
بسمه تعالی 

طرح درس روزانه
پزشکی: رشته) 4بیوشیمی: پیش نیاز) 23: تعداد واحد) 2تغذیهکلی اصول :نام درس) 1
دکتر علیزاده: مدرس) 8: تعداد دانشجو) 7: نیمسال) 6دکتري حرفه اي: مقطع) 5
ساعت2:  مدت تدریس) 110:شماره جلسه) 9

ر واژه هاي ارزشمند در دانش تغذیه، اهمیت تغذیه در پیشگیري و درمان بیماریها، دسته بندي مواد مغذيتعریف تغذیه و دیگ:عنوان درس جلسه مذکور) 11
گسترش دانش دانشجو در باره نقش تغذیه در تندرستی و دژخواري و مهارت در کاربرد این دانش براي زندگی روزمره و درمان  بیماریها :هدف کلی) 12
:خواهد توانست بدون استفاده از کتاب یا جزوه و بدون پرسش از دیگراندانشجو :اهداف رفتاري) 13
.تغذیه را تعریف کند.1
کندیا دسته بندي دیگر واژه هاي تغذیه اي وابسته را تعریف.2
.گروههاي مواد مغذي را دسته بندي کند.3
وابستگی تغذیه و تندرستی را شرح دهد.4
.ي و درمان بیماریها را شرح دهداهمیت تغذیه در پیشگیر.5
6.

حیطه یادگیري) 14
دانشی-شناختی.1
دانشی-شناختی.2
دانشی-شناختی.3
فهمیدنی-شناختی.4
فهمیدنی-شناختی.5
6.

:رفتارهاي ورودي) 15
ددانشجو باید در مورد اینکه چرا بدن ما نیاز به غذا و مواد مغذي دارد، بتواند نظر درست ده.1
.د مغذي در دستگاه گوارشی داشته باشدادانشجو باید تصویر ذهنی درستی از چگونگی جذب مو.2
.دانشجو باید تصویر ذهنی درستی از کلیات گوارش در دستگاه گوارشی را داشته باشد.3
4.
5.
6.
7.
8.
9.

:سواالت سنجش آغازین) 16
تغذیه چه معنی دارد؟.1
ي چیست؟منظور از ماده مغذ.2
رژیم غذایی به چه معنی است؟.3
چیست؟) سوء تغذیه(دژخواري .4
5 .



زمانوسایل کمک آموزشی روش تدریس فعالیت هاي دانشجو فعالیت هاي استاد مراحل تدریس 
معرفی درس جدید و ) 1

.پرسش می کندایجاد انگیزه 
.    تابلو مینویسد
.سخنرانی میکند

.گوش میدهد
.به تابلو نگاه میکند
به پرسشها پاسخ 
.میدهد یا نظر میدهد

استفاده از سخنرانی 
همراه با پرسش از 

آموزش (دانشجویان 
)فعال

تابلوي وایت بورد
دقیقه5ماژیک هاي رنگارنگ

.پرسش می کندتدریس درس جدید ) 2
.    تابلو مینویسد
.سخنرانی میکند

.گوش میدهد
.به تابلو نگاه میکند
به پرسشها پاسخ 
.میدهد یا نظر میدهد

استفاده از سخنرانی 
همراه با پرسش از 

آموزش (دانشجویان 
)فعال

تابلوي وایت بورد
دقیقه85ماژیک هاي رنگارنگ

.پرسش می کندارزشیابی تکوینی) 3
.    تابلو مینویسد
.سخنرانی میکند

تادهمکاري با اس
.یادداشت میکند

استفاده از سخنرانی 
همراه با پرسش از 

آموزش (دانشجویان 
)فعال

پرسشهاي شفاهی

تابلوي وایت بورد
دقیقه10ماژیک هاي رنگارنگ

جمع بنـدي و نتیجـه   ) 4
.پرسش می کندگیري

.    تابلو مینویسد
.سخنرانی میکند

.گوش میدهد
.به تابلو نگاه میکند

پاسخ به پرسشها 
میدهد و یادداشت 

.میکند

استفاده از سخنرانی 
همراه با پرسش از 

آموزش (دانشجویان 
)فعال

تابلوي وایت بورد
دقیقه15ماژیک هاي رنگارنگ

تعیین تکلیـف بـراي   ) 5
.    تابلو مینویسدجلسه بعد 

.سخنرانی میکند
.گوش میدهد

.به تابلو نگاه میکند
.یادداشت میکند

تابلوي وایت بورد.انجام شد
دقیقه2ماژیک هاي رنگارنگ

معرفی منابع و ماخـذ  ) 6
براي مطالعه بیشتر 

.    تابلو مینویسد
.سخنرانی میکند

بـــــه پرسشـــــها  
.پاسخ میدهد

.یادداشت میکند
تابلوي وایت بورد.معرفی شد.پرسش میکند

دقیقه3ماژیک هاي رنگارنگ



بسمه تعالی 

طرح درس روزانه
پزشکی: رشته) 4بیوشیمی: پیش نیاز) 23: تعداد واحد) 2تغذیهکلی اصول :نام درس) 1
دکتر علیزاده: مدرس) 8: تعداد دانشجو) 7: نیمسال) 6دکتري حرفه اي: مقطع) 5
ساعت2:  مدت تدریس) 210:شماره جلسه) 9

همیت و نقش آنها در تغذیه انسانکربوهیدراتها، ا:عنوان درس جلسه مذکور) 11
گسترش دانش دانشجو در باره نقش تغذیه در تندرستی و دژخواري و مهارت در کاربرد این دانش براي زندگی روزمره و درمان  بیماریها:هدف کلی) 12
:دانشجو خواهد توانست بدون استفاده از کتاب یا جزوه و بدون پرسش از دیگران:اهداف رفتاري) 13
.اهمیت تغذیه اي کربوهیدراتها را شرح دهد.1
.مهمترین کربوهیدراتها را در تغذیه و با توجه به نوع کربوهیدرات، نام ببرد.2
.نقش تغذیه اي هر کدام از کربوهیدراتها را شرح دهد.  3
.منابع غذایی هر کدام از کربوهیدراهاي مهم در تغذیه انسان را نام ببرد.  4
.گوارش و جذب و سوخت و ساز کربوهیدراتها در بدن را شرح دهدروش .  5
6.

حیطه یادگیري) 14
فهمیدنی-شناختی.1
دانشی-شناختی.2
فهمیدنی-شناختی.3
دانشی-شناختی.4
فهمیدنی-شناختی.5
6.

:رفتارهاي ورودي) 15
. چگونه استدانشجو باید بداند که ساختمان مونو ساکاریدها از دید بیوشیمی،.1
.دانشجو باید بداند که ساختمان دي و اولیگو ساکاریدها از دید بیوشیمی چگونه است.  2
.دانشجو باید بداند که ساختمان پلی ساکاریدها از دید بیوشیمی چگونه است.  3
.از یاخته و فیزیولوژي آن داشته باشد) و نه آگاهی ژرف(دانشجو باید آگاهی کلی .  4
. داشته باشد) و نه آگاهی ژرف(باید از متابولیزم کربوهیدراتها آگاهی کلی دانشجو.  5
.داشته باشد) و نه ژرف(دانشجو باید از فیزیولوژي دستگاه گوارش آگاهی کلی .  6
7.
8.
9.

:سواالت سنجش آغازین) 16
کربوهیدراتها به چه موادي می گویند؟.1
کربوهیدراتها چند دسته اند؟.  2
ربوهیدراتها در بدن چه راهی را می سپارند؟ک.  3
کربوهیدراتها چه ارزشی براي بدن دارند؟.  4
از کربوهیدرات باشد چه رخ می دهد؟اگر برنامه غذایی ما تهی . 5



زمانوسایل کمک آموزشی روش تدریس فعالیت هاي دانشجو فعالیت هاي استاد مراحل تدریس 
معرفی درس جدید و ) 1

.پرسش می کندایجاد انگیزه 
.    تابلو مینویسد
.سخنرانی میکند

.گوش میدهد
.به تابلو نگاه میکند
به پرسشها پاسخ 
.میدهد یا نظر میدهد

استفاده از سخنرانی 
همراه با پرسش از 

آموزش (دانشجویان 
)فعال

تابلوي وایت بورد
دقیقه5ماژیک هاي رنگارنگ

.پرسش می کندتدریس درس جدید ) 2
.    تابلو مینویسد
.سخنرانی میکند

.گوش میدهد
.به تابلو نگاه میکند
به پرسشها پاسخ 
.میدهد یا نظر میدهد

استفاده از سخنرانی 
همراه با پرسش از 

آموزش (دانشجویان 
)فعال

تابلوي وایت بورد
دقیقه85ماژیک هاي رنگارنگ

.پرسش می کندوینیارزشیابی تک) 3
.    تابلو مینویسد
.سخنرانی میکند

همکاري با استاد
.یادداشت میکند

استفاده از سخنرانی 
همراه با پرسش از 

آموزش (دانشجویان 
)فعال

پرسشهاي شفاهی

تابلوي وایت بورد
دقیقه10ماژیک هاي رنگارنگ

جمع بنـدي و نتیجـه   ) 4
.پرسش می کندگیري

.    ینویسدتابلو م
.سخنرانی میکند

.گوش میدهد
.به تابلو نگاه میکند
به پرسشها پاسخ 
میدهد و یادداشت 

.میکند

استفاده از سخنرانی 
همراه با پرسش از 

آموزش (دانشجویان 
)فعال

تابلوي وایت بورد
دقیقه15ماژیک هاي رنگارنگ

تعیین تکلیـف بـراي   ) 5
.    تابلو مینویسدجلسه بعد 

.نرانی میکندسخ
.گوش میدهد

.به تابلو نگاه میکند
.یادداشت میکند

تابلوي وایت بورد.انجام شد
دقیقه2ماژیک هاي رنگارنگ

معرفی منابع و ماخـذ  ) 6
براي مطالعه بیشتر 

.    تابلو مینویسد
.سخنرانی میکند

بـــــه پرسشـــــها  
.پاسخ میدهد

.یادداشت میکند
بلوي وایت بوردتا.معرفی شد.پرسش میکند

دقیقه3ماژیک هاي رنگارنگ



بسمه تعالی 

طرح درس روزانه
پزشکی: رشته) 4بیوشیمی: پیش نیاز) 23: تعداد واحد) 2تغذیهکلی اصول :نام درس) 1
دکتر علیزاده: مدرس) 8: تعداد دانشجو) 7: نیمسال) 6دکتري حرفه اي: مقطع) 5
ساعت2:  مدت تدریس) 310:شماره جلسه) 9

