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  ( ترکیبی یا مجازیCOURSE PLAN)طرح دوره 

 

 

مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی مهندسی بهداشت دانشکده :  بهداشت اوز        گروه آموزشی:  بهداشت حرفه ای      

 حرفه ای

 واحد  2 :  تعداد واحد بیوشیمی و اصول تغذیه  :  نام درس

 نوع واحد : نظری

 21-21دوشنبه روز و ساعت برگزاری کالس:  ندارد پیش نیاز:

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     
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 معرفی درس:

هدف از این درس آشنایی با کلیاتی در مورد بیوشیمی به منظور درک مطالب مربوط به دروس اصلی بهداشت 

حرفه ای از قبیل سم شناسی شغلی، بیماری های حرفه ای و آشنایی دانشجویان با مواد غذایی و نقش آن در 

 تغذیه انسان است.
 

 

 عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد :

 :بخش تغذیه
 :نقش فیزیولوژیک و منابع مواد مغذی به تفکیک زیر 

در  هاو نقش آن ، امالحویتامین ها )محلول در آب و محلول در چربی(انرژی،  ،پروتئینها ،چربی هاکربوهیدراتها، 
 سالمت و بیماری

  ،گروههای غذایی و ابزار تنظیم برنامه غذایی سالمتعریف غذا 

 شاخصهای آنتروپومتری ارزیابی وضع تغذیه 

  شاخصهای ارزیابی وضع تغذیه شامل بررسی مصرف، آزمایشات بیوشیمیایی و مشاهدات بالینی 

 تعریف سوء تغذیه و انواع آن 

 کاربرد تغذیه در سالمت جامعه 

 بخش بیوشیمی:

 آب، اسید و باز و تامپون 

 تعریف نوکلئوتیدها 

 تعریف آنزیم ها، عوامل موثر بر سرعت فعالیت آنزیمی و مهارکننده ها 

 

 هدف کلی 

 نقش فیزیولوژیک و منابع مواد مغذی درک 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

پلی ساکاریدها( و نقش آن در ساختمان کربوهیدراتها، دسته بندی کربوهیدراتها )منوساکاریدها، دی ساکاریدها،  -
 سالمت و بیماری را درک نماید

 مکان برگزاری: دانشکده بهداشت اوز

 دکتر مهکامه عاشورپورمسئول برنامه :  

 m.ashourpour@larums.ac.ir آدرس پست الکترونیکی:              129-22291222:    دانشکده تماسشماره 

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر مهکامه عاشورپور

 m.ashourpour@larums.ac.ir  آدرس پست الکترونیکی:              129-22291222شماره تماس دانشکده:  

 دکتر مهکامه عاشورپور تهیه و تنظیم : 

 11مرداد  بازنگری: تدوین/ تاریخ
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ساختمان چربی ها، دسته بندی چربیها )اسیدهای چرب، تری گلیسریدها، کلسترول، فسفولیپیدها، موم ها، ترپن  -
 ها( و نقش آن در سالمت و بیماری را درک نماید

یدها، پروتئین ها( و نقش آن در سالمت و بیماری ساختمان پروتئینها، دسته بندی پروتئین ها )اسیدهای آمینه، پپت -
 را بیان نماید

 اهمیت انرژی و نقش آن در سالمت و بیماری را تشخیص دهد -

 اهمیت انواع ویتامین ها )محلول در آب و محلول در چربی( و نقش آنها در سالمت و بیماری را درک نماید -

 را بشناسدتقسیم بندی امالح و نقش آنها در سالمت و بیماری    -

 هدف کلی 

 تعریف غذا، گروههای غذایی و ابزار تنظیم برنامه غذایی سالم

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 غذا و مواد غذایی را تعریف کند 

 گروههای غذایی را بشناسد 

 مواد غذایی موجود در هر گروه غذایی را بشناسد 

  در رژیم غذایی روزانه واقف باشدبه اهمیت سهم گروههای مختلف غذایی 

 

 هدف کلی 

 شناخت شاخصهای ارزیابی وضع تغذیه

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 شاخصهای ارزیابی وضع تغذیه را نام ببرد 

 شاخصها و نحوه اندازه گیری آنتروپومتری به منظور ارزیابی وضع تغذیه را بشناسد 

  ارزیابی وضع تغذیه را درک کند و قادر باشد آنها را به کار گیردشاخصهای بیوشیمیایی 

 شاخصهای بالینی ارزیابی وضع تغذیه را درک کند و قادر باشد آنها را به کار گیرد 

 شاخصهای بررسی مصرف به منظور ارزیابی وضع تغذیه را درک کند و قادر باشد آنها را به کار گیرد 

 

