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 سنجش و ارزشیابی:
 ساعت تاریخ نمره روش آزمون آزمون

 ساعت کالس جلسۀ هفتم 5 تشریحی آزمون میان دوره

   45 تستی و تشریحی آزمون پایان دوره

 

 مقررات درس و انتظارات از دانشجو:

 رود:جویان محترم انتظار میاز دانش

 حضور منظم و دقیق در جلسات درس داشته باشند. -4

 های آموزشی مشارکت نمایند.های گروهی و فعالیتدر بحث -1

 گویی به سواالت مبحث قبلی را داشته باشند.در هر جلسه آمادگی پاسخ -3

 های معتبر علمی استفاده نمایند.از دیگر منابع و سایت -1

 در کالس خاموش نمایند.تلفن همراه خود را  -5
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 بسمه تعالی

 جدول زمانبندی درس

 5 کالس شماره:                                                                                       8-01ساعت  ،هاشنبه روز و ساعت جلسه:

 مدرس موضوع درس جلسه

های سیاسی و اقتصادی ایران و و آینده غذا و تغذیه، تولید و مصرف مواد غذایی، وضعیت جغرافیایی، جنبهوضع کنونی  4

 جهان، نقش و اهمیت مواد مغذی در بدن

 دکتر مهنوش صمدی

 دکتر مهنوش صمدی های مرتبطمتابولیسم، منابع غذایی، مقادیر مورد نیاز، نقش فیزیولوژیک و بیماری جذب، و هضم انواع،کربوهیدراتها:  1

متابولیسم، منابع غذایی، مقادیر مورد نیاز، نقش  جذب، و هضمها و اسیدهای چرب ضروری، ها: انواع چربیچربی 3

 فیزیولوژیک و بیماریهای مرتبط

 دکتر مهنوش صمدی

 دکتر مهنوش صمدی ورد نیاز، نقش فیزیولوژیک و بیماریهای مرتبطمتابولیسم، منابع غذایی، مقادیر م جذب، و هضم انواع،ها: پروتئین 1

(: جذب، متابولیسم، منابع غذایی، مقادیر مورد نیاز، نقشهای فیزیولوژیک و بیماریهای D و Aویتامینهای محلول در چربی ) 5

 مرتبط

 دکتر مهنوش صمدی

جذب، متابولیسم، منابع غذایی، مقادیر مورد نیاز، نقشهای فیزیولوژیک و  (:3B ,2B ,1Bو 6Bویتامینهای محلول در آب ) 6

 بیماریهای مرتبط

 دکتر مهنوش صمدی

(: جذب، متابولیسم، منابع غذایی، مقادیر مورد نیاز، نقشهای فیزیولوژیک و بیماریهای 12B ,9B و Cویتامینهای محلول در آب ) 7

 مرتبط

 دکتر مهنوش صمدی

 دکتر مهنوش صمدی مرتبط بیماریهای و فیزیولوژیک نقش نیاز، مورد مقادیر غذایی، منابع متابولیسم، جذب، آهن و ید:بندی مواد معدنی. طبقه 8

وش صمدیدکتر مهن مرتبط بیماریهای و فیزیولوژیک نقش نیاز، مورد مقادیر غذایی، منابع متابولیسم، جذب، کلسیم و روی(:) مواد معدنی 9  

 دکتر مهنوش صمدی ای گروهای مختلف افراد جامعه )دوران بارداری و شیردهی(نیازمندیهای تغذیه 41

 دکتر مهنوش صمدی ای گروهای مختلف افراد جامعه )دوران شیرخواری، کودکی، نوجوانی(نیازمندیهای تغذیه 44

 دکتر مهنوش صمدی لف افراد جامعه )دوران بزرگسالی و سالمندی(ای گروهای مختنیازمندیهای تغذیه 41

 دکتر مهنوش صمدی بیماریهای ناشی از سوءتغذیه )کمبود یا افزایش مصرف مواد مغذی( 43

 دکتر مهنوش صمدی گروههای مهم مواد غذایی و جدول ترکیبات مواد مغذی 41

 دکتر مهنوش صمدی ایهای تغذیهو توصیه الگوها و راهنماهای غذایی 45

عادات غذایی و تاثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی بر روی تغذیه جامعه. نقش متخصصین علوم و صنایع غذایی در  46

 ای جامعهحل مشکالت تغذیه

 دکتر مهنوش صمدی

 دکتر مهنوش صمدی امتحان پایان ترم 47

 

                             زادعبدالهی دهادکتر  نام و امضای مدیر گروه:                                     دکتر مهنوش صمدیای مدرس:  نام و امض      

                                      دکتر مهنوش صمدی: کدهدانش EDOنام و امضای مسئول  
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