ذیه، اسیدهاي چرب و دسته بندي آنها، نقش تغذیه اي هر کدام از دسته هاي چربیهاچربیهاي مهم در تغ:عنوان درس جلسه مذکور) 11
گسترش دانش دانشجو در باره نقش تغذیه در تندرستی و دژخواري و مهارت در کاربرد این دانش براي زندگی روزمره و درمان  بیماریها:هدف کلی) 12
:ستفاده از کتاب یا جزوه و بدون پرسش از دیگراندانشجو خواهد توانست بدون ا:اهداف رفتاري) 13
.هر کدام از دسته هاي چربیهاي مهم در تغذیه را نام ببرد.1
. اسیدهاي چرب را تعریف کرده و آنها را دسته بندي نماید.  2
.نقش تغذیه اي و اهمیت هر کدام از دسته هاي چربیها را شرح دهد.  3
.ح دهدروند گوارشی چربیها را شر.  4
. منابع غذایی هر کدام از اسیدهاي چرب ضروري را نام ببرد. 5
.اختالف چربیهاي گیاهی و حیوانی از دید تندرستی را شرح داده و بهترین چربی را براي پخت و پز باز شناسد.  6

حیطه یادگیري) 14
دانشی-شناختی.1
دانشی-شناختی.2
فهمیدنی-شناختی.3
نیفهمید-شناختی.4
دانشی-شناختی.5
فهمیدنی-شناختی.6

:رفتارهاي ورودي) 15
.دانشجو باید تعریف چربیها را بداند.1
.دانشجو باید ساختمان بیوشیمیایی تري گلیسیریدها و اسیدهاي چرب را بداند.  2
.دانشجو باید بداند که کلسترول در کدام یک از دسته هاي چربیها جاي دارد.  3
.از یاخته و فیزیولوژي آن داشته باشد) و نه آگاهی ژرف(و باید آگاهی کلی دانشج.   4
. داشته باشد) و نه آگاهی ژرف(دانشجو باید از متابولیزم تري گلیسیریدها آگاهی کلی .  5
..داشته باشد) و نه ژرف(دانشجو باید از فیزیولوژي دستگاه گوارش آگاهی کلی .  6
7.
8.
9.

:آغازینسواالت سنجش ) 16
میگویند؟چربیبه چه موادي.1
.تري گلیسیریدها را تعریف کنید.  2
.تري گلیسیریدها را دسته بندي کنید.  3
کمبود و بیش بود چربی ها در برنامه غذایی چه بازتابهایی خواهد داشت؟.  4
5 .



زمانوسایل کمک آموزشی روش تدریس فعالیت هاي دانشجو فعالیت هاي استاد مراحل تدریس 
معرفی درس جدید و ) 1

.پرسش می کندایجاد انگیزه 
.    تابلو مینویسد
.سخنرانی میکند

.گوش میدهد
.به تابلو نگاه میکند
به پرسشها پاسخ 
.میدهد یا نظر میدهد

استفاده از سخنرانی 
همراه با پرسش از 

آموزش (دانشجویان 
)فعال

یت بوردتابلوي وا
دقیقه5ماژیک هاي رنگارنگ

.پرسش می کندتدریس درس جدید ) 2
.    تابلو مینویسد
.سخنرانی میکند

.گوش میدهد
.به تابلو نگاه میکند
به پرسشها پاسخ 
.میدهد یا نظر میدهد

استفاده از سخنرانی 
همراه با پرسش از 

آموزش (دانشجویان 
)فعال

تابلوي وایت بورد
دقیقه85اي رنگارنگماژیک ه

.پرسش می کندارزشیابی تکوینی) 3
.    تابلو مینویسد
.سخنرانی میکند

همکاري با استاد
.یادداشت میکند

استفاده از سخنرانی 
همراه با پرسش از 

آموزش (دانشجویان 
)فعال

پرسشهاي شفاهی

تابلوي وایت بورد
دقیقه10ماژیک هاي رنگارنگ

نتیجـه  جمع بنـدي و  ) 4
.پرسش می کندگیري

.    تابلو مینویسد
.سخنرانی میکند

.گوش میدهد
.به تابلو نگاه میکند
به پرسشها پاسخ 
میدهد و یادداشت 

.میکند

استفاده از سخنرانی 
همراه با پرسش از 

آموزش (دانشجویان 
)فعال

تابلوي وایت بورد
دقیقه15ماژیک هاي رنگارنگ

تعیین تکلیـف بـراي  ) 5
.    تابلو مینویسدجلسه بعد 

.سخنرانی میکند
.گوش میدهد

.به تابلو نگاه میکند
.یادداشت میکند

تابلوي وایت بورد.انجام شد
دقیقه2ماژیک هاي رنگارنگ

معرفی منابع و ماخـذ  ) 6
براي مطالعه بیشتر 

.    تابلو مینویسد
.سخنرانی میکند

بـــــه پرسشـــــها  
.پاسخ میدهد

.اشت میکندیادد
تابلوي وایت بورد.معرفی شد.پرسش میکند

دقیقه3ماژیک هاي رنگارنگ



بسمه تعالی 

طرح درس روزانه
پزشکی: رشته) 4بیوشیمی: پیش نیاز) 23: تعداد واحد) 2تغذیهکلی اصول :نام درس) 1
دکتر علیزاده: مدرس) 8: تعداد دانشجو) 7: نیمسال) 6دکتري حرفه اي: مقطع) 5
ساعت2:  مدت تدریس) 410:شماره جلسه) 9

انواع، اسیدهاي آمینه، دسته بندي اسیدهاي آمینهیزیولوژیک،پروتئینها، نقش ف:عنوان درس جلسه مذکور) 11
گسترش دانش دانشجو در باره نقش تغذیه در تندرستی و دژخواري و مهارت در کاربرد این دانش براي زندگی روزمره و درمان  بیماریها:هدف کلی) 12
:جزوه و بدون پرسش از دیگراندانشجو خواهد توانست بدون استفاده از کتاب یا :اهداف رفتاري) 13
.انواع پروتئینها را نام ببرد.1
.نقش و اهمیت تغذیه اي پروتئینها را شرح دهد.  2
.اسیدهاي آمینه را از دید تغذیه اي و از دید بیوشیمیایی دسته بندي نماید.  3
.روند گوارشی و متابولیکی پروتئینها را به کوتاهی شرح دهد.  4
.در پروتئینها را شرح دهدTurnoverهمیت مفهوم و ا.  5
6.

حیطه یادگیري) 14
دانشی-شناختی.1
فهمیدنی-شناختی.2
دانشی-شناختی.3
فهمیدنی-شناختی.4
فهمیدنی-شناختی.5
6.

:رفتارهاي ورودي) 15
..دانشجو باید ساختمان بیوشیمیایی پروتئینها را بداند.1
.بیوشیمیایی اسیدهاي آمینه، سر رشته داشته باشددانشجو باید از ساختمان.  2
.دانشجو باید از فیزولوژي یاخته سر رشته داشته باشد.  3
. دانشجو باید از ساختمان و کارکرد آنزیمها و همچنین از انواع آنزیمها، آگاهی هاي کلی داشته باشد.  4
. باشددانشجو باید از فیزولوژي دستگاه گوارش، آگاهی کلی داشته.  5
6.
7.
8.
9.

:سواالت سنجش آغازین) 16
ساختمان بیوشیمیایی پروتئینها چگونه است؟.1
ساختمان اسیدهاي آمینه چگونه است؟.  2
آنزیمها چیستند و چگونه کار می کنند؟.  3
ساختمان آنزیمها با توجه به نوع آنزیم چگونه است؟.  4
5 .



زمانوسایل کمک آموزشی روش تدریس فعالیت هاي دانشجو فعالیت هاي استاد مراحل تدریس 
معرفی درس جدید و ) 1

.پرسش می کندایجاد انگیزه 
.    تابلو مینویسد
.سخنرانی میکند

.گوش میدهد
.به تابلو نگاه میکند
به پرسشها پاسخ 
.میدهد یا نظر میدهد

استفاده از سخنرانی 
ش از همراه با پرس

آموزش (دانشجویان 
)فعال

تابلوي وایت بورد
دقیقه5ماژیک هاي رنگارنگ

.پرسش می کندتدریس درس جدید ) 2
.    تابلو مینویسد
.سخنرانی میکند

.گوش میدهد
.به تابلو نگاه میکند
به پرسشها پاسخ 
.میدهد یا نظر میدهد

استفاده از سخنرانی 
همراه با پرسش از 

آموزش (دانشجویان 
)فعال

تابلوي وایت بورد
دقیقه85ماژیک هاي رنگارنگ

.پرسش می کندارزشیابی تکوینی) 3
.    تابلو مینویسد
.سخنرانی میکند

همکاري با استاد
.یادداشت میکند

استفاده از سخنرانی 
همراه با پرسش از 

آموزش (دانشجویان 
)فعال

پرسشهاي شفاهی

تابلوي وایت بورد
دقیقه10هاي رنگارنگماژیک

جمع بنـدي و نتیجـه   ) 4
.پرسش می کندگیري

.    تابلو مینویسد
.سخنرانی میکند

.گوش میدهد
.به تابلو نگاه میکند
به پرسشها پاسخ 
میدهد و یادداشت 

.میکند

استفاده از سخنرانی 
همراه با پرسش از 

آموزش (دانشجویان 
)فعال

تابلوي وایت بورد
دقیقه15رنگارنگماژیک هاي 

تعیین تکلیـف بـراي   ) 5
.    تابلو مینویسدجلسه بعد 

.سخنرانی میکند
.گوش میدهد

.به تابلو نگاه میکند
.یادداشت میکند

تابلوي وایت بورد.انجام شد
دقیقه2ماژیک هاي رنگارنگ

معرفی منابع و ماخـذ  ) 6
براي مطالعه بیشتر 

.    تابلو مینویسد
.نی میکندسخنرا

بـــــه پرسشـــــها  
.پاسخ میدهد

.یادداشت میکند
تابلوي وایت بورد.معرفی شد.پرسش میکند

دقیقه3ماژیک هاي رنگارنگ



بسمه تعالی 

طرح درس روزانه
پزشکی: رشته) 4بیوشیمی: پیش نیاز) 23: تعداد واحد) 2تغذیهکلی اصول :نام درس) 1
دکتر علیزاده: مدرس) 8: تعداد دانشجو) 7: نیمسال) 6دکتري حرفه اي: مقطع) 5
ساعت2:  مدت تدریس) 510:شماره جلسه) 9

و گوارش پذیري پروتینهاBV ،NB ،CSمنابع غذایی پروتئینها، کیفیت پروتینها، مفهوم ادامه پروتئینها،:عنوان درس جلسه مذکور) 11
گسترش دانش دانشجو در باره نقش تغذیه در تندرستی و دژخواري و مهارت در کاربرد این دانش براي زندگی روزمره و درمان  بیماریها:هدف کلی) 12
:ون استفاده از کتاب یا جزوه و بدون پرسش از دیگراندانشجو خواهد توانست بد:اهداف رفتاري) 13
.سرچشمه هاي خوراکی پروتینها را نام ببرد.1
.اهمیت توجه به کیفیت پروتئینها را شرح دهد.  2
.روشهاي اندازه گیري کیفیت پروتئینها را نام ببرد.  3
.رح داده و فورمولهاي هر کدام را بنویسدو گوارش پذیري پروتئینها را شBV ،NB ،CSهر کدام از واژه هاي .  4
.مفهوم هر مثالی از کیفیت پروتئینها را توضیح دهد.  5
6.

