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 بسمه تعالی
 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 علوم تغذیه و صنایع غذاییدانشکده 
 قالب نگارش طرح درس

 
 کارشناسی ارشد تغذیهرشته  2 مخاطبان : دانشجویان ترم                                                         برنامه ریزی غذا و تغذیهعنوان درس :  

 14-15شنبه چهار  ساعت مشاوره :                       واحد نظری 2 واحد :تعداد و نوع 
            14-16ساعت  دوشنبه زمان ارائه درس :                                                                                                       ندارددرس پیش نیاز : 

 97-98 دومنیمسال:                                                                    هادی عبداله زاد، مهنوش صمدی، *نچواک سید مصطفیمدرس : 

 طراح طرح درس*
 

 هدف کلی درس : 

 پیشگیری از ناامنی غذایی و سوء تغذیه در ایران و جهان آشنا شوند.در این واحد درسی در نظر است تا دانشجویان با مبانی نظری و روشهای عملی برنامه ریزی و مدیریت در سطح ملی در زمینه 
 

 اهداف کلی جلسات : ) جهت هر جلسه یک هدف ( 

 مفهوم گذار تغذیه ای و بازتاب آن در وضعیت کشور های در حال توسعهآشنایی با  -1

 برنامه ریزی تغذیه و مفاهیم اصلی آنبا آشنایی  -2

  گذاری مواد غذاییمبانی اقتصادی قیمت آشنایی با  -3

 مفاهیم سیاستگذاری غذاآشنایی با  -4

 تکنولوژی غذایی و نظام کیفیت غذایی آشنایی با -5

 سایر کشورها در یا هیتغذ یها استیس  آشنایی با -6

  سیاست های تغذیه ای در ایرانآشنایی با   -7

 رانیدر ا یا هیتغذ یها استیسآشنایی با  -8

    ایمنی غذاییبا  ییآشنا -9

  ) بحران ها(آل   دهیا یا هیتغذ برنامه کی یطراح با ییآشنا -11

 (انی) دانشجوآل    دهیا یا هیتغذ برنامه کی یطراح با ییآشنا -11

 (نیروهای نظامی)آل    دهیا یا هیتغذ برنامه کی یطراح با ییآشنا -12

 (کارمندان ادارات دولتی)آل    دهیا یا هیتغذ برنامه کی یطراح با ییآشنا -13

 مداخالت تغذیه ای در سطح جامعهاستراتژی های   با ییآشنا -14

 در سطح جامعه ییغذا یمکمل ها یطراح با ییآشنا -15

 در کشور هایمغذ زیر افتیدر تیوضع با ییآشنا -16
 اهداف ویژه رفتاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسه : 

 جلسه اول 

 در حال توسعه یکشور ها تیو بازتاب آن در وضع یا هیبا مفهوم گذار تغذ ییآشنا  هدف کلی :

 ژن های مقتصدمفهوم  آشنایی بااهداف ویژه : 

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 .شرح دهد را گذار تغذیه ای در طول زمان -1

 توضیح دهد. اوپومتری و خلق فرضیه ژن های مقتصد در بروز چاقی رربر وضعیت آنت یا هیگذار تغذتاثیر  -2

 دوم  جلسه 

 آن یاصل میو مفاه هیتغذ یزیبا برنامه رآشنایی هدف کلی : 

 اهداف ویژه :

    سامانه اطالعات و نقشه آسیب پذیری ناامنی غذاییبا آشنایی   -1 

 درپایان دانشجو قادر باشد :
 .تعریف کند ترازنامه غذایی را -1

 توضیح دهد. اهمیت جداول مواد غذایی بعنوان ابزار مهم در برنامه ریزی غذایی را -2

 جلسه سوم 

 ییمواد غذا یگذار متیق یاقتصاد یمبانآشنایی با هدف کلی :

 اهداف ویژه :        

   nutrition economics مفهوم آشنایی با اهمیت 
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 در پایان دانشجو قادر باشد : 

 .دهد حیرا  توض رابطه اقتصاد و وضعیت تغذیه ای -1

 توضیح دهد. را بحران جهانی قیمت غذا  -2

 
 جلسه چهارم

 غذا یاستگذاریس میمفاهبا  ییآشناهدف کلی : 

 اهداف ویژه : 

 food risk problemsمفهوم آشنایی با  -1

 در پایان دانشجو قادر باشد : 
 .شرح دهداری غذا در جوامع ذدولت ، دانشگاه و صنعت را در سیاستگ نقش -1

 توضیح دهد.را  غذا یارذاستگیسدر موضوع  monetary factors و  structural factorsنقش  -2

 

 لسه پنجم: ج

 ییغذا تیفیو نظام ک ییغذا یتکنولوژبا  ییآشنا هدف کلی : 

 تغییرات ژنتیکی در تولید غذابا  آشناییاهداف ویژه : 

 :درپایان دانشجو قادر باشد

 توضیح دهد.را  هدف از روش های نوین تکنولوژی مواد غذایی -1

 دهد.ح رشرا برخی از روش های رایج مورد استفاده در تکنولوژی غذایی  -2

 

