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 :عنوان فرآیند -1

  روش نوین آموزش تغذیه به دانشجویان بهداشت عمومی بارویکرد کاربردتغذیه در جامعه برای گروههای آسیب پذیر

 

 

 :صاحبان فرآیند و همکاران -2

 محمود ریوندی –دکتر اکرم کوشکی 

 

 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار:محل اجرای فرآیند -3

 سبزواردانشگاه علوم پزشکی :نام دانشگاه -4

 دانشجویان رشته بهداشت عمومی:فرآیندهدف گروه  -5

 روشهاي نوين آموزش: فرایند حيطه -6

 :محور یا محورهای همسو با فرایند -7

  مرجعيت علمي 

 نظريه پردازي در علوم پزشكي 

 (الزامات اسالمي فرهنگي در فرايندهاي آموزشي)معرفت ديني  

  اخالق حرفه اي 

  پيشرفت و عدالت 

  فرايندهاي آموزشيبومي سازي  

  اصالحات و استانداردسازي در آموزش علوم پزشكي 

  رويكردهاي نوين در فرايندهاي آموزشي 

 آموزش علوم پزشكي پاسخگو 

 :(مدت اجرای فرآیند به همراه جدول زمانبندی اجرا)تاریخ اجراء  -8

 9830-09نیمسال اول 

 

 كشوري :اثر گذاریسطح  -9

  :مقدمه -11

نگاهی به تحووت  مرورم موواد    . علم تغذیه نقش غذا را در ارتقای تندرستی و پیشگیری و درمان بیماریها روشن ساخته است 

غذایی در  دهه های مختلف و مقایسه آن با تغییرا  الگوی بیماریها ، رابطه و همبستگی بین مررم نامتعادل برخی مواد مغوذی  
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زمانی می توان از علم تغذیه بهترین استفاده را درخدمت به سالمت جامعوه کورد   . ی کند و گسترش بعضی از بیماریها را روشن م

متاسفانه هنوز کم آگاهی تغذیه ای . که این دانش به صور  اصولی و کاربردی در بات بردن سطح جامعه مورد استفاده قرار گیرد 

بورای  آمووزش   . روههای علوم پزشکی نیوز مطورا اسوت    نه تنها در سطح جامعه بطور گسترده وجود دارد بلکه این مشکل در گ

درایون  . تغذیه کاربردی روش متداول  سخنرانی و تنظیم برنامه غذایی برور  تئوری وار برای گروههای آسیب پذیر می باشود  

ان را روش نوین تدریس که در این نیمسال برای دانشجویان رشته بهداشت عمومی اجرا می شود ، سعی شده است که دانشوجوی 

با محیط کاری خود و افراد گروههای آسیب پذیر و گیرنده خدما  بیشتر آشنا نموده و ضمن مداخله دانشجو در امور یوادگیری ،   

 .از تعامل بیشتری با گروههای آسیب پذیربرخوردار شده و آموزش کاربردی را با انگیزه بیشتری دنبال کنند 

 

 

 

 :و اهداف اختصاصيكلي هدف  -11

روش نوین آموزش تغذیه به دانشججویان بهداشجت عمجومی بجارویکرد کاربردتغذیجه در جامعجه بجرای        تدوين : هدف كلی

 گروههای آسیب پذیر

 :اهداف اختصاصی 
 آشنایی دانشجویان با محیط کاری خود در آینده -1

 آشنایی دانشجویان با معضال  تغذیه ای گروههای آسیب پذیر -2

 مراحبه و مشاوره صحیح و کسب اطالعا  تزم از گروههای آسیب پذیرآشناسازی دانشجویان با تکنیک  -3

 ایجاد انگیزه در دانشجویان -4

 ایجاد تعامل  بیشتر بین دانشجویان ، مدرس و گروههای آسیب پذیر -5

 مداخله دانشجو در امر یادگیری -6

 آموزش با هدم کاربرد بالینی -7

 ر یادگیریآشنایی فراگیر در استفاده از رایانه ، اینترنت و فیلم د -8

 

 

 

 :(A4صفحه  3حداكثر در )روش اجراء  -12

عروقوی   –ابتدا بر اساس طرا درس ، مباحث تغذیه در بارداری ، شیر دهی ، کودکی و رژیم درمانی در دیابت و بیماریهای قلبی 

بر اساس اعداد ترادفی ،  به هر گروه . نفری تقسیم شدند  5گروه  4سپس دانشجویان ترم سوم بهداشت عمومی به . تدریس شد