حیطه یادگیري) 14
دانشی-شناختی.1
فهمیدنی-شناختی.2
دانشی-شناختی.3
فهمیدنی-شناختی.4
فهمیدنی-شناختی.5
6.

:رفتارهاي ورودي) 15
.ها را بدانددانشجو باید تعریف پروتئین.1
.دانشجو باید انواع پروتئینها را بداند.  2
.دانشجو باید چگونگی سنتز پروتئینها در بدن را بداند.  3
. در پروتئینها را شرح دهدTurnoverدانشجو باید مفهوم و اهمیت .  4
.دانشجو باید از گوارش پروتئینها، سر رشته داشته باشد.  5
6.
7.
8.
9.

:نجش آغازینسواالت س) 16
.پروتئینها را تعریف کنید.1
.انواع پروتئینها را نام ببرید.  2
پروتئینها در بدن چگونه سنتز می شوند؟.  3
در پروتئینها چیست؟Turnoverمنظور از .  4
پروتئینها چگونه گوارش می یابند؟.   5



زمانوسایل کمک آموزشی روش تدریس فعالیت هاي دانشجو فعالیت هاي استاد مراحل تدریس 
معرفی درس جدید و ) 1

.پرسش می کندایجاد انگیزه 
.    تابلو مینویسد
.سخنرانی میکند

.گوش میدهد
.به تابلو نگاه میکند
به پرسشها پاسخ 
.میدهد یا نظر میدهد

استفاده از سخنرانی 
همراه با پرسش از 

وزش آم(دانشجویان 
)فعال

تابلوي وایت بورد
دقیقه5ماژیک هاي رنگارنگ

.پرسش می کندتدریس درس جدید ) 2
.    تابلو مینویسد
.سخنرانی میکند

.گوش میدهد
.به تابلو نگاه میکند
به پرسشها پاسخ 
.میدهد یا نظر میدهد

استفاده از سخنرانی 
همراه با پرسش از 

آموزش (دانشجویان 
)فعال

ي وایت بوردتابلو
دقیقه85ماژیک هاي رنگارنگ

.پرسش می کندارزشیابی تکوینی) 3
.    تابلو مینویسد
.سخنرانی میکند

همکاري با استاد
.یادداشت میکند

استفاده از سخنرانی 
همراه با پرسش از 

آموزش (دانشجویان 
)فعال

پرسشهاي شفاهی

تابلوي وایت بورد
یقهدق10ماژیک هاي رنگارنگ

جمع بنـدي و نتیجـه   ) 4
.پرسش می کندگیري

.    تابلو مینویسد
.سخنرانی میکند

.گوش میدهد
.به تابلو نگاه میکند
به پرسشها پاسخ 
میدهد و یادداشت 

.میکند

استفاده از سخنرانی 
همراه با پرسش از 

آموزش (دانشجویان 
)فعال

تابلوي وایت بورد
دقیقه15ماژیک هاي رنگارنگ

تعیین تکلیـف بـراي   ) 5
.    تابلو مینویسدجلسه بعد 

.سخنرانی میکند
.گوش میدهد

.به تابلو نگاه میکند
.یادداشت میکند

تابلوي وایت بورد.انجام شد
دقیقه2ماژیک هاي رنگارنگ

معرفی منابع و ماخـذ  ) 6
براي مطالعه بیشتر 

.    تابلو مینویسد
.سخنرانی میکند

ا بـــــه پرسشـــــه 
.پاسخ میدهد

.یادداشت میکند
تابلوي وایت بورد.معرفی شد.پرسش میکند

دقیقه3ماژیک هاي رنگارنگ



بسمه تعالی 

طرح درس روزانه
پزشکی: رشته) 4بیوشیمی: پیش نیاز) 23: تعداد واحد) 2تغذیهکلی اصول :نام درس) 1
دکتر علیزاده: مدرس) 8: تعداد دانشجو) 7: نیمسال) 6دکتري حرفه اي: مقطع) 5
ساعت2:  مدت تدریس) 610:شماره جلسه) 9

و پیشگیري و درمانPEMرژي، اجزاي انرژي مورد نیاز و نقش آن در تندرستی، قد و وزن کودکان، دژخواري انرژي، نیاز به ان:عنوان درس جلسه مذکور) 11
گسترش دانش دانشجو در باره نقش تغذیه در تندرستی و دژخواري و مهارت در کاربرد این دانش براي زندگی روزمره و درمان  بیماریها:هدف کلی) 12
:و خواهد توانست بدون استفاده از کتاب یا جزوه و بدون پرسش از دیگراندانشج:اهداف رفتاري) 13
.انرژي را تعریف کند.1
.اهمیت انرژي و نقش مواد مغذي در برآورده کردن انرژي مورد نیاز روزانه را شرح دهد.  2
.اجزاي انرژي مورد نیاز روزانه را با نوشتن فورمول آن شرح دهد.  3
. رشد، تندرستی، قد و وزن کودکان را شرح دهداثر انرژي بر .  4
.را تعریف کرده و آن را دسته بندي کندPEMدژخواري .  5
.را شرح دهدPEMچگونگی پیشگیري و درمان .  6

حیطه یادگیري) 14
دانشی-شناختی.1
فهمیدنی-شناختی.2
فهمیدنی-شناختی.3
فهمیدنی-شناختی.4
دانشی-شناختی.5
فهمیدنی-شناختی.6

:رفتارهاي ورودي) 15
.دانشجو باید بداند که مواد مغذي انرژي زا براي بدن کدامند.1
.دانشجو باید بداند که مواد مغذي انرژي زا چگونه و به چه اندازه در بدن انرژي آزاد میکنند.  2
.دانشجو باید معنی نشانها و نشانه هاي بالینی بیماریها را بداند.3
.نشجو باید روند پیدایش نشانها و نشانه هاي بالینی کمبودهاي تغذیه اي را بدانددا.4
5.
6.
7.
8.
9.

:سواالت سنجش آغازین) 16
.مواد مغذي انرژي زا را نام ببرید.1
مواد مغذي انرژي زا چگونه و به چه اندازه در بدن انرژي آزاد می کنند؟.2
نشانها و نشانه هاي بالینی بیماریها چه معنی دارند؟.3
.روند پیدایش کمبودهاي تغذیه را شرح دهید.4
5 .



زمانوسایل کمک آموزشی روش تدریس فعالیت هاي دانشجو فعالیت هاي استاد مراحل تدریس 
معرفی درس جدید و ) 1

.پرسش می کندایجاد انگیزه 
.    لو مینویسدتاب

.سخنرانی میکند

.گوش میدهد
.به تابلو نگاه میکند
به پرسشها پاسخ 
.میدهد یا نظر میدهد

استفاده از سخنرانی 
همراه با پرسش از 

آموزش (دانشجویان 
)فعال

تابلوي وایت بورد
دقیقه5ماژیک هاي رنگارنگ

.پرسش می کندتدریس درس جدید ) 2
.    تابلو مینویسد
.سخنرانی میکند

.گوش میدهد
.به تابلو نگاه میکند
به پرسشها پاسخ 
.میدهد یا نظر میدهد

استفاده از سخنرانی 
همراه با پرسش از 

آموزش (دانشجویان 
)فعال

تابلوي وایت بورد
دقیقه85ماژیک هاي رنگارنگ

.پرسش می کندارزشیابی تکوینی) 3
.    تابلو مینویسد
.دسخنرانی میکن

همکاري با استاد
.یادداشت میکند

استفاده از سخنرانی 
همراه با پرسش از 

آموزش (دانشجویان 
)فعال

پرسشهاي شفاهی

تابلوي وایت بورد
دقیقه10ماژیک هاي رنگارنگ

جمع بنـدي و نتیجـه   ) 4
.پرسش می کندگیري

.    تابلو مینویسد
.سخنرانی میکند

.گوش میدهد
.یکندبه تابلو نگاه م

به پرسشها پاسخ 
میدهد و یادداشت 

.میکند

استفاده از سخنرانی 
همراه با پرسش از 

آموزش (دانشجویان 
)فعال

تابلوي وایت بورد
دقیقه15ماژیک هاي رنگارنگ

تعیین تکلیـف بـراي   ) 5
.    تابلو مینویسدجلسه بعد 

.سخنرانی میکند
.گوش میدهد

.به تابلو نگاه میکند
.میکندیادداشت 

تابلوي وایت بورد.انجام شد
دقیقه2ماژیک هاي رنگارنگ

معرفی منابع و ماخـذ  ) 6
براي مطالعه بیشتر 

.    تابلو مینویسد
.سخنرانی میکند

بـــــه پرسشـــــها  
.پاسخ میدهد

.یادداشت میکند
تابلوي وایت بورد.معرفی شد.پرسش میکند

دقیقه3ماژیک هاي رنگارنگ



بسمه تعالی 

طرح درس روزانه
پزشکی: رشته) 4بیوشیمی: پیش نیاز) 23: تعداد واحد) 2تغذیهکلی اصول :نام درس) 1
دکتر علیزاده: مدرس) 8: تعداد دانشجو) 7: نیمسال) 6دکتري حرفه اي: مقطع) 5
ساعت2:  مدت تدریس) 710:شماره جلسه) 9

همترین کانیها در تغذیه و سرچشمه هاي خوراکی هر کدام از آنها، آب و الکترولیتهاکانیها، برخی از م:عنوان درس جلسه مذکور) 11
گسترش دانش دانشجو در باره نقش تغذیه در تندرستی و دژخواري و مهارت در کاربرد این دانش براي زندگی روزمره و درمان  بیماریها:هدف کلی) 12
:ن استفاده از کتاب یا جزوه و بدون پرسش از دیگراندانشجو خواهد توانست بدو:اهداف رفتاري) 13
. برخی از مهمترین کانیها را نام برده و سرچشمه هاي خوراکی آنها را برشمارد.1
.وظایف بیولوژیک و تغذیه اي کانیهاي مهم را برشمارد. 2
.نقش آب و الکترولیتها در تغذیه را شرح دهد. 3
. ه و پیامدهاي آنها را شرح دهدکم آبی در بدن را دسته بندي کرد. 4
5.
6.

حیطه یادگیري) 14
دانشی-شناختی.1
دانشی-شناختی.2
فهمیدنی-شناختی.3
فهمیدنی-شناختی.4
5.
6.

