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اصول تغذیه در گروههای ویژه شامل ورزشکاران و تغذیه در شرایط اضطراری و تغذیه در این درس دانشجویان را با : درس شرحی از 
  .گیاه خواری و ارزیابی وضعیت تغذیه آشنا می سازد

 



 :منابع اصلی تدریس درس مورد نظر
 .7947طمه همایونی انتشارات خسروی ترجمه فا و رژیم درمانی اصول تغذیه کراوس .7

2. Human nutrition 
9. Modern nutrition 

 
 

 

 : درس اهداف كلي

 اشنایي دانشجو با تغذیه گروههای ویژه (7

 اشنایي با مکانیسم انقباض نیاز به انرژی در سلولهای عضالني (2

 اشنایي با نیازهای تغذیه ای در ورزشکاران (9

 .اشنایي اصول تغذیه در شرایط اضطراری (4

5)  

 

 جلسه اول*

 فاطمه برازجاني: نام مدرس

 فیزیولوژی سلول عضالني :عنوان مبحث

 .را شرح دهد انقباض سلولهای عضالني .7

 .را توضیح دهد انرژی در سلولهای عضالنيمصرف  .2

 .را بداند روشهای تامین كننده انرژی برای سلولهای عضالني .9
 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □شناختي    :حیطه 

 ..سخنراني همراه با اسالید و پرسش و پاسخ: .روش آموزشي

 كالس درس، ویدئو پروژكتور: وسیله كمك آموزشي

 جلسه دوم*

 ...فاطمه برازجاني: نام مدرس

 مراحل تولید انرژی : عنوان مبحث

 شرح دهدرا  مسیرهای تامین كننده انرژی و مسیر گلیکولیز بي هوازی و هوازی .7

 .را بیان كند عوامل تعیین كننده در استفاده سلولهای عضالني برای تامین انرژی .2

 .را بداند اهمیت كنترل مایعات بدن .9



 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □شناختي :   حیطه 

 ...پرسش و پاسخ-سخنراني همراه با اسالید: روش آموزشي

 ...كالس درس و ویدئوپروژكتور: ..مك آموزشيوسیله ك

 

 سوم جلسه*

 ..فاطمه برازجاني: .نام مدرس

 مصرف كربوهیدرات در ورزش : عنوان مبحث

 .را توضیح دهد اهمیت كربوهیدراتها در ورزشکاران  .7

 .را بداند مایعات مورد نیاز در ورزشکاران .2

 .بداندرا  دریافت مایعات در مراحل قبل و بعد از فعالیت ورزشي .9

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □شناختي :   حیطه 

 ....سخنراني همراه با اسالید و پرسش و پاسخ: .روش آموزشي

 ...كالس درس و ویدئو پروژكتور: وسیله كمك آموزشي

 

 چهارمجلسه *

 ..فاطمه برازجاني: .نام مدرس

 غذی ها در ورزشاهمیت درشت م: عنوان مبحث

 .را شرح دهد كربوهیدراتها در مراحل مختلف فعالیت ورزشي نیاز به .7

 .را بیان كند نیاز به پروتئن در ورزشکاران .2

 .را بیان كند نیاز به چربي در ورزشکاران .9

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □شناختي :   حیطه 

 ..پرسش و پاسخ–سخنراني همراه با اسالید : .روش آموزشي

 ...ویدئو پروژكتور-كالس درس: وسیله كمك آموزشي

 

 و ششم پنجمجلسه *

 ..فاطمه برازجاني: .نام مدرس

 مواد معدني و امالح در ورزش  : .عنوان مبحث

 

 .را توضیح دهد نیاز به مواد معدني در ورزشکاران -7

 .را شرح دهد (و نیاز به آهنكم خوني )آهن و اهمیت آن در ورزشکاران  -2



 .را بیان كند گروههای در معرض كم خوني و فقر آهن در بین ورزشکاران -9

 .را توضیح دهد كلسیم و اهمیت آن در ورزشکاران -4

 .را بیان كند ویتامین های محلول در اب و محلول در چربي در ورزشکاران -5

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □شناختي :   حیطه 

 ...پرسش و پاسخ–سخنراني همراه با اسالید : .روش آموزشي

 ..ویدئو پروژكتور-كالس درس: وسیله كمك آموزشي

 

 هفتمجلسه *

 ..فاطمه برازجاني: .نام مدرس

 فاكتور های ارگوژن در ورزش: عنوان مبحث

 .را بداند عوامل ارگوژن در ورزشکاران .7

 .را شرح دهد  راتینكافئین و كعملکرد  .2

 .را بیان كند داروههای غیر مجاز و اثرات سوئ انها در ورزشکاران .9

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □شناختي :   حیطه 

 ...پرسش و پاسخ–سخنراني همراه با اسالید : .روش آموزشي

 ...ویدئو پروژكتور-درسكالس : وسیله كمك آموزشي

 

