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مقدمه
در این درس اصول تغذیه ،ترکیبات مواد غذایی  ،طبقه بندی آنها  ،مکانیسم های تولید انرژی و متابولیسم ،نقش تغذیه در ارتقا سطح سالمت
فرد در مقاطع مختلف سنی و بررسی انواع رژیم های غذایی در بیماری های مختلف و بهداشت مواد غذایی مورد بحث قرار می گیرد. .

هدف کلی
تعمیق و گسترش دانش دانشجو درزمینه ی نقش تغذیه در تامین سالمت فرد در دوره های مختلف زندگی به منظور پیشگیری از بروز
سوءتغذیه و ارتقا دانش مربوط به مصرف مواد غذایی در زندگی روزمره و همچنین اشنا کردن دانشجوی پرستاری با انواع رژیم های غذایی در
درمان بیماری ها و اهمییت اموزش به بیمار در مورد رعایت رژیم غذایی مرتبط .

اهداف رفتاری
دانشجو در پایان ترم می بایستی


توانایی شناخت و طبقه بندی انواع مواد غذایی از نظر شکل ظاهری و ماهیت بیو شیمیایی را کسب کرده باشد .



هرم غذایی و چگونگی استفاده از آن را یاد گرفته باشد.



دانش الزم در مورد منابع طبیعی  ،مقادیر مورد نیاز بدن و چگونگی سوخت و ساز گروههای مختلفف مفواد انفرژی زا را کسفب کفرده
باشد .



در مورد ویتامین ها و مواد معدنی و نقش آنها در سالمتی انسان اطالعات الزم را کسب کرده باشد .



انواع رژیم های غذایی در بیماری های مختلف را شناخته و با روند مدیریت تغذیه افراد در وضعیت سالمتی و بیماری آشنا شده باشد.

استراتژی آموزشی
سخنرانی و پرسش و پاسخ  ،معرفی کتاب یا جزوه .
وسایل سمعی و بصری  :ویدئوپروژکتور  -وایت برد – پاورپوینت
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