 هدف کلی 

 جامعه کاربرد تغذیه در سالمت

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:

 مفهوم تغذیه جامعه را درک نماید 

 اهمیت کاربرد تغذیه در سالمت جامعه را تحلیل کند 

 

 هدف کلی 

 آشنایی دانشجویان با اسید و باز و تامپون
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  اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:

 مکانیسم تامپون ها را درک کرده و بیان کند 

  اسید و باز را درک کرده و بیان نمایدتعادل 

 

 هدف کلی 

 آشنایی با آنزیم ها

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:

 در مورد اهمیت و عملکرد آنزیم ها شناخت داشته باشد 

 مکانیسم عملکرد آنزیم ها را تحلیل کند 

 

 روش آموزش 
 

 حضوری                                    ترکیبی                                          مجازی  

 شرایط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
  و با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید و کامپیوتر ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور 

 

  منابع درسی:  

 بلی  در نظر دارید؟ درسی خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبع/مقاله آیا کتاب 

 خیر 

 :در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید 

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های صفحات و  فصل

 مطالعهمشخص شده برای 
 79، بیوشیمی پرستاری و مامایی رضا محمدی، نشر آییژ 

 
 2-21فصل های 

  نویسندگان: سیلویا اسکات استامپ، نشر ترجمه فرزاد شیدفرتغذیه اساسی کراوس ،
 79جامعه نگر، 

 2-5فصل های 
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 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسی دانشجویان 

 به مقاله

 

 

 

 

 

 

 

 

  در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر کتاب فوق

آن را ضمیمه  فایل، مشخصات آن را ذکر کنید و به دانشجویان معرفی کنید منبع درسییا به تنهایی به عنوان 

 نمایید:

 

و ...  های دیگر دانشگاهمحتوای بارگذاری شده بر روی سامانهمنظور اسالید پاور پوینت، جزوه، فیلم آموزشی،  *

 است.

 

  منبع مطالعه در صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری )مانند کتاب، مجموعه اسالید، جزوه و ...( را به عنوان

، مشخصات کامل آن را ذکر کنید. )در سامانه قسمتی جداگانه برای این موارد در به دانشجویان معرفی کنید بیشتر

 نظر گرفته شده است.(

2 ..................................................................................................................................................................................................................................  

1 ..................................................................................................................................................................................................................................  

3 ..................................................................................................................................................................................................................................  

 

 

 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل 

 ** برای بارگذاری
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 آزمون های خود ارزیابی 

 خیر   بلی   اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا برای درس خود2

 کنید.ها را ذکر در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

 .مشخصات این خودآزمونها متعاقبا به دانشجویان اعالم خواهد شد 

 نوع آزمون عنوان آزمون شماره
مهلت پاسخ دادن 

 دانشجویان

ه مهلت ارائه بازخورد ب

 تکالیف

 

 

 مثال

 

آزمون مبحث انرژی و 

نقش آن در سالمت و 

 بیماری

تستی 

 چهارجوابی

تا  21/8/77از 

25/8/77  

 

11/8/77تا تاریخ   

 

 های دانشجویانتکالیف و پروژه 

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

مهلت 

فیدبک 

دادن 

 مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

 

2 

 تکلیف

اول 

 کالسی

نابع در این تکلیف از دانشجویان خواسته خواهد شد که م

مهم انرژی در رژیم غذایی انسان و سهم آنها در تامین 

را شرح دهند انرژی روزانه  

تا  1/9/77

21/9/77  
13/9/77  

مرور فصل 

مربوطه از 

 مبحث انرژی

1 

 تکلیف

دوم 

 کالسی

نابع در این تکلیف از دانشجویان خواسته خواهد شد که م

ان را و تقسیم بندی انواع کربوهیدرات در رژیم غذایی انس

 شرح دهند

تا  7/9/77

13/9/77  
31/9/77  

مرور فصل 

مربوطه از 

مبحث 

 کربوهیدرات

3 

 تکلیف

سوم 

 کالسی

نابع در این تکلیف از دانشجویان خواسته خواهد شد که م

رح و تقسیم بندی انواع چربی در رژیم غذایی انسان را ش

 دهند

تا  21/9/77

31/9/77  
9/8/77  

مرور فصل 

مربوطه از 

 مبحث چربی

21/8/77تا  13/9/77نابع در این تکلیف از دانشجویان خواسته خواهد شد که م تکلیف 1 مرور فصل  
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 طول ترم فیتکال 

 مشخصات تکالیف مورد نظر در طول نیمسال تحصیلی اعالم خواهد شد.

 

  درسیپروژه 

 خیر   بلی   اید؟در نظر گرفته/میان ترم . آیا برای درس خود پروژه پایان ترم 2

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:           

..........................................................................................................................................................................................................  