 ششمجلسه 

 کشورها ریدر سا یا هیتغذ یها استیسبا  ییآشناهدف کلی : 

 و سایر سازمان های بین المللی در عرصه غذا و تغذیه FAOآشنایی با اهداف ویژه : 

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 .را با هم مقایسه نماید سعه یافته و در حال توسعه وسیاست های غذا و تغذیه در کشورهای ت -1

 ح دهد.رش سیاست های موفق در عرصه غذا و تغذیه  در سایر ملل را -2

 
  هفتم جلسه 

 رانیدر ا یا هیتغذ یها استیسبا  ییآشنا هدف کلی : 

   یدر اسناد باالدست هیغذا و تغذ: آشنایی بااهداف ویژه  

 در پایان دانشجو قادر باشد : 

 دهد. حیتوض را   وضعیت سیستم غذای کشور -1

 . مواد غذایی را در کشورتوضیح دهدتولید وضعیت  -2

 

 هشتمجلسه 

 رانیدر ا یا هیتغذ یها استیسبا  ییآشناهدف کلی : 

 

 ایران اسالمی جمهوری برای لم سا غذایی رژیم ستراتژیای با برنامه کشوری آشنای: ویژه اهداف 

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 

 .را توضیح دهد FBDGs) ) رانیا ییراهنماهای غذا -1

 دهد. حیرا توض رانیدر رابطه با غذا در ا ندهیآ ۀمشکالت و چالشهای کالن ده -2

   شرح دهد. یی  بر اساس برنامه استراتژیک راغذا میرژ یتالگوی مناسب مداخله برای بهبود وضع -3

 
 نهمجلسه 

    ییغذا یمنیابا  ییآشناهدف کلی : 

   Nutritious Foodآشنایی با ویژه : اهداف 

 

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 .را  توضیح دهد  ییغذا یمنیا رهیزنج -1
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  .  را  توضیح دهداصلی در تأمین امنیت غذا و تغذیه  یهامولفه -2

 

 دهمجلسه 

 ) بحران ها( آل دهیا یا هیتغذ برنامه کی یطراحبا  ییآشنا هدف کلی : 

    

  سطح کالنبرنامه نویسی تغذیه ای در آشنایی باویژه : اهداف 

 

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 .دینما هیو ارا یطراحبرای شرایط بحرانی )زلزله( جامع را  یه ایبرنامه تغذ کی -1

 

 یازدهمجلسه 

 (دانشجویانآل )  دهیا یا هیتغذ برنامه کی یطراحبا  ییآشنا هدف کلی : 

 در سطح کالن یا هیتغذ یسیبابرنامه نوآشنایی ویژه : اهداف 

 

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 .دینما هیو ارا یطراحبرای دانشجویان ساکن خوابگاه های دانشجویی جامع را  یا هیبرنامه تغذ -1

 

 دوازدهمجلسه 

 (نیرو های نظامیآل )  دهیا یا هیتغذ برنامه کی یطراح  با ییآشناهدف کلی : 

 

 در سطح کالن یا هیتغذ یسیبابرنامه نوآشنایی ویژه : اهداف 

 

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 .دینما هیو ارا یطراحبرای نیروهای نظامی در حال رزم را جامع   یا هیتغذ یک برنامه -1

 

 سیزدهمجلسه 

 (کارمندان ادارات دولتیآل ) دهیا یا هیتغذ برنامه کی یطراحبا  ییآشناهدف کلی : 

 

  

 در سطح کالن یا هیتغذ یسیبابرنامه نوآشنایی ویژه : اهداف 

 

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 .دینما هیو ارا یرا طراح برای کارمندان ادارات دولتی جامع یا هیتغذیک برنامه  -1

 
 دهمچهارجلسه 

 در سطح جامعه یا هیمداخالت تغذ یها یاستراتژبا   ییآشناهدف کلی : 

 

  

 خانوار ییسبد غذا یو کم یفیاهداف مربوط به ارتقاء کآشنایی با ویژه : اهداف 

 

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

   .را شرح دهد کیبر اساس برنامه استراتژ  ییغذا میلگوی مناسب مداخله برای بهبود وضع رژا -1

 راشرح دهد.  یپزشک جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش هیدفتر بهبود تغذمداخله ای برنامه های  -2

 

 پانزدهمجلسه 

 در سطح جامعه ییغذا یمکمل ها یطراحبا  ییآشنا هدف کلی : 

  

    یر پذ آسیب گروههای برای ریزمغذیها یاری مکمل  با کلیات آشناییویژه : اهداف 
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 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 . توضیح دهد برنامه های مکمل یاری در حال انجام در سیستم بهداشتی کشور را  -1

 
 

 شانزدهمجلسه 

 وضعیت دریافت ریز مغذیها در کشوربا  ییآشنا هدف کلی : 

  

 کل جامعهبرای  زمغذیهایر ارییمکمل   اتیکلآشنایی با ویژه : اهداف 

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 .توضیح دهدرا  چشم انداز مکمل یاری در آینده بر اساس برنامه های کشوری  -1