 هشتمجلسه *

 ..فاطمه برازجاني: .نام مدرس

 تغذیه در وضعیت اضطراری: عنوان مبحث

 .را بداند اصول تغذیه در شرایط اضطراری .7

 .را بیان كند تعریف شرایط اضطراری .2

 .وضیح دهدترا  بررسي وضعیت تغذیه در شرایط اضطراری .9

 .را شرح دهد انرژی در شرایط بحران-سوء تغذیه پروتئین .4

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □ي شناخت:   حیطه 

 ...پرسش و پاسخ–سخنراني همراه با اسالید : .روش آموزشي

 .ویدئو پروژكتور-كالس درس: وسیله كمك آموزشي

 

 

 و دهم نهمجلسه *



 ..فاطمه برازجاني: .نام مدرس

 فقر غذایي در بحران: ن مبحثعنوا

 .را شرح دهد كمبود ریز مغذی ها در شرایط بحران .7

 .را بیان كند (تغذیه درماني-تغذیه تکمیلي-تغذیه گروهها)انواع كمك های غذایي در شرایط اضطراری  .2

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □شناختي :   حیطه 

 ...پرسش و پاسخ–سخنراني همراه با اسالید : .روش آموزشي

 ...ویدئو پروژكتور-كالس درس: وسیله كمك آموزشي

 

 یازدهمجلسه *

 ..فاطمه برازجاني: .نام مدرس

 اصول مراقبت تغذیه ای در معلوالن فیزیکی : .عنوان مبحث

 .را شرح دهد نیازهای تغذیه ای معلولین .7

را بیان در معلولین  (،یبوست،كم اشتهایي،از دست دادن اب بدنتغذیه ءسو) مشکالت شایع تغذیه ای .2

 كند

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □شناختي :   حیطه 

 .پرسش و پاسخ–سخنراني همراه با اسالید : .روش آموزشي

 .ویدئو پروژكتور-كالس درس: وسیله كمك آموزشي

  دوازدهمجلسه *

 ..فاطمه برازجاني: .نام مدرس

 اصول تغذیه در پیش دبستاني : .عنوان مبحث

 .بیان كند رشد و تکامل كودكانتاثیر مواد مغذی مختلف را بر   -7

 .شرح دهد كودكيیازمندی به هر یك از مواد مغذی را در دوران ن. -2

 –كمبود آهن-كم وزني و نارسایي رشد-چاقي و اضافه وزن)مشکالت شایع تغذیه ای  -9

 .بیان كندرا  دوران كودكي و مالحظات تغذیه ای مناسب( آلرژی-پوسیدگي دندان

 .توصیه برنامه غذایي مناسب به همراه میان وعده های سالم را بیان كند -4

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □شناختي :   حیطه 

 ..پرسش و پاسخ–سخنراني همراه با اسالید : .روش آموزشي

 .ویدئو پروژكتور-كالس درس: وسیله كمك آموزشي

 

 سیزدهمجلسه *

 ..فاطمه برازجاني: .نام مدرس

  اصول تغذیه در مدارس. :عنوان مبحث



 :اهداف اختصاصي

 .را بداند مادران از اصول تغذیه صحیح كودكان سنین دبستان بهآموزش اصول .7

 .بداندرا  اصول تغذیه صحیح كودكان سنین دبستاناولیاء مدارس در خصوص  به آموزشاصول .2

 شرح دهد این دوراننیازمندی به هر یك از مواد مغذی را در .9

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □شناختي :   حیطه 

 ..پرسش و پاسخ–سخنراني همراه با اسالید : .روش آموزشي

 .ویدئو پروژكتور-كالس درس: وسیله كمك آموزشي

 مچهاردهجلسه *

 ..فاطمه برازجاني: .نام مدرس

 اصول تغذیه در گیاه خواری: .عنوان مبحث

 .انواع رژیم گیاهخواری را بیان كند .7

 .فهرست اقالم غذایي مصرفي در رژیم را توضیح دهد .2

 .گیاهخواری را بیان كند رژیم فواید .9

 ..كمبود ریز مغذی در رژیم را توضیح دهد .4

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □شناختي :   حیطه 

 ...پرسش و پاسخ–سخنراني همراه با اسالید : .روش آموزشي

 ...وژكتورویدئو پر-كالس درس: وسیله كمك آموزشي

 

 پانزدهمجلسه *

 ..فاطمه برازجاني: .نام مدرس

  اصول تغذیه در سالمندی: .عنوان مبحث

 .شرح دهد تغییرات فیزیولوژیك دوران سالمندی را -7

 .تنظیم كند دوران سالمندیبرنامه غذایي مناسب . -2

 .نیازمندی به هر یك از مواد مغذی با افزایش سن را توضیح دهد -9

 .ارزیابي كیفیت زندگي و امنیت غذایي را بیان كند -4

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □شناختي :   حیطه 

 ...پرسش و پاسخ–سخنراني همراه با اسالید : .روش آموزشي

 ..ویدئو پروژكتور-كالس درس: وسیله كمك آموزشي