:رفتارهاي ورودي) 15
. دانشجو باید بتواند کانی ها را دسته بندي کند.1
.ا در چهارچوب دسته هاي مورد نظر جاي دهددانشجو باید بتواند همه کانی هاي ضروري براي بدن ر.2
.دانشجو باید از نقش و کارکرد فیزیولوژیک کلیه ها در تنظیم آب و الکترولیتهاي بدن آگاهی داشته باشد.3
.دانشجو باید آب بدن در محیطهاي گوناگون فیزیولوژیک بدن و درصد هر کدام از آنها را بداند.4
.ظیم آب بدن را بدانددانشجو باید مکانیزم تن.5
6.
7.
8.
9.

:سواالت سنجش آغازین) 16
.کانی ها را دسته بندي کنید.1
.هر کدام از کانیهاي ضروري براي بدن را در چهاچوب دسته بندي باال، نام ببرید.2
.اجزاي آب بدن و مقدار درصد هر کدام را نام ببرید.3
. نقش فیزیولوژیک کلیه در تنظیم آب و الکترولیتها را شرح دهید.4
چرا باید آب و الکترولیتهاي بدن در محدوده نورمال باشند؟. 5



زمانوسایل کمک آموزشی روش تدریس فعالیت هاي دانشجو فعالیت هاي استاد مراحل تدریس 
معرفی درس جدید و ) 1

.پرسش می کندایجاد انگیزه 
.    تابلو مینویسد
.سخنرانی میکند

.گوش میدهد
.به تابلو نگاه میکند
به پرسشها پاسخ 
.میدهد یا نظر میدهد

استفاده از سخنرانی 
همراه با پرسش از 

آموزش (دانشجویان 
)فعال

تابلوي وایت بورد
دقیقه5ماژیک هاي رنگارنگ

.پرسش می کندتدریس درس جدید ) 2
.    تابلو مینویسد
.سخنرانی میکند

.گوش میدهد
.به تابلو نگاه میکند
به پرسشها پاسخ 
.میدهد یا نظر میدهد

استفاده از سخنرانی 
همراه با پرسش از 

آموزش (دانشجویان 
)فعال

تابلوي وایت بورد
دقیقه85ماژیک هاي رنگارنگ

.پرسش می کندارزشیابی تکوینی) 3
.    یسدتابلو مینو

.سخنرانی میکند
همکاري با استاد
.یادداشت میکند

استفاده از سخنرانی 
همراه با پرسش از 

آموزش (دانشجویان 
)فعال

پرسشهاي شفاهی

تابلوي وایت بورد
دقیقه10ماژیک هاي رنگارنگ

جمع بنـدي و نتیجـه   ) 4
.پرسش می کندگیري

.    تابلو مینویسد
.سخنرانی میکند

.یدهدگوش م
.به تابلو نگاه میکند
به پرسشها پاسخ 
میدهد و یادداشت 

.میکند

استفاده از سخنرانی 
همراه با پرسش از 

آموزش (دانشجویان 
)فعال

تابلوي وایت بورد
دقیقه15ماژیک هاي رنگارنگ

تعیین تکلیـف بـراي   ) 5
.    تابلو مینویسدجلسه بعد 

.سخنرانی میکند
.گوش میدهد

.نگاه میکندبه تابلو
.یادداشت میکند

تابلوي وایت بورد.انجام شد
دقیقه2ماژیک هاي رنگارنگ

معرفی منابع و ماخـذ  ) 6
براي مطالعه بیشتر 

.    تابلو مینویسد
.سخنرانی میکند

بـــــه پرسشـــــها  
.پاسخ میدهد

.یادداشت میکند
تابلوي وایت بورد.معرفی شد.پرسش میکند

دقیقه3ماژیک هاي رنگارنگ



بسمه تعالی 

طرح درس روزانه
پزشکی: رشته) 4بیوشیمی: پیش نیاز) 23: تعداد واحد) 2تغذیهکلی اصول :نام درس) 1
دکتر علیزاده: مدرس) 8: تعداد دانشجو) 7: نیمسال) 6دکتري حرفه اي: مقطع) 5
ساعت2:  مدت تدریس) 810:شماره جلسه) 9

ی از مهمترین ویتامینها در تغذیه، کمبودهاي ویتامینی و راههاي پیشگیري از این کمبودهاویتامینها، برخ::عنوان درس جلسه مذکور) 11
گسترش دانش دانشجو در باره نقش تغذیه در تندرستی و دژخواري و مهارت در کاربرد این دانش براي زندگی روزمره و درمان  بیماریها:هدف کلی) 12
:ت بدون استفاده از کتاب یا جزوه و بدون پرسش از دیگراندانشجو خواهد توانس:اهداف رفتاري) 13
.  نقش فیزیولوژیک برخی از مهمترین ویتامینها را  شرح دهد.1
.سرچشمه هاي خوراکی ویتامینهاي گفته شده در باال را شرح دهد.  2
.نشانها و نشانه هاي بالینی کمبودها یا بیشبودهاي ویتامینی را توضیح دهد.  3
4.
5.
6.

حیطه یادگیري) 14
فهمیدنی-شناختی.1
فهمیدنی-شناختی.2
فهمیدنی-شناختی.3
4.
5.
6.

:رفتارهاي ورودي) 15
.دانشجو باید دسته بندي ویتامینها را بلد باشد.1
.دانشجو باید بتواند همه ویتامینها را در درون این دسته بندي جاي دهد.2
.ا و نشانه هاي بالینی را بدانددانشجو باید معنی نشانه.3
.دانشجو باید روند دچار شدن به کمبودها و بیشبودهاي تغذیه اي را بداند.4
5.
6.
7.
8.
9.

:سواالت سنجش آغازین) 16
.ویتامینها را دسته بندي کنید.1
.ویتامینها را درچهارچوب دسته بندي باال، جاي دهید.2
. بالینی را بگوئیدمعنی نشانها و نشانه هاي.3
.روند دچار شدن به کمبودها و بیشبودهاي تغذیه را شرح دهید.4
5 .



زمانوسایل کمک آموزشی روش تدریس فعالیت هاي دانشجو فعالیت هاي استاد مراحل تدریس 
معرفی درس جدید و ) 1

.پرسش می کندایجاد انگیزه 
.    تابلو مینویسد
.سخنرانی میکند

.گوش میدهد
.به تابلو نگاه میکند
به پرسشها پاسخ 
.میدهد یا نظر میدهد

استفاده از سخنرانی 
همراه با پرسش از 

آموزش (دانشجویان 
)فعال

تابلوي وایت بورد
دقیقه5ماژیک هاي رنگارنگ

.پرسش می کندتدریس درس جدید ) 2
.تابلو مینویسد
.سخنرانی میکند

.گوش میدهد
.به تابلو نگاه میکند
به پرسشها پاسخ 
.میدهد یا نظر میدهد

استفاده از سخنرانی 
همراه با پرسش از 

آموزش (دانشجویان 
)فعال

تابلوي وایت بورد
دقیقه85ماژیک هاي رنگارنگ

.پرسش می کندارزشیابی تکوینی) 3
.    تابلو مینویسد

.میکندسخنرانی 
همکاري با استاد
.یادداشت میکند

استفاده از سخنرانی 
همراه با پرسش از 

آموزش (دانشجویان 
)فعال

پرسشهاي شفاهی

تابلوي وایت بورد
دقیقه10ماژیک هاي رنگارنگ

جمع بنـدي و نتیجـه   ) 4
.پرسش می کندگیري

.    تابلو مینویسد
.سخنرانی میکند

.گوش میدهد
.اه میکندبه تابلو نگ

به پرسشها پاسخ 
میدهد و یادداشت 

.میکند

استفاده از سخنرانی 
همراه با پرسش از 

آموزش (دانشجویان 
)فعال

تابلوي وایت بورد
دقیقه15ماژیک هاي رنگارنگ

تعیین تکلیـف بـراي   ) 5
.    تابلو مینویسدجلسه بعد 

.سخنرانی میکند
.گوش میدهد

.به تابلو نگاه میکند
.اشت میکندیادد

تابلوي وایت بورد.انجام شد
دقیقه2ماژیک هاي رنگارنگ

معرفی منابع و ماخـذ  ) 6
براي مطالعه بیشتر 

.    تابلو مینویسد
.سخنرانی میکند

بـــــه پرسشـــــها  
.پاسخ میدهد

.یادداشت میکند
تابلوي وایت بورد.معرفی شد.پرسش میکند

دقیقه3ماژیک هاي رنگارنگ



بسمه تعالی 

طرح درس روزانه
پزشکی: رشته) 4بیوشیمی: پیش نیاز) 23: تعداد واحد) 2تغذیهکلی اصول :نام درس) 1
دکتر علیزاده: مدرس) 8: تعداد دانشجو) 7: نیمسال) 6دکتري حرفه اي: مقطع) 5
ساعت2:  مدت تدریس) 910:شماره جلسه) 9

ارستانی و کاربرد آنها در بیمارانرژیمهاي خوراکی بیم:عنوان درس جلسه مذکور) 11
گسترش دانش دانشجو در باره نقش تغذیه در تندرستی و دژخواري و مهارت در کاربرد این دانش براي زندگی روزمره و درمان  بیماریها:هدف کلی) 12
:اندانشجو خواهد توانست بدون استفاده از کتاب یا جزوه و بدون پرسش از دیگر:اهداف رفتاري) 13
.هر کدام از رژیمهاي غذایی متداول در بیمارستانهاي ایران را نام ببرد.1
.کاربرد هر کدام از رژیمهاي غذایی بیمارستانهاي ایران را توضیح دهد. 2
.ویزگیهاي هر کدام از رژیمهاي غذایی بیمارستانی را شرح دهد. 3
.ه بیان کندبراي هر کدام از رژیمهاي غذایی بیمارستانی، چند نمون. 4
5.
6.

حیطه یادگیري) 14
1.
2.
3.
4.
5.
6.

:رفتارهاي ورودي) 15
. دانشجو باید بتواند همه مواد مغذي و بویژه درشت مغذي ها را دسته بندي کند.1
.دانشجو باید تعریف فیبرهاي غذایی را بداند و بتواند آنها را دسته بندي کند.2
.را شرح دهدي فیزیولوژیک و تغذیه اي هر کدام از مواد مغذيدانشجو باید بتواند ویزگیها. 3
.دانشجو باید اتیولوژي برخی از بیماریهاي مهم و وابسته به جستار رژیمهاي بیمارستانی را بداند.4
5.
6.
7.
8.
9.

:سواالت سنجش آغازین) 16
.مواد مغذي را دسته بندي کنید.1
.آنها را دسته بندي کنیدفیبرهاي غذایی را تعریف کرده و .2
.ویژگیهاي فیزیولوژیک و تغذیه اي چند ماده مغذي را به عنوان نمونه به کوتاهی بگوئید.3
.عروقی، یبوست و دیابت را در یک سطر بنویسید-اتیولوژي بیماریهاي قلبی.4
5 .