را برای جمع آوری اطالعا  و آمووزش واگوذار   ( عوارض بارداری  –دیابت  –کودکی  –شیر دهی       –بارداری ) یک مبحث 

سوپس بورای   . العه کتب مربوطه و سرچ در اینترنت بر مبحث خود تسولط کوافی پیودا کننود     از دانشجویان خواسته شد با مط. شد

هر گروه بوه  . مبحث واگذار شده به آنها ، پرسشنامه ای طراحی کنند تا از طریق آن بتوانند اطالعا  مورد نیاز خود را کسب کنند 

آموزشی مربوطوه را در درمانگاههوا و مراکوز بهداشوتی و      مدیر آموزش معرفی شده و از این طریق مجوز تزم برای انجام فعالیت
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بعد از مراجعه به مراکز بهداشتی یا درمانی ، با گروههای آسیب پذیر از جمله زنان بواردار و شویرده و   . کلینیک دیابت اخذ کردند 

مشکال  تغذیه ای و باورهوای  بیماران دیابتی پس از اخذ موافقت ، به روش چهره به چهره مراحبه کردند و رژیم غذایی آنان ، 

درست یا نادرست غذایی آنان آشنا شده و به آنان آموزش تغذیه دارند و تمام مراحل فوق را فیلمبرداری نموده و در پایوان فویلم   

های بررسی شده را مورد تجزیه و تحلیل و بررسی گروهوی قورار داده و راهکارهوای کواربردی ارائوه       caseنیز مسائل تغذیه ای 

سپس این فیلم را در کالس نمایش دادند و سایر دانشجویان نیز نظرا  و انتقادا  و پیشنهادا  خود را ارائه دادند و در . ند نمود

گروه مباحث خود را ارائوه دادنود، پرسشونامه نظرسونجی از دانشوجویان       4در پایان ترم که . یادگیری حضور فعال و موثر داشتند 

 . اطالعا      جمع آوری شده و بررسی آماری انجام شد  سپس. ،توسط آنان تکمیل گردید 

 

 

 

 :پيامدهای اجرای فرآیند نتایج و -13

نفور   18شورکت کننوده در ایون مطالعوه ،     ( ترم سوم ) دانشجو رشته بهداشت عمومی  22از تعداد : نتایج نظر سنجی از فراگیران 

یل اینکه نمونه های گروههای آسیب پذیر همکاری تزم را با آنهوا  نسبت به این روش ابراز رضایت داشتند و سایر فراگیران به دل

از این روش آموزشی به دلیل برقراری ارتباط مستقیم با گروههای آسیب پذیر % (  82) اکثر دانشجویان . نداشتند ، ناراضی بودند 

ار نمودند کوه ایون شویوه آمووزش بوا      دریافت کننده دانش ، یاد گیری بهتر مطالب و آموزش موثر ، احساس رضایت نموده و اظه

 .توجه به کاربردی کردن دانسته ها باعث افزایش انگیزه آنها در  فرا گرفتن این درس شده است 

 

 

 

 :چگونگي معرفي نتایج فرایند -14

 و رياست دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار  EDC تهیه گزارش كتبی و ارسال آن به   

 

 

 :چالش ها و مشکالت اجرائي فرآیندنتيجه گيری شامل  -15

 : مشکالت اجرايی فرآيند

عدم همکاری برخی از افراد موجوود در   –وقت گیر بودن پروسه های اداری اخذ مجوز از مسئولین واحدهای بهداشتی و درمانی 

 .عدم دسترسی آسان به دوربین فیلمبرداری  –گروههای آسیب پذیر بدلیل موانع فرهنگی و موانع ارتباطی 

 

 :نقاط قوت فرایند 
این شیوه نوین آموزشی را بدتیل افزایش انگیزه و افزایش شاخره های آموزشی و تفهیم بهتر مطالب و آموزش کواربردی ، موی   

 .توان برای دروس مختلف و در سطح کشوری اجرا نمود 
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 :نقاط ضعف فرآیند 
 وقت گیر بودن    

 

 

 

 :(پيوست)به فرایند  های مربوطهیه تائيدفهرست  -16

 تايیديه شوراي آموزشی پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 

 

 

برای قرار گرفتن فرآیندهای ارسالي در سایت جشنواره ارسال موافقتت صتاحبان آنهتا بته دبيرخانته      

 .جشنواره الزم است


