فزم هؼزفی درّص ًظزی ّ ػولی – داًؼگاٍ ػلْم پشػکی یاطْج

بسمه تعالی
هؼزفی درص تیواری ُای ًاػی اس طْء تغذیَ
39-6931
داًؼکدٍ تِداػت ّ ػلْم تغذیَ :داًؼگاٍ ػلْم پشػکی یاطْج
گزٍّ آهْسػی  :تغذیَ
٭رػتَ ّ هقطغ تحصیلی  :کارػٌاطی
تیواری ُای
٭ًام ّ ػوارٍ درص:
ػلْم تغذیَ
ًاػی اس طْء تغذیَ
٭هحل تزگشاری :داًؼکدٍ تِداػت ّ
٭رّس ّ طاػت تزگشاری:یک ػٌثَ
ػلْم تغذیَ
2-4
ًیوظال

اّل/

٭تؼداد ّ ًْع ّاحد (ًظزی/ػولی) ً :ظزی دّ ّاحد
٭درّص پیغ ًیاس:
٭ًام هظّْل درص:پْرهحوْدی

٭تلفي ّ رّسُای تواص:

٭آدرص دفتز :داًؼکدٍ تِداػت ّ
ػلْم تغذیَ

٭آدرص :Email :Email
pourmahmoudi@gmail.com

٭ ُدف کلی درص -6:ػٌاخت ػلل ّ ػْاهل هْثز تز تیواری ِای طْء تغذیَ در
ا یزاى ّ ج ِاى ّػٌا طایی ّ ا قداهات السم در پی ؼگیزی ّ کٌ تزل آً ِا را
تؼزیح ًوایٌد.
-9اُوی یت تغذ یَ ّارت قاء طالهت فزد درجاه ؼَ  -4راُ ِای پی ؼگیزی اس
تیواریِای تا هٌؼؼَ تغذیَ ای
٭ا ُداف اختصا صی درص:اًت ظار هی رّد کَ داً ؼجْیاى هح تزم پض اس پا یاى
درص قادر تاػٌد هثاحث سیز تَ خْتی تصْرت ػولی تکار گیزًد
اُویت تغذیَ درپیؼگیزی اس تیواری ُای تغذیَ٭هٌاتغ اصلی درص (ػٌْاى کتاب ً ،ام ًْیظٌدٍ  ،طال ّ هحل اًتؼارً ،ام
ًاػز ،ػوارٍ فصْل یا صفحات هْرد ًظز در ایي درص -در صْرتی کَ
هطالؼَ ُوَ کتاب یا ُوَ هجلدات آى تَ ػٌْاى هٌثغ ضزّری ًثاػد)
 -6اصْل تغذیَ کزاّّص ،تغذیَ راتیٌظْى ،تغذیَ ّتغذیَ درهاًی تزجوَ
هظِزی
٭ًحٍْ ارسػیاتی داًؼجْ ّ تارم هزتْط تَ ُز ارسػیاتی :
الف) در طْل دّرٍ(کْئیش ،تکالیف،اهتحاى هیاى تزم)...
تارمً 8 :وزٍ اس 22
ب) پایاى دّرٍ
تارمً 62 :وزٍ اس 22
٭طیا طت ه ظّْل دّرٍ در هْرد تز خْرد تا غی ثت ّ تاخیز داً ؼجْ در کالص
درص :غی ثت غ یز ه جاس تَ آ هْسع هؼز فی تا تز ا طاص ضْاتط آهْس ػی تااّ
تزخْرد گزدد
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جدًل سمان بندی ارائو بزنامو درص.بیماریيای ناضی اس سٌء تغذیو تغذیو نیمسال /اًل 99-99
ردیف

تاریخ

ساعت

مدرص

عنٌان

1

2-4

تعارف تغذیو ،نقص ًاىمیت آن
درسالمتی ًبیماری ،آمارىای
مزبٌطو ...

پٌرمحمٌدی

2

2-4

چاقی ،علل ،آمارىای مزبٌطو

پٌرمحمٌدی

3

2-4

4

2-4

عٌرض چاقی ً ارتباط آن با سایز
بیماریيا
رًش کنتزل چاقی  ً،ضاخص
ىيای مزبٌطو

مطاعو قبلی ،حضٌر در کالص ً تٌجوبو مطالب -2ضزکت در بحث ىای کالسی
 -3پاسخ دادن بو سٌاالت مطزح ضده
تٌسظ دانطجٌیان ًمدرص

پٌرمحمٌدی
""

9

2-4

فطارخٌن ،تعاریف ً ..

""

9

2-4

علل فطار خٌن ،راىای کنتزل ً
پیطگیزی ....

""

7

2-4

سزطانيا ،طبقو بندی ...آمار ً ...

""

8

2-4

9

2-4

11

2-4

11

2-4

12

2-4

""

13

2-4

""

14

2-4

""

19

2-4

""

19

2-4

""

17

2-4

""

علل ً عٌامل ایجاد کننده سزطان
ىا...
پیطگزی اس سزطاىا ً انتی
اکسیدانيا...
نقزص ً بیماریيای آرتزیت
رًماتید علل ..
بقیو در دکتز ملکشاده سحمت می
کطد.

آمادگی السم دانطجٌیان قبل اس ضزًع
کالص

""
""
""
""

٭تااااااااااااریا اهتحااااااااااااى هیااااااااااااى تااااااااااازم :
٭ تاریا اهت حاى پا یاى تزم :طْاالت اهت حاًی ت صْرت ت ؼزیحی ،ت ظتی  ،جا
خالی،کْتا جْاب هی تاػد
٭ طایز تذکز ُای ه ِن تزای داً ؼجْیاى :تق لة در اهت حاى ضوي هؼز فی تَ
کویتَ اضثاطی صفز هحظْب هی ػْد