زمانوسایل کمک آموزشی روش تدریس فعالیت هاي دانشجو فعالیت هاي استاد مراحل تدریس 
معرفی درس جدید و ) 1

.پرسش می کندایجاد انگیزه 
.    تابلو مینویسد
.سخنرانی میکند

.گوش میدهد
.به تابلو نگاه میکند
به پرسشها پاسخ 
.میدهد یا نظر میدهد

استفاده از سخنرانی 
همراه با پرسش از 

آموزش (دانشجویان 
)فعال

یت بوردتابلوي وا
دقیقه5ماژیک هاي رنگارنگ

.پرسش می کندتدریس درس جدید ) 2
.    تابلو مینویسد
.سخنرانی میکند

.گوش میدهد
.به تابلو نگاه میکند
به پرسشها پاسخ 
.میدهد یا نظر میدهد

استفاده از سخنرانی 
همراه با پرسش از 

آموزش (دانشجویان 
)فعال

تابلوي وایت بورد
دقیقه85اي رنگارنگماژیک ه

.پرسش می کندارزشیابی تکوینی) 3
.    تابلو مینویسد
.سخنرانی میکند

همکاري با استاد
.یادداشت میکند

استفاده از سخنرانی 
همراه با پرسش از 

آموزش (دانشجویان 
)فعال

پرسشهاي شفاهی

تابلوي وایت بورد
دقیقه10ماژیک هاي رنگارنگ

نتیجـه  جمع بنـدي و  ) 4
.پرسش می کندگیري

.    تابلو مینویسد
.سخنرانی میکند

.گوش میدهد
.به تابلو نگاه میکند
به پرسشها پاسخ 
میدهد و یادداشت 

.میکند

استفاده از سخنرانی 
همراه با پرسش از 

آموزش (دانشجویان 
)فعال

تابلوي وایت بورد
دقیقه15ماژیک هاي رنگارنگ

تعیین تکلیـف بـراي  ) 5
.    تابلو مینویسدجلسه بعد 

.سخنرانی میکند
.گوش میدهد

.به تابلو نگاه میکند
.یادداشت میکند

تابلوي وایت بورد.انجام شد
دقیقه2ماژیک هاي رنگارنگ

معرفی منابع و ماخـذ  ) 6
براي مطالعه بیشتر 

.    تابلو مینویسد
.سخنرانی میکند

بـــــه پرسشـــــها  
.پاسخ میدهد

.اشت میکندیادد
تابلوي وایت بورد.معرفی شد.پرسش میکند

دقیقه3ماژیک هاي رنگارنگ



بسمه تعالی 

طرح درس روزانه
پزشکی: رشته) 4بیوشیمی: پیش نیاز) 23: تعداد واحد) 2تغذیهکلی اصول :نام درس) 1
دکتر علیزاده: مدرس) 8: تعداد دانشجو) 7: نیمسال) 6دکتري حرفه اي: مقطع) 5
ساعت2:  مدت تدریس) 1010:شماره جلسه) 9

کاربرد آنها در مادران و کودکانتوجه بهاد غذایی باف موروشهاي بررسی مصر:عنوان درس جلسه مذکور) 11
ی مناسبآشنایی با برنامه ریزي تغذیه اي در بیماریهاي مختلف با تأکید بر تغذیه مادر و کودك و تغذیه در بیماریهاي عفونی و تهیه برنامه غذای:هدف کلی) 12
:از کتاب یا جزوه و بدون پرسش از دیگراندانشجو خواهد توانست بدون استفاده:اهداف رفتاري) 13
.مهمترین روشهاي بررسی مصرف مواد غذایی براي کاربرد آنها در مادران و کودکان را نام ببرد.1
..ساعته را توضیح داده و توانمندیها و کاستیهاي این روش را برشمارد24روش یادآمد . 2
. ا و کاستیهاي این روش را بر شماردروش بسامد خوراك را توضیح داده و توانمندیه. 3
.بهترین روش را با توجه به شرایط مادر یا کودك و با توجه به هدف بکارگیري آن برگزیند. 4
5.
6.

حیطه یادگیري) 14
دانشی-شناختی.1
دانشی-شناختی.2
دانشی-شناختی.3
فهمیدنی-شناختی.4
5.
6.

:رفتارهاي ورودي) 15
.تغذیه اي را توضیح دهد) یا بیشبودهاي(د  بتواند پایه هاي بالینی پیدایش کمبود هاي دانشجو بای.1
. را تعریف کندAt riskیا » درمعرض خطر«دانشجو باید بتواند واژه . 2
.در یک جامعه را از دید تغذیه اي توضیح دهد» در معرض خطر«دانشجو باید بتواند اهمیت شناسایی افراد . 3
. را از دید فرد و جامعه توضیح دهد» وضعیت تغیه اي«باید بتواند واژه دانشجو . 4
.دانشجو باید بتواند انواع روشهاي بررسی وضعیت تغذیه اي را نام برد. 5
.را براي ارزشیابی یک روش بررسی، بداند» ویژگی«و » حساسیت«دانشجو باید مفهوم .6
7.
8.
9.

:سواالت سنجش آغازین) 16
. تغذیه اي را توضیح دهید) یا بیشبودهاي(یدایش کمبودهاي روند پ.1
فرد در معرض خطر به چه کسی گفته می شود و تفاوت چنین کسی با یک فرد بیمار چیست؟.2
چرا باید به شناسایی افراد درمعرض خطر بکوشیم؟.3
.چیست و انواع آن را نام ببرید» وضعیت تغذیه اي«خواست ما از واژه .4
5 .



زمانوسایل کمک آموزشی روش تدریس فعالیت هاي دانشجو فعالیت هاي استاد مراحل تدریس 
معرفی درس جدید و ) 1

.پرسش می کندایجاد انگیزه 
.    تابلو مینویسد
.سخنرانی میکند

.گوش میدهد
.به تابلو نگاه میکند
به پرسشها پاسخ 
.میدهد یا نظر میدهد

تفاده از سخنرانی اس
همراه با پرسش از 

آموزش (دانشجویان 
)فعال

تابلوي وایت بورد
دقیقه5ماژیک هاي رنگارنگ

.پرسش می کندتدریس درس جدید ) 2
.    تابلو مینویسد
.سخنرانی میکند

.گوش میدهد
.به تابلو نگاه میکند
به پرسشها پاسخ 
.میدهد یا نظر میدهد

ی استفاده از سخنران
همراه با پرسش از 

آموزش (دانشجویان 
)فعال

تابلوي وایت بورد
دقیقه85ماژیک هاي رنگارنگ

.پرسش می کندارزشیابی تکوینی) 3
.    تابلو مینویسد
.سخنرانی میکند

همکاري با استاد
.یادداشت میکند

استفاده از سخنرانی 
همراه با پرسش از 

آموزش (دانشجویان 
)فعال
شفاهیپرسشهاي

تابلوي وایت بورد
دقیقه10ماژیک هاي رنگارنگ

جمع بنـدي و نتیجـه   ) 4
.پرسش می کندگیري

.    تابلو مینویسد
.سخنرانی میکند

.گوش میدهد
.به تابلو نگاه میکند
به پرسشها پاسخ 
میدهد و یادداشت 

.میکند

استفاده از سخنرانی 
همراه با پرسش از 

آموزش (دانشجویان 
)فعال

تابلوي وایت بورد
دقیقه15ماژیک هاي رنگارنگ

تعیین تکلیـف بـراي   ) 5
.    تابلو مینویسدجلسه بعد 

.سخنرانی میکند
.گوش میدهد

.به تابلو نگاه میکند
.یادداشت میکند

تابلوي وایت بورد.انجام شد
دقیقه2ماژیک هاي رنگارنگ

معرفی منابع و ماخـذ  ) 6
براي مطالعه بیشتر 

.    تابلو مینویسد
.سخنرانی میکند

بـــــه پرسشـــــها  
.پاسخ میدهد

.یادداشت میکند
تابلوي وایت بورد.معرفی شد.پرسش میکند

دقیقه3ماژیک هاي رنگارنگ



بسمه تعالی 

طرح درس روزانه
پزشکی: رشته) 4بیوشیمی: پیش نیاز) 23: تعداد واحد) 2تغذیهکلی اصول :نام درس) 1
دکتر علیزاده: مدرس) 8: تعداد دانشجو) 7: نیمسال) 6دکتري حرفه اي: مقطع) 5
ساعت2:  مدت تدریس) 1110:شماره جلسه) 9

ی مهم براي بررسی وضعیت تغذیه اي مادران و کودکانروشهاي آزمایشگاه:عنوان درس جلسه مذکور) 11
ی مناسبآشنایی با برنامه ریزي تغذیه اي در بیماریهاي مختلف با تأکید بر تغذیه مادر و کودك و تغذیه در بیماریهاي عفونی و تهیه برنامه غذای:هدف کلی) 12
:ب یا جزوه و بدون پرسش از دیگراندانشجو خواهد توانست بدون استفاده از کتا:اهداف رفتاري) 13
.اهمیت بررسیهاي آزمایشگاهی را در تعیین وضعیت تغذیه اي مادران و کودکان توضیح دهد.1
.پروتئین را در مادران و کودکان توضیح دهد-کاربرد روشهاي آزمایشگاهی براي تعیین وضعیت تغذیه اي انرژي. 2
.را در مادران وکودکان شرح دهدCوA،Dن وضعیت تغذیه اي ویتامینهايکاربرد روشهاي آزمایشگاهی براي تعیی. 3
.کودکان شرح دهددر مادران ورا Feو Caکاربرد روشهاي آزمایشگاهی براي تعیین وضعیت تغذیه اي کانیهاي . 4
5.
6.

حیطه یادگیري) 14
فهمیدنی-شناختی.1
فهمیدنی-شناختی.2
فهمیدنی-شناختی.3
فهمیدنی-شناختی.4
5.
6.

:رفتارهاي ورودي) 15
.را براي ارزشیابی یک روش بررسی، بداند» ویژگی«و » حساسیت«دانشجو باید مفهوم .1
.در کودکان و بزرگساالن را بداند) PEM(پروتئین -دانشجو باید اتیولوژي و پیامدهاي کمبود انرژي.2
.را در کودکان و بزرگساالن بداندCو A ،Dبود ویتامینهاي دانشجو باید اتیولوژي و پیامدهاي کمبود و بیش.3
.را در کودکان و بزرگساالن بداندFeو Caدانشجو باید اتیولوژي و پیامدهاي کمبود و بیشبود کانی هاي .4
5.
6.
7.
8.
9.