  

 یریادگی یها تیفعال ریسا 

انجام  یمباحثه دقت کاف تیو هدا ی(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانیاتاق بحث )غ یدر سامانه امکان فعال ساز

 نیبه استفاده از ا لی. در صورت تمادینما یادیکمک ز انیدر دانشجو یانتقادتواند به پرورش تفکر -یشود م

 :دیینما لیرا تکم ریامکان موارد ز

 )اتاق بحث )فورم 

 بحث:  موضوع

 موضوع بحثها مرتبط با مباحث آموزش داده شده بوده و متعاقبا اعالم خواهد شد.

 ارزشیابی دانشجویان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 نمره 5 میان ترمآزمون 

 نمره 21 آزمون پایان ترم

 نمره 2 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 نمره 1 تکالیف و سایر فعالیت ها

 

 مقررات 

 01: حداقل نمره قبولی                                        

 بر اساس قوانین آموزشیتعداددفعات مجاز غیبت در کالس :              

چهارم 

 کالسی

ان را و تقسیم بندی انواع پروتئین ها در رژیم غذایی انس

 شرح دهند.

9/8/77 مربوطه از  

مبحث 

 پروتئین
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 بیوشیمی و اصول تغذیه درس زمانبندی جدول

 تاریخ ارائه
ساعت 

 ارائه

 موضوع جلسه
 نحوه ارائه مدرس

امکانات 

 مورد نیاز

روش 

 ارزشیابی

انرژی و نقش آن  21-21 29/1/77

در سالمت و 

 بیماری

دکتر مهکامه 

 عاشورپور

سخنرانی، 

استفاده از 

کامپیوتر، 

ویدئو 

پروژکتور و 

نرم افزار 

 پاورپوینت

کامپیوتر، 

ویدئو 

پروژکتور، نرم 

افزار 

 پاورپوینت

حضور منظم 

 در کالس

آزمون میان 

 ترم

آزمون پایان 

 ترم

نقش فیزیولوژیک  21-21 11/1/77

و منابع 

 کربوهیدراتها

دکتر مهکامه 

 عاشورپور

سخنرانی، 

استفاده از 

کامپیوتر، 

ویدئو 

پروژکتور و 

نرم افزار 

 پاورپوینت

کامپیوتر، 

ویدئو 

پروژکتور، نرم 

افزار 

 پاورپوینت

حضور منظم 

 در کالس

آزمون میان 

 ترم

آزمون پایان 

 ترم

نقش فیزیولوژیک  21-21 32/1/77

و منابع 

 کربوهیدراتها

دکتر مهکامه 

 عاشورپور

سخنرانی، 

استفاده از 

کامپیوتر، 

ویدئو 

پروژکتور و 

نرم افزار 

 پاورپوینت

کامپیوتر، 

ویدئو 

پروژکتور، نرم 

افزار 

 پاورپوینت

حضور منظم 

 در کالس

آزمون میان 

 ترم

آزمون پایان 

 ترم

نقش فیزیولوژیک  21-21 9/9/77

 و منابع چربیها 

دکتر مهکامه 

 عاشورپور

سخنرانی، 

استفاده از 

کامپیوتر، 

ویدئو 

پروژکتور و 

نرم افزار 

 پاورپوینت

کامپیوتر، 

ویدئو 

پروژکتور، نرم 

افزار 

 پاورپوینت

حضور منظم 

 در کالس

آزمون میان 

 ترم

آزمون پایان 

 ترم

نقش فیزیولوژیک  21-21 21/9/77

 و منابع چربیها 

دکتر مهکامه 

سخنرانی، 

استفاده از 

کامپیوتر، 

ویدئو 

پروژکتور و 

کامپیوتر، 

ویدئو 

پروژکتور، نرم 

افزار 

 پاورپوینت

حضور منظم 

 در کالس

آزمون میان 

 ترم

آزمون پایان 
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نرم افزار  عاشورپور

