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شتي و ردماني  گاه علوم زپشكي و خدمات بهدا  گیالن دانش

شت  دانشکده بهدا

                                             

 (مجازیآنالین و آموزش  (طرح  درس
 بخش الف: 

  استاديارمرتبه علمي:                   علوم تغذيه       رشته تحصیلي:           دکترای تخصصيآخرين مدرك تحصیلي:     دکتر سعید دعائي نام و نام خانوادگي مدرس:   

 کارشناسيمقطع:   بهداشت عمومي: فراگیرانرشته تحصیلي       بهداشتنام دانشكده:     آموزش بهداشت گروه آموزشي:

  مجازی محل تدريس: جلسه  12تعداد جلسه:     واحد 1.5تعداد واحد:    کاربردی نظری تغذيه عنوان واحد درسي به طور کامل:

   

 بخش ب:

ف
 ردی

هدف کلی  جلسه 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاري)بر اساس 

سه حيطه اهداف آموزشی: 

شناختی، عاطفی، روان 

 حرکتی(

فعاليت هاي  وسایل آموزشی رفتار ورودي یاددهی هاي روش 

 یادگيري

منابع  شيوه ارزشيابی

 تدریس

  درصد متد ارزشيابی

1.  

1 

 انرژی تعیین 

 بدن مورد نیاز

 دانشجو بتواند

  اهمیت تامین انرژی

در بدن را توضیح 

 دهد.

  راه های مصرف انرژی

در بدن را تشریح 

 نماید.

سخنرانی )آموزش 

 آنالین(

 

 پرسشنامه انالین-

 
 سامانه نوید

 

انجام 

 تکلیف 

 

کتاب  انجام تکالیف

تغذیه 

 کراوس

2.  

2 

آشنایی با تغذیه 

  دوران بارداری

 دانشجو بتواند

  با اصول تغذیه مناسب

در دوران بارداری 

 آشنایی داشته باشد

سخنرانی )آموزش 

 آنالین(

 پرسشنامه انالین-

 
 سامانه نوید

 

انجام 

 تکلیف 

 

کتاب  انجام تکالیف

تغذیه 

 کراوس

3.  

3 

آشنایی با تغذیه 

 دوران بارداری

 دانشجو بتواند

  نقش مواد مغذی

مختلف در دوران 

بارداری را تشریح 

 نماید.

سخنرانی )آموزش 

 آنالین(

 پرسشنامه انالین-

 
 سامانه نوید

 

انجام 

 تکلیف 

 

کتاب  انجام تکالیف

تغذیه 

 کراوس



4.  

 

یه تغذآشنایی با 

دوران 

  شیرخوارگی

 انشجو بتواندد

  با اصول تغذیه مناسب

 شیرخوارگیدر دوران 

 آشنایی داشته باشد

خنرانی )آموزش س

 آنالین(

 پرسشنامه انالین-

 
 سامانه نوید

 

انجام 

 تکلیف 

 

کتاب  انجام تکالیف

تغذیه 

 کراوس

5.  

 

آشنایی با تغذیه 

دوران 

 شیرخوارگی

 انشجو بتواندد

  نقش مواد مغذی

مختلف در دوران 

را تشریح  شیرخوارگی

 نماید.

خنرانی )آموزش س

 آنالین(

 پرسشنامه انالین-

 
 سامانه نوید

 

انجام 

 تکلیف 

 

کتاب  انجام تکالیف

تغذیه 

 کراوس

6.  

 

آشنایی با نقش 

مواد مغذی در 

 سیستم ایمنی

 بتوانددانشجو 

  مواد مغذی موثر در

پیشگیری از بیماری 

 ها را شناسایی نماید.

سخنرانی )آموزش 

 آنالین(

 پرسشنامه انالین-

 
 سامانه نوید

 ادوب کانکت

 

انجام 

 تکلیف 

 

کتاب  انجام تکالیف

تغذیه 

 کراوس

7.  

 

آشنایی با نقش 

مواد مغذی در 

 سیستم ایمنی

 دانشجو بتواند

  نقش تغذیه در

سیستم ایمنی انسان 

 را توضیح دهد. 

  مواد مغذی موثر در

پیشگیری از بیماری 

 ها را شناسایی نماید.

سخنرانی )آموزش 

 آنالین(

 پرسشنامه انالین-

 
 سامانه نوید

 ادوب کانکت

 

انجام 

 تکلیف 

 

کتاب  انجام تکالیف

تغذیه 

 کراوس

8.  

 

یه تغذآشنایی با 

در بیماری های 

 مزمن
 

 انشجو بتواندد

  تغذیه در نقش

بیماری های مزمن را 

 تشریح کند

  نقش تغذیه در دیابت

 را توضیح دهد

خنرانی )آموزش س

 آنالین(

 پرسشنامه انالین-

 
 سامانه نوید

 

انجام 

 تکلیف 

 

کتاب  انجام تکالیف

تغذیه 

 کراوس

9.  

 

یه تغذآشنایی با 

در بیماری های 

 مزمن
 

 دانشجو بتواند

  نقش تغذیه در

را توضیح  سرطان

 دهد

خنرانی )آموزش س

 آنالین(

 پرسشنامه انالین-

 
 سامانه نوید

 

انجام 

 تکلیف 

 

کتاب  انجام تکالیف

تغذیه 

 کراوس

10.  

 

یه تغذآشنایی با 

در بیماری های 

 مزمن

خنرانی )آموزش س دانشجو بتواند

 آنالین(

 پرسشنامه انالین-

 
 سامانه نوید

 

انجام 

 تکلیف 

 

کتاب  انجام تکالیف

تغذیه 

 کراوس



   نقش تغذیه در

را  بیماری های قلبی

 توضیح دهد

11.  

 

یه تغذآشنایی با 

در بیماری های 

 مزمن
 

 دانشجو بتواند

  نقش تغذیه در

را  بیماری های کلیوی

 توضیح دهد

)آموزش خنرانی س

 آنالین(

 پرسشنامه انالین-

 
 سامانه نوید

 

انجام 

 تکلیف 

 

کتاب  انجام تکالیف

تغذیه 

 کراوس

 آموزشي:قوانین آموزشي مورد نظر استاد وفق مقررات 
 باشید. ی جديد در سامانه نويدمنتظر محتوا هفته و در روز و ساعت مقرر برای کالس،هر  -1

 تكالیف را در مهلت تعیین شده پاسخ دهید. -2

 اجازه داريد سواالت خود را در پیام يا گفتگو بپرسید. -3

 جلسه دوازدهم به امتحان و ارزشیابي اختصاص مي يابد. -4

 موفق باشید

 

 
 