:سواالت سنجش آغازین) 16
.بریدچیست و انواع آن را نام ب» وضعیت تغذیه اي«خواست ما از واژه .1
.پروتئین در کودکان و بزرگساالن را توضیح دهید-اتیولوژي و پیامدهاي کمبود انرژي.2
.را در کودکان و بزرگساالن شرح دهیدCو A ،Dاتیولوژي و پیامدهاي کمبود و بیشبود ویتامینهاي .3
.را در کودکان و بزرگساالن توضیح دهیدFeو Caاتیولوژي و پیامدهاي کمبود و بیشبود کانی هاي .4
5 .



زمانوسایل کمک آموزشی روش تدریس فعالیت هاي دانشجو فعالیت هاي استاد مراحل تدریس 
معرفی درس جدید و ) 1

.پرسش می کندایجاد انگیزه 
.    تابلو مینویسد
.سخنرانی میکند

.گوش میدهد
.یکندبه تابلو نگاه م

به پرسشها پاسخ 
.میدهد یا نظر میدهد

استفاده از سخنرانی 
همراه با پرسش از 

آموزش (دانشجویان 
)فعال

تابلوي وایت بورد
دقیقه5ماژیک هاي رنگارنگ

.پرسش می کندتدریس درس جدید ) 2
.    تابلو مینویسد
.سخنرانی میکند

.گوش میدهد
.به تابلو نگاه میکند

پاسخ به پرسشها
.میدهد یا نظر میدهد

استفاده از سخنرانی 
همراه با پرسش از 

آموزش (دانشجویان 
)فعال

تابلوي وایت بورد
دقیقه85ماژیک هاي رنگارنگ

.پرسش می کندارزشیابی تکوینی) 3
.    تابلو مینویسد
.سخنرانی میکند

همکاري با استاد
.یادداشت میکند

استفاده از سخنرانی 
ه با پرسش از همرا

آموزش (دانشجویان 
)فعال

پرسشهاي شفاهی

تابلوي وایت بورد
دقیقه10ماژیک هاي رنگارنگ

جمع بنـدي و نتیجـه   ) 4
.پرسش می کندگیري

.    تابلو مینویسد
.سخنرانی میکند

.گوش میدهد
.به تابلو نگاه میکند
به پرسشها پاسخ 
میدهد و یادداشت 

.میکند

رانی استفاده از سخن
همراه با پرسش از 

آموزش (دانشجویان 
)فعال

تابلوي وایت بورد
دقیقه15ماژیک هاي رنگارنگ

تعیین تکلیـف بـراي   ) 5
.    تابلو مینویسدجلسه بعد 

.سخنرانی میکند
.گوش میدهد

.به تابلو نگاه میکند
.یادداشت میکند

تابلوي وایت بورد.انجام شد
هدقیق2ماژیک هاي رنگارنگ

معرفی منابع و ماخـذ  ) 6
براي مطالعه بیشتر 

.    تابلو مینویسد
.سخنرانی میکند

بـــــه پرسشـــــها  
.پاسخ میدهد

.یادداشت میکند
تابلوي وایت بورد.معرفی شد.پرسش میکند

دقیقه3ماژیک هاي رنگارنگ



بسمه تعالی 

طرح درس روزانه
پزشکی: رشته) 4بیوشیمی: پیش نیاز) 23: تعداد واحد) 2تغذیهکلی اصول :نام درس) 1
دکتر علیزاده: مدرس) 8: تعداد دانشجو) 7: نیمسال) 6دکتري حرفه اي: مقطع) 5
ساعت2:  مدت تدریس) 1310:شماره جلسه) 9

یک مهم براي بررسی وضعیت تغذیه اي مادران و کودکانروشهاي آنتروپومتر:عنوان درس جلسه مذکور) 11
ی مناسبآشنایی با برنامه ریزي تغذیه اي در بیماریهاي مختلف با تأکید بر تغذیه مادر و کودك و تغذیه در بیماریهاي عفونی و تهیه برنامه غذای:هدف کلی) 12
:ب یا جزوه و بدون پرسش از دیگراندانشجو خواهد توانست بدون استفاده از کتا:اهداف رفتاري) 13
.روش اندازه گیري وزن، قد، دور سر، دور سینه و دور میانه بازو را توضیح دهد.1
.مزیتها و معایب هر کدام از روشهاي آنتروپومتریک مهم را بر شمرد. 2
.شرح دهدموارد کاربرد هر کدام از روشهاي گفته شده در باال را بویژه براي مادران و کودکان . 3
4 .
5.
6.

حیطه یادگیري) 14
فهمیدنی-شناختی.1
دانشی-شناختی.2
فهمیدنی-شناختی.3
4.
5.
6.

:رفتارهاي ورودي) 15
.دانشجو باید تصویر ذهنی درستی از وسایل اندازه گیري وزن، فد، دور سر، دور سینه و دور میانه بازو را داشته باشد.1
. ي چهارگانه بررسی وضعیت تغذیه اي افراد را بدانددانشجو باید روشها.2
.را در روشهاي بررسی وضعیت تغذیه اي افراد بداند» ویژگی«و » حساسیت« دانشجو باید معنی واژه هاي .3
.دانشجو باید بداند که چرا بررسیهاي آنتروپومتریک در بررسی هاي تغذیه اي مادران و کودکان اهمیت دارند.4
5.
6.
7.
8.
9.

:سواالت سنجش آغازین) 16
.روشهاي بررسی وضعیت تغذیه اي افراد را نام ببرید.1
منظور از حساسیت یک آزمون چیست؟.2
در باره یک آزمون چیست؟» ویژگی«خواست ما از واژه .3
چرا بررسیهاي آنتروپومتریک در بررسی هاي تغذیه اي مادران و کودکان اهمیت دارند؟ .4
5 .



زمانوسایل کمک آموزشی روش تدریس فعالیت هاي دانشجو فعالیت هاي استاد مراحل تدریس 
معرفی درس جدید و ) 1

.پرسش می کندایجاد انگیزه 
.    تابلو مینویسد
.سخنرانی میکند

.گوش میدهد
.به تابلو نگاه میکند
به پرسشها پاسخ 
.میدهد یا نظر میدهد

تفاده از سخنرانی اس
همراه با پرسش از 

آموزش (دانشجویان 
)فعال

تابلوي وایت بورد
دقیقه5ماژیک هاي رنگارنگ

.پرسش می کندتدریس درس جدید ) 2
.    تابلو مینویسد
.سخنرانی میکند

.گوش میدهد
.به تابلو نگاه میکند
به پرسشها پاسخ 
.میدهد یا نظر میدهد

ی استفاده از سخنران
همراه با پرسش از 

آموزش (دانشجویان 
)فعال

تابلوي وایت بورد
دقیقه85ماژیک هاي رنگارنگ

.پرسش می کندارزشیابی تکوینی) 3
.    تابلو مینویسد
.سخنرانی میکند

همکاري با استاد
.یادداشت میکند

استفاده از سخنرانی 
همراه با پرسش از 

آموزش (دانشجویان 
)فعال
شفاهیپرسشهاي

تابلوي وایت بورد
دقیقه10ماژیک هاي رنگارنگ

جمع بنـدي و نتیجـه   ) 4
.پرسش می کندگیري

.    تابلو مینویسد
.سخنرانی میکند

.گوش میدهد
.به تابلو نگاه میکند
به پرسشها پاسخ 
میدهد و یادداشت 

.میکند

استفاده از سخنرانی 
همراه با پرسش از 

آموزش (دانشجویان 
)فعال

تابلوي وایت بورد
دقیقه15ماژیک هاي رنگارنگ

تعیین تکلیـف بـراي   ) 5
.    تابلو مینویسدجلسه بعد 

.سخنرانی میکند
.گوش میدهد

.به تابلو نگاه میکند
.یادداشت میکند

تابلوي وایت بورد.انجام شد
دقیقه2ماژیک هاي رنگارنگ

معرفی منابع و ماخـذ  ) 6
براي مطالعه بیشتر 

.    تابلو مینویسد
.سخنرانی میکند

بـــــه پرسشـــــها  
.پاسخ میدهد

.یادداشت میکند
تابلوي وایت بورد.معرفی شد.پرسش میکند

دقیقه3ماژیک هاي رنگارنگ



بسمه تعالی 

طرح درس روزانه
پزشکی: رشته) 4بیوشیمی: پیش نیاز) 23: تعداد واحد) 2تغذیهکلی اصول :نام درس) 1
دکتر علیزاده: مدرس) 8: تعداد دانشجو) 7: نیمسال) 6دکتري حرفه اي: مقطع) 5
ساعت2:  مدت تدریس) 1310:شماره جلسه) 9

ذیه اي آن دیابت و درمان تغ:عنوان درس جلسه مذکور) 11
گسترش دانش دانشجو در باره نقش تغذیه در تندرستی و دژخواري و مهارت در کاربرد این دانش براي زندگی روزمره و درمان  بیماریها:هدف کلی) 12
:دانشجو خواهد توانست بدون استفاده از کتاب یا جزوه و بدون پرسش از دیگران:اهداف رفتاري) 13
.ی در درمان و کنترول بیماري دیابت را شرح دهداهمیت رژیم غذای. 1
.و نکات ارزشمند در تغذیه آنها را شرح دهد1رژیم غذایی براي بیماران دیابتی نوع . 2
.و نکات ارزشمند تغذیه اي در تغذیه این بیماران را شرح دهد2رژیم غذایی براي بیماران دیابتی نوع . 3
.رده و غذاهاي نشاسته اي را با نگاه به ایندکس گلیسمیک آنها، دسته بندي کندمفهوم ایندکس گلیسمیک را بیان ک. 4
.ریزمغذي ها و کانیهاي مهم در کنترول و درمان انواع دیابت را برشمرده و کارکرد آنها را شرح دهد.5
6.

حیطه یادگیري) 14
فهمیدنی-شناختی.1
فهمیدنی-شناختی.2
فهمیدنی-تیشناخ.3
دانشی-شناختی.4
فهمیدنی-شناختی.5
6.

:رفتارهاي ورودي) 15
.دانشجو باید بتواند دیابت را تعریف کند.1
.دانشجو باید بتواند انواع دیابت را نام ببرد.2
.دهدپیامدهاي ناخواسته دیابت را دسته بندي کرده و هر کدام را به گشادي و با بیان دلیل پیدایش آن، شرحدانشجو باید بتواند.3
.دانشجو باید بتواند رویکردهاي گوناگون در درمان بیماري دیابت را شرح دهد.4
5.
6.
7.
8.
9.

:سواالت سنجش آغازین) 16
.دیابت را تعریف کنید.1
.انواع دیابت را نام ببرید.2
.پیامدهاي ناخواسته دیابت را دسته بندي کرده و هر کدام را شرح دهید.3
.رویکردهاي گوناگون در درمان و کنترول دیابت را بگوئید.4
5 .



