بسمه تعالی
معزفی درص :ارسیابی وضع تغذیه نيمسال اول39-6931 /
دانشکده بهداشت و علىم تغذیه :دانشگاه علىم پششکی یاسىج
گزوه آمىسشی  :تغذیه
ًبم درط :بزرعی ٍ ارسیببی ٍضغ تغذیِ  :پیؼ ًیبس :تغذیِ اعبعی ،2ٍ1اپیذهیَلَصی بیوبریْب
ًَع ٍ تؼذاد ٍاحذ ً :ظزی ٍ 2احذ – ػولی ٍ1احذ – جوغ ٍ 3احذ
هذرط :دکتز پَرهحوَدی،دکتز هلک سادُ

فزاگیزاى :داًؾجَیبى کبرؽٌبعی تغذیِ -تزم پٌجن

هحل تذریظ :داًؾکذُ بْذاؽت ٍ ػلَم تغذیِ

ًیوغبل اٍل عبل تحصیلی 65-66

 -3هدف کلی :
داًؾجَیبى ببیذ بب هفبّین اٍلیِ ،بٌیبدی ٍ اصَلی رٍؽْبی ارسیببی تغذیِ فزد ٍ جبهؼهِ شؽهٌبیی پیهذا ًوهَدُ ٍ هْهبر
اعتفبدُ اس ایي رٍؽْب را کغب ًوبیٌذ.
 -4اهداف ویژه
داًؾجَ پظ اس گذراًذى ایي درط ببیذ بتَاًذ:
ٍ -1ضؼیت تغذیِ را تؼزیف ٍ ػَاهل هَثز بز شى را بیبى ًوبیذ.
 -2عیغتن ارسیببی ٍضؼیت تغذیِ را بیبى ٍ رٍػ ّبی هختلف ٍضؼیت تغذیِ را ًبم بزدُ ٍ هحبعي ٍ هؼبیب ّز یک را بیبى
ًوبیذ.
ً -3وبیِ ٍ ًوبگزّب تؼزیف ٍ ًحَُ تؼییي اػتببر ٍ تکزار پذیزی ،صحت ،دقت ،حغبعیتٍ ،یضگهی ارسػ اببهبری ٍ ػَاههل
هَثز بز شًْب را تَضیح دّذ.
 -4هحبعي ٍ هؼبیب ٍ بطبّبی رٍػ ّبی شًتزٍپَهتزیک ،ببلیٌی ٍ شسهبیؾگبّی کِ در ارسیهببی تغذیهِ بکهبر ههی رًٍهذ را
تَضیح دّذ.
 -5شاخص های اندازه بدن و شاخص های رشد ،ارزیابی های مربوط به ترکیبات بدن نمایه و نماگرهای آنتروپومتریک را توضیح دهد.

 -6شسهَى ّبی عٌجؼ ٍضؼیت پزٍتئیي ّب ،شسهًَْبی عٌجؼ کن بًَی ّبی تغذیهِ ای ٍ شسهًَْهبی عهٌجؼ ٍضهؼیت
بزبی ٍیتبهیي ّب ٍ اهالح را تَضیح دّذ.
 -5استراتژی آموزشی -1:عخٌزاًی  -2،پزعؼ ٍ پبعخ

 -3،کٌفزاًظ کالعی

 -6وسایل سمعی و بصری -:اعتفبدُ اس کبهپیَتز بب اعتفبدُ اس ًزم افهشار ّهبی ههَلتی ههذیب اس جولهِ پبٍرپَیٌهت-،
دیتبپزٍصکتَر
 -7روش ارزشیابی -:اهتحبى پبیبى تزم - -،ابذ گشارػ تَعط داًؾجَ ،اهتحبى ػولی
 -8منابع اصلی درس:
- Modern Nutrition in Health and Diseases 2015
- Jeliffe D.B & Jeliffe E.F, Community nutrition assessment. Oxford un. Press
- Gibsin RS. Principles of nutrition assessment, oxford un. Press
- Human nutrition and Dietetics 2008
- Kerause,s Food and Nutrition Therapy 2016.
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تؼزیف ٍضؼیت تغذیِ ٍ ػَاهل هَثز
بههز شى ٍاّههذاج عههٌجؼ ٍضههؼیت
تغذیِ ٍ عیغتن ارسیببی شى
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سخخرنزاني بخخا رًش
پزسص ً پاسخ
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رٍؽههْبی ارسیههببی ٍضههؼیت تغذیههِ،
هغتقین ٍ غیزهغتقین
ارسیببی ّبی شًتزٍپَهتزیک :هحبعي2 ،
هؼبیب ٍ بطبّب
ارسیببی ّبی شًتزٍپَهتزیک ،ؽببص 2
ّبی اًذاسُ بذى ٍ ؽببص ّبی رؽذ
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عالئم ً نطانو ىای سٌئ تغذیو
آمٌسش تکنیکيخای ً ابشارىخای تخ
سنجی
رًش انخخزاسه ریخخزی تخخ سخخنجی در
بیمار با ضزایط مر لف....
رًش انخخزاسه ریخخزی تخخ سخخنجی در
بیمار با ضزایط مر لف....
تفسیز انزاسه ریزی ىای ت سنجی
ارسیابی بیٌضیمیایی ً آسمایطگاىی
خٌ ً لیپیزىا....
 .آمخخخٌسش تکنیکيخخخای ً ابشارىخخخای
آسمایطگاىی
تفسز داده ىای آسمایطگاىی....
بقیو مطالب تٌسخط دت خز ملخا ساده
ارائو خٌاىز ضز

3
4

7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17

2

2
2
2
2
2
2
2
2

منابع درسي

Human
Modern،Krause
"

"

"

"

امكانات مٌرد نیاس
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