 پاورپوینت

 ترم

نقش فیزیولوژیک  21-21 12/9/77

 و منابع پروتئینها 

دکتر مهکامه 

 عاشورپور

سخنرانی، 

استفاده از 

کامپیوتر، 

ویدئو 

پروژکتور و 

نرم افزار 

 پاورپوینت

کامپیوتر، 

ویدئو 

پروژکتور، نرم 

افزار 

 پاورپوینت

حضور منظم 

 در کالس

آزمون میان 

 ترم

آزمون پایان 

 ترم

نقش فیزیولوژیک  21-21 18/9/77

 و منابع ویتامینها 

دکتر مهکامه 

 عاشورپور

سخنرانی، 

استفاده از 

کامپیوتر، 

ویدئو 

پروژکتور و 

نرم افزار 

 پاورپوینت

کامپیوتر، 

ویدئو 

پروژکتور، نرم 

افزار 

 پاورپوینت

حضور منظم 

 در کالس

آزمون میان 

 ترم

آزمون پایان 

 ترم

نقش فیزیولوژیک  21-21 5/8/77

 و منابع امالح 

دکتر مهکامه 

 عاشورپور

سخنرانی، 

استفاده از 

کامپیوتر، 

ویدئو 

پروژکتور و 

نرم افزار 

 پاورپوینت

کامپیوتر، 

ویدئو 

پروژکتور، نرم 

افزار 

 پاورپوینت

حضور منظم 

 در کالس

آزمون میان 

 ترم

آزمون پایان 

 ترم

21/8/77 21-21 

تعریف غذا، 

گروههای غذایی 

و ابزار تنظیم 

برنامه غذایی 

 سالم 

دکتر مهکامه 

 عاشورپور

سخنرانی، 

استفاده از 

کامپیوتر، 

ویدئو 

پروژکتور و 

نرم افزار 

 پاورپوینت

کامپیوتر، 

ویدئو 

پروژکتور، نرم 

افزار 

 پاورپوینت

حضور منظم 

 در کالس

آزمون میان 

 ترم

آزمون پایان 

 ترم

27/8/77 21-21 
شاخصهای 

آنتروپومتری و 

بررسی مصرف 

 تغذیه 

دکتر مهکامه 

 عاشورپور

سخنرانی، 

استفاده از 

کامپیوتر، 

ویدئو 

پروژکتور و 

نرم افزار 

 پاورپوینت

کامپیوتر، 

ویدئو 

پروژکتور، نرم 

افزار 

 پاورپوینت

حضور منظم 

 در کالس

آزمون میان 

 ترم

آزمون پایان 

 ترم
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11/8/77 21-21 
شاخصهای 

بیوشیمیایی و 

بالینی ارزیابی 

 وضعیت تغذیه 

دکتر مهکامه 

 عاشورپور

سخنرانی، 

استفاده از 

کامپیوتر، 

ویدئو 

پروژکتور و 

نرم افزار 

 پاورپوینت

کامپیوتر، 

ویدئو 

پروژکتور، نرم 

افزار 

 پاورپوینت

حضور منظم 

 در کالس

آزمون میان 

 ترم

آزمون پایان 

 ترم

3/7/77 21-21 
 ترم آزمون میان

 

   

21/7/77 21-21 

سوء تغذیه، انواع 

آن و مداخالت 

موفق تغذیه برای 

مبارزه با سوء 

 تغذیه

دکتر مهکامه 

 عاشورپور

سخنرانی، 

استفاده از 

کامپیوتر، 

ویدئو 

پروژکتور و 

نرم افزار 

 پاورپوینت

کامپیوتر، 

ویدئو 

پروژکتور، نرم 

افزار 

 پاورپوینت

حضور منظم 

 در کالس

آزمون میان 

 ترم

آزمون پایان 

 ترم

نوکلئوتیدها و  21-21 29/7/77

 آنزیم ها

دکتر مهکامه 

 عاشورپور

سخنرانی، 

استفاده از 

کامپیوتر، 

ویدئو 

پروژکتور و 

نرم افزار 

 پاورپوینت

کامپیوتر، 

ویدئو 

پروژکتور، نرم 

افزار 

 پاورپوینت

حضور منظم 

 در کالس

آزمون میان 

 ترم

آزمون پایان 

 ترم

آب، اسید، باز و  21-21 29/7/77

 تامپون 

دکتر مهکامه 

 عاشورپور

سخنرانی، 

استفاده از 

کامپیوتر، 

ویدئو 

پروژکتور و 

نرم افزار 

 پاورپوینت

کامپیوتر، 

ویدئو 

پروژکتور، نرم 

افزار 

 پاورپوینت

حضور منظم 

 در کالس

آزمون میان 

 ترم

آزمون پایان 

 ترم

11/7/77 21-21 
بیوشیمی ادرار، 

بیوشیمی خون و 

آزمایشهای مهم 

 بالینی

دکتر مهکامه 

 عاشورپور

سخنرانی، 

استفاده از 

کامپیوتر، 

ویدئو 

پروژکتور و 

نرم افزار 

 پاورپوینت

کامپیوتر، 

ویدئو 

پروژکتور، نرم 

افزار 

 پاورپوینت

حضور منظم 

 در کالس

آزمون میان 

 ترم

آزمون پایان 

 ترم
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آزمون 

 پایان ترم
 

 

   

 

 