زمانوسایل کمک آموزشی روش تدریس فعالیت هاي دانشجو فعالیت هاي استاد مراحل تدریس 
معرفی درس جدید و ) 1

.پرسش می کندایجاد انگیزه 
.    تابلو مینویسد
.سخنرانی میکند

.گوش میدهد
.به تابلو نگاه میکند
به پرسشها پاسخ 
.میدهد یا نظر میدهد

استفاده از سخنرانی 
همراه با پرسش از 

آموزش (دانشجویان 
)فعال

تابلوي وایت بورد
دقیقه5ماژیک هاي رنگارنگ

.پرسش می کندتدریس درس جدید ) 2
.    تابلو مینویسد
.سخنرانی میکند

.گوش میدهد
.یکندبه تابلو نگاه م

به پرسشها پاسخ 
.میدهد یا نظر میدهد

استفاده از سخنرانی 
همراه با پرسش از 

آموزش (دانشجویان 
)فعال

تابلوي وایت بورد
دقیقه85ماژیک هاي رنگارنگ

.پرسش می کندارزشیابی تکوینی) 3
.    تابلو مینویسد
.سخنرانی میکند

همکاري با استاد
.یادداشت میکند

از سخنرانی استفاده 
همراه با پرسش از 

آموزش (دانشجویان 
)فعال

پرسشهاي شفاهی

تابلوي وایت بورد
دقیقه10ماژیک هاي رنگارنگ

جمع بنـدي و نتیجـه   ) 4
.پرسش می کندگیري

.    تابلو مینویسد
.سخنرانی میکند

.گوش میدهد
.به تابلو نگاه میکند
به پرسشها پاسخ 
میدهد و یادداشت 

.میکند

استفاده از سخنرانی 
همراه با پرسش از 

آموزش (دانشجویان 
)فعال

تابلوي وایت بورد
دقیقه15ماژیک هاي رنگارنگ

تعیین تکلیـف بـراي   ) 5
.    تابلو مینویسدجلسه بعد 

.سخنرانی میکند
.گوش میدهد

.به تابلو نگاه میکند
.یادداشت میکند

تابلوي وایت بورد.انجام شد
دقیقه2رنگارنگماژیک هاي

معرفی منابع و ماخـذ  ) 6
براي مطالعه بیشتر 

.    تابلو مینویسد
.سخنرانی میکند

بـــــه پرسشـــــها  
.پاسخ میدهد

.یادداشت میکند
تابلوي وایت بورد.معرفی شد.پرسش میکند

دقیقه3ماژیک هاي رنگارنگ



بسمه تعالی 

هطرح درس روزان
پزشکی: رشته) 4بیوشیمی: پیش نیاز) 23: تعداد واحد) 2تغذیهکلی اصول :نام درس) 1
دکتر علیزاده: مدرس) 8: تعداد دانشجو) 7: نیمسال) 6دکتري حرفه اي: مقطع) 5
ساعت2:  مدت تدریس) 1410:شماره جلسه) 9

درمان تغذیه اي آنها بیماریهاي کلیه و:عنوان درس جلسه مذکور) 11
گسترش دانش دانشجو در باره نقش تغذیه در تندرستی و دژخواري و مهارت در کاربرد این دانش براي زندگی روزمره و درمان  بیماریها:هدف کلی) 12
:دانشجو خواهد توانست بدون استفاده از کتاب یا جزوه و بدون پرسش از دیگران:اهداف رفتاري) 13
.ت و نقش مواد مغذي پروتئینی در تغذیه دچار شدگان به نشانگان سندروم نفروتیک را شرح دهداهمی.1
. اهمیت و نقش مواد مغذي پروتئینی در تغذیه بیماران دچار شده به نارسایی کلیه را شرح دهد. 2
.  نارسایی کلیه را شرح دهدچگونگی پراکندن مواد مغذي در برنامه غذایی بیماران دچار شده به نشانگان نفروتیک و. 3
.در کنترول و درمان نشانگان نفروتیک و بیماریهاي نارسایی کلیه را یک به یک شرح دهدنقش ریز مغذي ها .4
5.
6.

حیطه یادگیري) 14
فهمیدنی-شناختی .1
فهمیدنی-شناختی .2
فهمیدنی-شناختی .3
فهمیدنی-شناختی .4
5.
6.

:روديرفتارهاي و) 15
.دانشجو باید دسته بندي نشانگان نفروتیک و بیماریهاي کلیه را بداند.1
. دانشجو باید اتیولوژي این بیماریها را بداند.2
.دانشجو باید پیامدهاي ناخواسته این بیماریها را بداند.3
. تیولوژي و روند بیماري را بدانددانشجو باید انگیزه هاي دچار شدن بیماران کلیه به دژخواریهاي سخت با توجه به ا.4
. اهمیت تغذیه را در بیماریهاي کلیه را بدانددانشجو باید.5
.  دانشجو باید بیوشیمی سنتز اوره را بداند.6
.شته باشددانشجو باید مفهوم ارزش بیولوژیکی پروتئینها را دانسته و از روشهاي اندازه گیري کیفیت پروتئینها، آگاهی بی کم و کاستی دا.7

:سواالت سنجش آغازین) 16
.دسته بندي نشانگان نفروتیک و بیماریهاي کلیه را انجام دهید.1
.پیامدهاي ناخواسته این بیماریها را شرح دهید.2
.انگیزه هاي دچار شدن بیماران کلیه به دژخواریهاي سخت با توجه به اتیولوژي و روند بیماري را بگوئید.3
. اتیولوژي این بیماریها را شرح دهید.4
.اهمیت تغذیه در بیماریهاي کلیه را شرح دهید. 5
. بیوشیمی سنتز اوره را بنویسید. 6
.مفهوم ارزش بیولوژیکی پروتئینها را شرح داده و دو تا از مهمترین روشهاي اندازه گیري کیفیت پروتئینها را به کوتاهی بگوئید. 7



زمانوسایل کمک آموزشی روش تدریس فعالیت هاي دانشجو فعالیت هاي استاد مراحل تدریس 
معرفی درس جدید و ) 1

.پرسش می کندایجاد انگیزه 
.    تابلو مینویسد
.سخنرانی میکند

.گوش میدهد
.به تابلو نگاه میکند
به پرسشها پاسخ 
.میدهد یا نظر میدهد

انی استفاده از سخنر
همراه با پرسش از 

آموزش (دانشجویان 
)فعال

تابلوي وایت بورد
دقیقه5ماژیک هاي رنگارنگ

.پرسش می کندتدریس درس جدید ) 2
.    تابلو مینویسد
.سخنرانی میکند

.گوش میدهد
.به تابلو نگاه میکند
به پرسشها پاسخ 
.میدهد یا نظر میدهد

استفاده از سخنرانی 
سش از همراه با پر
آموزش (دانشجویان 
)فعال

تابلوي وایت بورد
دقیقه85ماژیک هاي رنگارنگ

.پرسش می کندارزشیابی تکوینی) 3
.    تابلو مینویسد
.سخنرانی میکند

همکاري با استاد
.یادداشت میکند

استفاده از سخنرانی 
همراه با پرسش از 

آموزش (دانشجویان 
)فعال

پرسشهاي شفاهی

وایت بوردتابلوي
دقیقه10ماژیک هاي رنگارنگ

جمع بنـدي و نتیجـه   ) 4
.پرسش می کندگیري

.    تابلو مینویسد
.سخنرانی میکند

.گوش میدهد
.به تابلو نگاه میکند
به پرسشها پاسخ 
میدهد و یادداشت 

.میکند

استفاده از سخنرانی 
همراه با پرسش از 

آموزش (دانشجویان 
)فعال

بوردتابلوي وایت
دقیقه15ماژیک هاي رنگارنگ

تعیین تکلیـف بـراي   ) 5
.    تابلو مینویسدجلسه بعد 

.سخنرانی میکند
.گوش میدهد

.به تابلو نگاه میکند
.یادداشت میکند

تابلوي وایت بورد.انجام شد
دقیقه2ماژیک هاي رنگارنگ

معرفی منابع و ماخـذ  ) 6
براي مطالعه بیشتر 

.    نویسدتابلو می
.سخنرانی میکند

بـــــه پرسشـــــها  
.پاسخ میدهد

.یادداشت میکند
تابلوي وایت بورد.معرفی شد.پرسش میکند

دقیقه3ماژیک هاي رنگارنگ



بسمه تعالی 

طرح درس روزانه
پزشکی: رشته) 4بیوشیمی: پیش نیاز) 23: تعداد واحد) 2تغذیهکلی اصول :نام درس) 1
دکتر علیزاده: مدرس) 8: تعداد دانشجو) 7: نیمسال) 6دکتري حرفه اي: مقطع) 5
ساعت2:  مدت تدریس) 1510:شماره جلسه) 9

عروقی و درمان تغذیه اي آنها-بیماریهاي قلبی:عنوان درس جلسه مذکور) 11
گسترش دانش دانشجو در باره نقش تغذیه در تندرستی و دژخواري و مهارت در کاربرد این دانش براي زندگی روزمره و درمان  بیماریها:هدف کلی) 12
:دانشجو خواهد توانست بدون استفاده از کتاب یا جزوه و بدون پرسش از دیگران:اهداف رفتاري) 13
.        عروقی را شرح دهد-اتیولوژي بیماریهاي ایسکمیک قلبی.1
. عروقی در آمیخته و شرح دهد-بیماریهاي هایپرلیپیدمی را با بیماریهاي قلبی. 2
.  نقش فیبرهاي غذایی را در کنترول و پیشگیري از این بیماریهاي را شرح دهد. 3
. امه غذایی این بیماران را شرح دهدنقش چربیها و کربوهیدراتهاي غذایی در برن. 4
.نقش ریز مغذیهاي ارزشمند در پیشگیري، کنترول و درمان این بیماریها را شرح دهد. 5
6.

حیطه یادگیري) 14
فهمیدنی-شناختی .1
فهمیدنی-شناختی .2
فهمیدنی-شناختی .3
فهمیدنی-شناختی .4
فهمیدنی –شناختی .5
6.

:يرفتارهاي ورود) 15
.  دانشجو باید بیوشیمی لیپوپروتئینها را بداند.1
. دانشجو باید متابولیزم لیپوپروتئینهاي خون را بداند.2
.دانشجو باید دسته بندي لیپوپروتئینها را بداند.3
.دانشجو باید نکات بیوشیمیایی و تغذیه اي وابسته به کربوهیدراتها، لیپیدها و پروتئینها را بداند.4
. از تعریف و کارکرد فیزیولوژیک فیبرهاي غذایی، آگاهی بی کم و کاستی داشته باشدانشجو باید د.5
6.
7.
8.
9.