 دهد. را شرح ولویت و نحوه مناسب مکمل یاری در ایران ا -2

 .مکمل یاری در ایران و سایر کشورها را مقایسه نماید سیاست های -3

 
 دهمهفدجلسه 

 

 امتحان پایان ترم

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 منابع : 

 

L.Kathleen , Sylvia Escoott –Stump. Krause, s Food and the nutrition care process . 13th ed.Elseivire. Sunders.2012 
 
A catharina r.etal.Modern nutrition in health and disease 11th ed lippinkon . 2014 

 

 روش تدریس : 
 سخنرانی ، بحث گروهی  

 
 رسانه های کمک آموزشی : 

 ویدیو پروژکتور   –وایت برد 

 
 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ نمره روش آزمون  آزمون

   5 تشریحی آزمون میان دوره 

 15  تشریحی آزمون پایان دوره 
  

 
 مقررات درس و انتظارات از دانشجو :

  از دانشجویان محترم انتظار می رود :

 .حضور منظم و دقیق در جلسات درس داشته باشند  -1

 .در بحث های گروهی و فعالیت های آموزشی مشارکت نمایند -2

 .در هر جلسه آمادگی پاسخ گویی به سؤاالت مبحث قبلی را داشته باشند  -3
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 .از دیگر منابع و سایت های معتبر علمی استفاده نمایند  -4

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

 4کالس شماره             41-61شنبه ساعت  دوروز و ساعت جلسه 

 وسیله کمک آموزشی روش تدریس مدرس موضوع درس جلسه

1 
تغذیه ای و بازتاب آن در آشنایی با مفهوم گذار 

 وضعیت کشور های در حال توسعه

دکترسید مصطفی 

 نچواک

 سخنرانی + بحث گروهی

 ویدیو پروژکتور -وایت برد 

2 
 یمصطف دیدکترس آشنایی با برنامه ریزی تغذیه و مفاهیم اصلی آن

 نچواک

 ویدیو پروژکتور -وایت برد  سخنرانی+ بحث گروهی

3 
آشنایی با مبانی اقتصادی قیمت گذاری مواد 

 غذایی 

 یمصطف دیدکترس

 نچواک

 ویدیو پروژکتور -وایت برد  سخنرانی+  بحث گروهی 

4 
 یمصطف دیدکترس آشنایی با مفاهیم سیاستگذاری غذا

 نچواک
 ویدیو پروژکتور -وایت برد  سخنرانی + بحث گروهی

5 
دکترسید مصطفی  ذاییغتکنولوژی غذایی و نظام کیفیت  آشنایی با

 نچواک
 ویدیو پروژکتور -وایت برد  سخنرانی + بحث گروهی

6 
دکترسید مصطفی  رهاسایر کشو در یا هیتغذ یها استیس  آشنایی با

 نچواک
 ویدیو پروژکتور -وایت برد  سخنرانی+  بحث گروهی

7 
دکترسید مصطفی   آشنایی با  سیاست های تغذیه ای در ایران

 نچواک
 ویدیو پروژکتور -وایت برد  سخنرانی+ بحث گروهی 

8 
دکترسید مصطفی  رانیدر ا یا هیتغذ یها استیسآشنایی با 

 نچواک
 ویدیو پروژکتور -وایت برد  سخنرانی+ بحث گروهی

9 
 یمصطف دیدکترس   ایمنی غذایی با  ییآشنا

 نچواک

ویدیو پروژکتور -وایت برد  سخنرانی+ بحث گروهی  

11 
دکترسید مصطفی  آل    دهیا یا هیتغذ استیس کی یطراح با ییآشنا

 نچواک

ویدیو پروژکتور -وایت برد  سخنرانی+ بحث گروهی  

11 
دکترسید مصطفی  آل    دهیا یا هیتغذ استیس کی یطراح با ییآشنا

 نچواک

ویدیو پروژکتور -وایت برد  سخنرانی+ بحث گروهی  

12 
دکترسید مصطفی  آل    دهیا یا هیتغذ استیس کی یطراح با ییآشنا

 نچواک

ویدیو پروژکتور -وایت برد  سخنرانی+ بحث گروهی  

13 
دکترسید مصطفی  آل    دهیا یا هیتغذ استیس کی یطراح با ییآشنا

 نچواک

ویدیو پروژکتور -وایت برد  سخنرانی+ بحث گروهی  

14 
استراتژی های مداخالت تغذیه ای در   با ییآشنا

 سطح جامعه

 یمصطف دیدکترس

 نچواک

ویدیو پروژکتور -وایت برد  سخنرانی+ بحث گروهی  

15 
در سطح  ییغذا یمکمل ها یطراح با ییآشنا

 جامعه

 یمصطف دیدکترس

 نچواک

ویدیو پروژکتور -وایت برد  سخنرانی+ بحث گروهی  

16 
 یمصطف دیدکترس ردر کشو هایمغذ زیر افتیدر تیوضع با ییآشنا

 نچواک

ویدیو پروژکتور -وایت برد  سخنرانی+ بحث گروهی  

 امتحان پایان ترم 17
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