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                                                                        اصول تغذیه مادر و کودک عنوان درس :  

                                                                                   2:عملي(-)تئورینوع واحد  تعداد و

    :پيش نياز

 10-8دوشنبه ساعت  :  ساعت تدریس  روز و

 دانشكده پرستاری و مامایي  :مكان تدریس

 دکتر حسين حاجيان فرمدرس:  

 رتبط با آنکودکي و مشكالت و بيماری های م آشنایي با تغدیه دوران بارداری و شيردهي و هدف کلي: 

فعاليتهای 

 دانشجویان 

شيوه تدریس و رسانه 

 آموزشي

اهداف ویژه:  در پایان هر جلسه دانشجو 

 باید قادر باشد 

 جلسه هدف کلي

 ، پرسش و پاسخ
حضور فعال در  

 كالس 

، وایت برد و  سخنراني

 ویدئوپروژكتور 

را   باردار  زنان  برای  انرژی  محاسبه  بتواند  دانشجو 

 1 ژی  محاسبه انر محاسبه كند 

 ، پرسش و پاسخ
حضور فعال در  

 كالس 

، وایت برد و  سخنراني

 ویدئوپروژكتور 

دانشجو مقدار كربوهیدرات الزم برای زنان باردار را  

 2 آموزش كربوهیدرات ها  با مقدار و نوع آن محاسبه كند

 ، پرسش و پاسخ
حضور فعال در  

 كالس 

، وایت برد و  سخنراني

 ویدئوپروژكتور 

ها ی  الزم برای زنان باردار را  دانشجو مقدار چربي  

 3 آموزش چربي ها با مقدار و نوع آن محاسبه كند

 ، پرسش و پاسخ
حضور فعال در  

 كالس 

، وایت برد و  سخنراني

 ویدئوپروژكتور 

دانشجو مقدار پروتئین  الزم برای زنان باردار را با  

 4 آموزش پروتئین ها مقدار و نوع آن محاسبه كند

 ، پرسش و پاسخ
فعال در  حضور  

 كالس 

، وایت برد و  سخنراني

 ویدئوپروژكتور 

دانشجو مقدار ویتامین ها ی  الزم برای زنان باردار  

 5 آموزش ویتامین ها   را با مقدار  آن محاسبه كند 

 ، پرسش و پاسخ
حضور فعال در  

 كالس 

، وایت برد و  سخنراني

 ویدئوپروژكتور 

ر  دانشجو مقدار مینرال  ها ی  الزم برای زنان باردا

 6 آموزش مینرال ها  را با مقدار  آن محاسبه كند 

 ، پرسش و پاسخ
حضور فعال در  

 كالس 

، وایت برد و  سخنراني

 ویدئوپروژكتور 

دانشجو با مشکالت دوران بارداری كه با تغذیه قابل  

 كنترل است آشنا مي شود 
آموزش مشکالت تغذیه ای  

   1دوران بارداری 
7 

 ، پرسش و پاسخ
حضور فعال در  

 كالس 

، وایت برد و  خنرانيس

 ویدئوپروژكتور 

دانشجو با مشکالت دوران بارداری كه با تغذیه قابل  

 كنترل است آشنا مي شود 
آموزش مشکالت تغذیه ای  

   2دوران بارداری 
8 

 ، پرسش و پاسخ
حضور فعال در  

 كالس 

، وایت برد و  سخنراني

 ویدئوپروژكتور 

زنان اصلي  نیازهای  بتواند  را    دانشجو  شیرده 

 محاسبه نماید و با نیازهای تغذیه ای انها اشنا شود 
آموزش تغذیه در دوران  

   1شیردهي
9 

 ، پرسش و پاسخ
حضور فعال در  

 كالس 

، وایت برد و  سخنراني

 ویدئوپروژكتور 

را   شیرده  زنان  اصلي  نیازهای  بتواند  دانشجو 

 محاسبه نماید و با نیازهای تغذیه ای انها اشنا شود 
یه در دوران  آموزش تغذ

   1شیردهي
10 

 ، پرسش و پاسخ
حضور فعال در  

 كالس 

، وایت برد و  سخنراني

 ویدئوپروژكتور 

بتواند   را  نوزادی  دوران  ای  تغذیه  نیازهای  دانشجو 

قابل   مواد  و  نوزاد   تغذیه تکمیلي  محاسبه كند  و 

 استفاده برای او را یاد بگیرد 

 11 آموزش تغذیه دوران نوزادی  



 ، پرسش و پاسخ
ضور فعال در  ح

 كالس 

، وایت برد و  سخنراني

 ویدئوپروژكتور 

بتواند   را  ای دوران كودكي  تغذیه  نیازهای  دانشجو 

و   بایدها  و  كدک  تکمیلي  تغذیه  و  كند   محاسبه 

 نیایدهای آن  را یاد بگیرد

 12 آموزش تغذیه دوران كودكي

 ، پرسش و پاسخ
حضور فعال در  

 كالس 

، وایت برد و  سخنراني

 ر ویدئوپروژكتو

دانشجو بتواند نیازهای تغذیه ای در افراد دیابتي و  

زنان باردار دیابتي را محاسبه كند  . روش تشخیص  

 دیابت و كنترل ان را بداند 

 13 آموزش دیابت و تغذیه آن

 ، پرسش و پاسخ
حضور فعال در  

 كالس 

، وایت برد و  سخنراني

 ویدئوپروژكتور 

چ  افراد  در  ای  تغذیه  نیازهای  بتواند  و  دانشجو  اق 

. روش  باردار را محاسبه كند   اضافه وزن در زنان 

 تشخیص چاقي و كنترل ان را بداند 

 14 آموزش چاقي و كنترل ان

 ، پرسش و پاسخ
حضور فعال در  

 كالس 

، وایت برد و  سخنراني

 ویدئوپروژكتور 

پرفشار   افراد  در  ای  تغذیه  نیازهای  بتواند  دانشجو 

  . كند   محاسبه  را  باردار  زنان  در  روش  خون 

 تشخیص فشار خون  و كنترل ان را بداند 

آموزش فشار خون و كنترل  

 آن
15 

 سوال   امتحان كتبي
 ارزیابي دانشجو  

 16 امتحان پایان ترم 

 

 : فعاليت های مورد نظر استاد و ميزان نمره اختصاص یافته به آن فعاليت ذکر شود. بعنوان مثال: نحوه ارزشيابي

 یک نمره          حضور به موقع و فعال در کالس

 شرکت در بحث های گروهي            دو نمره 

 نمره   7امتحان ميان ترم                            

 نمره  10امتحان پایان ترم:                       

 

 تغذیه در دوران بارداری و شيردهي ، دکتر حسين حاجيان فر  :  عمناب

 و شيردهي  تغذیه  و تغذیه درماني کراوس بخش بارداری 