:سواالت سنجش آغازین) 16
.بیوشیمی لیپوپروتئینها را به کوتاهی شرح دهید.1
.متابولیزم لیپوپروتئینهاي خون را به کوتاهی شرح دهید.2
.ا را بنویسیددسته بندي لیپوپروتئینه.3
.از  نکات بیوشیمیایی و تغذیه اي وابسته به کربوهیدراتها، لیپیدها و پروتئینها،چند نکته را بگوئید.4
.فیبرهاي غذایی را تعریف کرده و کارکرد فیزیولوژیک آنها را شرح دهید. 5



زمانوسایل کمک آموزشی روش تدریس فعالیت هاي دانشجو فعالیت هاي استاد مراحل تدریس 
معرفی درس جدید و ) 1

.پرسش می کندایجاد انگیزه 
.    تابلو مینویسد
.سخنرانی میکند

.گوش میدهد
.به تابلو نگاه میکند
به پرسشها پاسخ 
.میدهد یا نظر میدهد

استفاده از سخنرانی 
همراه با پرسش از 

آموزش (دانشجویان 
)فعال

یت بوردتابلوي وا
دقیقه5ماژیک هاي رنگارنگ

.پرسش می کندتدریس درس جدید ) 2
.    تابلو مینویسد
.سخنرانی میکند

.گوش میدهد
.به تابلو نگاه میکند
به پرسشها پاسخ 
.میدهد یا نظر میدهد

استفاده از سخنرانی 
همراه با پرسش از 

آموزش (دانشجویان 
)فعال

تابلوي وایت بورد
دقیقه85اي رنگارنگماژیک ه

.پرسش می کندارزشیابی تکوینی) 3
.    تابلو مینویسد
.سخنرانی میکند

همکاري با استاد
.یادداشت میکند

استفاده از سخنرانی 
همراه با پرسش از 

آموزش (دانشجویان 
)فعال

پرسشهاي شفاهی

تابلوي وایت بورد
دقیقه10ماژیک هاي رنگارنگ

نتیجـه  جمع بنـدي و  ) 4
.پرسش می کندگیري

.    تابلو مینویسد
.سخنرانی میکند

.گوش میدهد
.به تابلو نگاه میکند
به پرسشها پاسخ 
میدهد و یادداشت 

.میکند

استفاده از سخنرانی 
همراه با پرسش از 

آموزش (دانشجویان 
)فعال

تابلوي وایت بورد
دقیقه15ماژیک هاي رنگارنگ

تعیین تکلیـف بـراي  ) 5
.    تابلو مینویسدجلسه بعد 

.سخنرانی میکند
.گوش میدهد

.به تابلو نگاه میکند
.یادداشت میکند

تابلوي وایت بورد.انجام شد
دقیقه2ماژیک هاي رنگارنگ

معرفی منابع و ماخـذ  ) 6
براي مطالعه بیشتر 

.    تابلو مینویسد
.سخنرانی میکند

بـــــه پرسشـــــها  
.پاسخ میدهد

.اشت میکندیادد
تابلوي وایت بورد.معرفی شد.پرسش میکند

دقیقه3ماژیک هاي رنگارنگ



بسمه تعالی 

طرح درس روزانه
پزشکی: رشته) 4بیوشیمی: پیش نیاز) 23: تعداد واحد) 2تغذیهکلی اصول :نام درس) 1
دکتر علیزاده: مدرس) 8: تعداد دانشجو) 7: نیمسال) 6دکتري حرفه اي: مقطع) 5
ساعت2:  مدت تدریس) 1610:شماره جلسه) 9

، کم خونی هاي تغذیه ايچاقی و درمان آن :عنوان درس جلسه مذکور) 11
گسترش دانش دانشجو در باره نقش تغذیه در تندرستی و دژخواري و مهارت در کاربرد این دانش براي زندگی روزمره و درمان  بیماریها:هدف کلی) 12
:دانشجو خواهد توانست بدون استفاده از کتاب یا جزوه و بدون پرسش از دیگران:اهداف رفتاري) 13
.یف و اتیولوژي چاقی را شرح دهدتعر.1
. چافی را دسته بندي کند. 2
.کمخونی را تعریف کرده و آن را دسته بندي کند. 3
.اتیولوژي کمخونیهاي تغذیه اي را شرح دهد. 4
.مواد مغذي درگیر در پیدایش کمخونیهاي تغذیه اي را نام ببرد. 5
. دنوع هر کدام از کمخونیهاي تغذیه اي را شرح ده.6

حیطه یادگیري) 14
فهمیدنی-شناختی.1
دانشی-شناختی.2
دانشی-شناختی.3
فهمیدنی-شناختی.4
دانشی-شناختی.5
فهمیدنی-شناختی.6

:رفتارهاي ورودي) 15
.دانشجو باید مفهوم مواد مغذي را بداند و بتواند آنها را دسته بندي کند.1
. ته و جایگاه انرژي را در تغذیه آدمی بداندنسانرژي دادانشجو باید درك درستی از مفهوم .2
. دانشجو باید بتواند انرژي مورد نیاز روزانه آدمی را برآورد کند.3
.دانشجو باید تغذیه ریزمغذي ها را بداند.4
.دانشجو باید از فیزیولوژي خون، آگاهی داشته باشد.5
6.
7.
8.
9.

:سواالت سنجش آغازین) 16
.وم مواد مغذي را شرح داده و آنها را دسته بندي کنیدمفه.1
انرژي چه مفهومی دارد و جایگاه آن در تغذیه آدمی کجاست؟.2
.سانتی متر را برآورد کنید180کیلو و قد 75انرژي مورد نیاز روزانه یک خانم با وزن  .3
.ي مهم در کمخونیها را نام برده و هر کدام را به کوتاهی شرح دهیدریزمغذي ها.4
.فیزیولوژي خون را شرح دهید.  5



زمانوسایل کمک آموزشی روش تدریس فعالیت هاي دانشجو فعالیت هاي استاد مراحل تدریس 
معرفی درس جدید و ) 1

.پرسش می کندایجاد انگیزه 
.    ویسدتابلو مین

.سخنرانی میکند

.گوش میدهد
.به تابلو نگاه میکند
به پرسشها پاسخ 
.میدهد یا نظر میدهد

استفاده از سخنرانی 
همراه با پرسش از 

آموزش (دانشجویان 
)فعال

تابلوي وایت بورد
دقیقه5ماژیک هاي رنگارنگ

.پرسش می کندتدریس درس جدید ) 2
.    تابلو مینویسد

.نی میکندسخنرا

.گوش میدهد
.به تابلو نگاه میکند
به پرسشها پاسخ 
.میدهد یا نظر میدهد

استفاده از سخنرانی 
همراه با پرسش از 

آموزش (دانشجویان 
)فعال

تابلوي وایت بورد
دقیقه85ماژیک هاي رنگارنگ

.پرسش می کندارزشیابی تکوینی) 3
.    تابلو مینویسد
.سخنرانی میکند

کاري با استادهم
.یادداشت میکند

استفاده از سخنرانی 
همراه با پرسش از 

آموزش (دانشجویان 
)فعال

پرسشهاي شفاهی

تابلوي وایت بورد
دقیقه10ماژیک هاي رنگارنگ

جمع بنـدي و نتیجـه   ) 4
.پرسش می کندگیري

.    تابلو مینویسد
.سخنرانی میکند

.گوش میدهد
.به تابلو نگاه میکند
به پرسشها پاسخ 
میدهد و یادداشت 

.میکند

استفاده از سخنرانی 
همراه با پرسش از 

آموزش (دانشجویان 
)فعال

تابلوي وایت بورد
دقیقه15ماژیک هاي رنگارنگ

تعیین تکلیـف بـراي   ) 5
.    تابلو مینویسدجلسه بعد 

.سخنرانی میکند
.گوش میدهد

.به تابلو نگاه میکند
.یادداشت میکند

تابلوي وایت بورد.انجام شد
دقیقه2ماژیک هاي رنگارنگ

معرفی منابع و ماخـذ  ) 6
براي مطالعه بیشتر 

.    تابلو مینویسد
.سخنرانی میکند

بـــــه پرسشـــــها  
.پاسخ میدهد

.یادداشت میکند
تابلوي وایت بورد.معرفی شد.پرسش میکند

دقیقه3ماژیک هاي رنگارنگ



بسمه تعالی 

طرح درس روزانه
پزشکی: رشته) 4بیوشیمی: پیش نیاز) 23: تعداد واحد) 2تغذیهکلی اصول :نام درس) 1
دکتر علیزاده: مدرس) 8: تعداد دانشجو) 7: نیمسال) 6دکتري حرفه اي: مقطع) 5
ساعت2:  مدت تدریس) 1710:شماره جلسه) 9

غذایی  و روشهاي نگهداري از  مواد غذاییتهاي و مسمومیبهداشت :عنوان درس جلسه مذکور) 11
گسترش دانش دانشجو در باره نقش تغذیه در تندرستی و دژخواري و مهارت در کاربرد این دانش براي زندگی روزمره و درمان  بیماریها:هدف کلی) 12
:رسش از دیگراندانشجو خواهد توانست بدون استفاده از کتاب یا جزوه و بدون پ:اهداف رفتاري) 13
. اهمیت بهداشت مواد غذایی و جایگاه آن در بیمارستانها را شرح دهد.1
.بیماریهاي خوراك زاد را دسته بندي کرده و هر کدام را شرح دهد. 2
.شرح دهدچند بیماري خوراك زاد میکروبی را نام بردده و نشانها و نشانه هاي انها را . 3
.ا نام برده و در باره هر کدام اندکی توضیح دهدچند سم موجود در غذا ها ر. 4
.پاستوریزاسیون و استریلیزاسیون مواد غذایی را با توجه به اثر آنها در ارزش غذاها شرح دهد. 5
6.

حیطه یادگیري) 14
فهمیدنی-شناختی.1
فهمیدنی-شناختی.2
فهمیدنی-شناختی.3
فهمیدنی-شناختی.4
فهمیدنی-شناختی.5
6.

:رفتارهاي ورودي) 15
. دانشجو باید میکروب شناسی و دسته بندي میکروبها را بداند.1
. دانشجو باید تصویر ذهنی درستی از مسمومیتهاي غذایی داشته باشد.2
.دانشجو باید اهمیت نگهداري درست مواد غذایی را در پیرامونه هایی همچون بیمارستانها را بداند.3
.ماریهاي اسهالی و استفراغی را بداندبیندازه اي روشهاي پیشگیري و درمان دانشجو باید تا ا.4
5.
6.
7.
8.
9.

:سواالت سنجش آغازین) 16
.میکرو اورگانیسمها را دسته بندي کنید.1
. نام چند میکرو اورگانیسم زیانبخش و چند میکرو اوگانیسم سودمند را بگوئید.2
یرامونه هایی همچون بیمارستانها، چه ارزشی دارند؟نگهداري درست مواد غذایی در پ.3
چرا مسمویتهاي غذایی معموالً با تهوع، اسهال و استفراغ همراهند؟.4
در شرایط مسمویتی، چه اقداماتی باید انجام داد؟. 5
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