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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 علوم تغذیه و صنایع غذاییدانشکده 

 طرح درس

 

 ارشد تغذیه کارشناسی 2دانشجویان ترم  مخاطبان:                                                                   هیتغذ برنامه ریزی غذا و  عنوان درس:

 آموزش مجازی  :روش تدریس                              واحد نظری 2 تعداد و نوع واحد:

            10ساعت  شنبهچهار  زمان ارائه درس:                                                                                                                    ندارد درس پیش نیاز:

 1399 دوم: نیمسال                                               ، دکتر داود سلیمانی، دکتر امیر صابرجالل مولودی  دکتر  مدرس:

 جالل مولودیدکتر  :درس و مسئول طراح*

 و ارایه تکالیف  مربوطهویس و نرم افزار سامانه نوید و به شکل مجازی با استفاده از پاورپوینت و روش تدریس : 

 

 : هدف کلی درس

  و ارزیابی آن تغذیه مداخلهی ها و شناخت روش های مختلف ماریو ب یدر ارتباط با سالمت هیتغذ برنامه ریزی تیاهم

 

 ) جهت هر جلسه یک هدف (  :اهداف کلی جلسات

 یماریو ب یسالمت تیآن در وضع یو کاربردها تیاهم ،یا هیتغذ برنامه ریزیبا مفهوم  ییآشنا -1

، همچنین گذار تغذیه ای در کشورهای   ، ویژگی های آن و راهکارهاتغذیه ای گذار تیاهمبا آشنایی  -2

 مختلف جهان

، تعریف، شیوع و  پیامد های آن و و راهکارهی پیشنادی در این کشورها  امنیت غذایی در ایران و جهان -3

 اقذامات مورد نیاز 

   با تاکید بر ضریب جینی  یزیاقتصاد خرد و نقش آن در برنامه ر میمفاه -4

  ییغذا تیو امن یا هیتغذ یها استیس  -5
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اجرا با استفاده از مدل های برنامه ریزی،  مراحل برنامه ریزی و مدیریت برنامه های غذا و تغذیه تحلیل وضعیت  -6

 و ارزشیابی

  هیدر بهبود تغذ یزیکاربرد برنامه ر  -7

 ) مکمل یاری و غنی سازی ها و ارزشیابی آنها(  رانیدر ا یا هیتغذ یها استیس -8

  آل  دهیا یا هیتغذ استیس کی یطراح -9

  یا هیتغذ لهمداخ یها یاستراتژ -10

 ارزشیابی برنامه های تغذیه ای -11

   ها ارزشیابی اقتصادی برنامه -12

 جامعه  هیت تغذالحل مشک یبرا یاتیعمل یزینمونه برنامه ر  -13

 تالمبا س طمرتب یبرنامه ها تالیو تشک یسازمان ده ت،یریمد -14

 ارایه کالسی دانشجویان -15

 وضعیت برنامه های حمایتی و مکمل یاری و غنی سازی در ایران -16

 امتحان  -17

 

  یدوره: پاسخ به سواالت کتب یدانشجو در ط تیفعال یابی. نحوه ارزش

 : یمطالعاتمنابع 

1. Planning National Nutrition Programs: A Suggested Approach," Office of Nutrition, Bureau of 

Technical Assistance, Agency for International Development, Jan. 2010. 2.  

2. Food and Nutrition Planning., FAO, Nutrition Consultants Reports Series No. 35, Rome, 0200  (ESN: 

CRS/75/351.  

3. . Barton R. Burkhalter, "A Critical Review of Nutrition Planning Models and Experience," 

Community Systems Foundation, Ann Arbor, Mich., USA, Dec. 1974. 
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 روش تدریس: 

   تکالیف  فردی سخنرانی ، 

 سنجش و ارزشیابی

 ساعت تاریخ نمره روش آزمون  آزمون

 10-12 15/2/1400 4 تشریحی آزمون میان دوره 

 10:30 25/04/1400 16 تشریحی آزمون پایان دوره 

 

:مقررات درس و انتظارات از دانشجو  

:از دانشجویان محترم انتظار می رود   

 .و تکالیف هر جلسه را بموقع انجام دهند  داشته باشند سامانه ی نوید حضور منظم و دقیق در -1

 از دیگر منابع و سایت های معتبر علمی استفاده نمایند. -2

 با اساتید ذکر شده برای برگزاری کالس ها هماهنگ باشند . -3
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 هیغذا و تغذ یزیبرنامه رجدول زمانبندی درس 

 ، مجازی  12الی  10:  چهارشنبه ساعت روز و ساعت جلسه : 

 تاریخ برگزاری وسیله کمک آموزشی روش تدریس مدرس موضوع درس جلسه

1.  

غذا و  یبرنامه ها تیریو مد یزیمراحل برنامه ر

 یبا استفاده از مدل ها  تیوضع لیتحل هیتغذ

 یابیاجرا و ارزش ،یزیبرنامه ر

 آنالین، سکایپ سخنرانی+  تکالیف  فردی  دکتر جالل مولودی

18/12/1399 

 سیستم نوید  سخنرانی+ تکالیف  فردی  جالل مولودیدکتر  هیدر بهبود تغذ یزیکاربرد برنامه ر  .2
24/12/1399 

3.  

 یاری) مکمل   رانیدر ا یا هیتغذ یها استیس

 آنها( یابیها و ارزش یساز یو غن
 آنالین، سکایپ  سخنرانی+ تکالیف  فردی دکتر جالل مولودی

16/01/1400 

تکالیف  فردی سخنرانی+ دکتر جالل مولودی آل دهیا یا هیتغذ استیس کی یطراح  .4   سیستم نوید  
23/01/1400 

 30/01/1400 آنالین، سکایپ  سخنرانی+ تکالیف  فردی دکتر جالل مولودی برنامه های تغذیه ای( Process) ارزشیابی   .5

 6/02/1400  سیستم نوید  سخنرانی+ تکالیف  فردی دکتر جالل مولودی اقتصادی ارزشیابی   .6

7.  

 تیاهم ،یا هیتغذ یزیبا مفهوم برنامه ر ییآشنا

 یماریو ب یسالمت تیآن در وضع یو کاربردها
 سیستم نوید   سخنرانی + تکالیف  فردی دکتر داوود سیمانی

13/02/1400 

8.  

 یها یژگیو ،یا هیگذار تغذ تیآشنایی با اهم

 آن
 سیستم نوید   سخنرانی+ تکالیف  فردی دکتر داوود سیمانی

20/02/1400 

9.  

 یاو جهان و راهکاره رانیدر ا ییغذا تیامن

 کشورها  نیدر ا یادنهشیپ
 سیستم نوید   سخنرانی+  تکالیف  فردی دکتر داوود سیمانی

27/02/1400 

10.  
 سیستم نوید  سخنرانی + تکالیف  فردی  دکتر داوود سیمانی ای هیمداخله تغذ یها یاستراتژ

3/03/1400 
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 سیستم نوید  سخنرانی + تکالیف  فردی  دکتر داوود سیمانی ییغذا تیامن  .11
10/03/1400 

12.  

 یزیاقتصاد خرد و نقش آن در برنامه ر میمفاه

    ینیج بیبر ضر دیبا تاک
  سیستم نوید  سخنرانی+ تکالیف  فردی دکتر امیر صابر 

24/03/1400 

13.  

 هیحل مشکالت تغذ یبرا یاتیعمل یزیبرنامه ر

 )سبد غذایی(  جامعه
  سیستم نوید  سخنرانی+ تکالیف  فردی دکتر امیر صابر 

31/03/1400 

14.  

 یبرنامه ها التیو تشک یسازمان ده ت،یریمد

 مرتبط با سالمت
  سیستم نوید  سخنرانی+ تکالیف  فردی دکتر امیر صابر 

7/04/1400 

15.  
  سیستم نوید  سخنرانی+ تکالیف  فردی دکتر امیر صابر  ارایه دانشجویان 

14/04/1400 

16.  
  سیستم نوید  سخنرانی+ تکالیف  فردی دکتر امیر صابر  های کودکان در ایرانبرنامه 

23/04/1400 

17.  

 ترم پایان امتحان

  

   6/05/1400 

 

 1/11/99تاریخ تحویل:                                                  تر جالل مولودی، دکتر امیر صابر ، دکتر داود سلیمانی دکنام و امضای مدرس: 

 1/11/99 تاریخ ارسال:                                                                               دکتر هادی عبداله زادنام و امضای مدیر گروه: 

 .....تاریخ ارسال:                                                                 دکتر مهنوش صمدیدانشکده:  EDOنام و امضای مسئول


