
  

 

 

 

 (COURSE PLANطزح دٍرُ  )

 

 

 

 

 هقذهِ:

آًْب کوجَد ٍ یب سیبدی رٍضْبی ارسیبثی ٍضعیت تغذیِ ثخص هْوی اس فعبلیتْبی تطخیصی کبرضٌبس تغذیِ هحسَة هی ضَد کِ تَسط 

دریبفت هَاد هغذی ٍ خطز ثیوبریْبی هزتجط ثب تغذیِ هَرد سٌجص قزار هی گیزد تب ثز اسبس آى هذاخلِ ّبی هٌبست طزاحی ٍ اعوبل 

 گزدد.

 

 ػٌبٍيي كلي ايي درس ضبهل هَارد سيز هي ببضذ :

 اّذاف داًطي 

 ّذف كلي 

 

 رٍضْبی ارسيببي كوي ٍ كیفي هصزف هَاد غذايي

 

  اّذاف اختصبصي 

 

 داًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:

 رٍضْبی هجتٌی ثز حبفظِ را ثطٌبسذ ٍ هشایب ٍ هحذٍدیتْبی آى را درک کٌذ 

 رٍضْبی غیز هجتٌی ثز حبفظِ را ثطٌبسذ ٍ هشایب ٍ هحذٍدیتْبی آى را درک کٌذ 

  کوک اثشارّبی هَرد استفبدُ در ارسیبثی هصزف غذایی را ثطٌبسذ 

 كبرضٌبسي ػلَم تغذيِهقطغ ٍ رضتِ تحصیلي:           ػلَم تغذيِگزٍُ آهَسضي:                                  بْذاضت اٍس داًطکذُ:

 3 :تؼذاد ٍاحذ ارسيببي ٍضغ تغذيِ : ًبم درس

 ٍاحذ( 1ٍاحذ(، ػولي ) 2) ًظزی ًَع ٍاحذ :

 11-12ٍ  8-11يکطٌبِ رٍس ٍ سبػت بزگشاری كالس:   2ٍ  1تغذيِ اسبسي  پیص ًیبس:

 داًطکذُ بْذاضت اٍس هکبى بزگشاری:

 دكتز هْکبهِ ػبضَرپَرهسئَل بزًبهِ :  

 خبًن دكتز ػبضَرپَر هذرسیي) بِ تزتیب حزٍف الفبب(:

 دكتز هْکبهِ ػبضَرپَرتْیِ ٍ تٌظین : 

 88 بْوي ببسًگزی: تذٍيي/ تبريخ

 داًطکذُ ػلَم پشضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هزكش هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَسش ػلَم پشضکي

 ٍاحذ بزًبهِ ريشی درسي ٍ آهَسضي

 



 

 

 

  كليّذف 

 

 آضٌبيي بب رٍضْبی ارسيببي تي سٌجي 

 

  اّذاف اختصبصي 

 

 داًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:

 ثب اثشارّبی تي سٌجی اس قجیل تزاسٍ، قذسٌج، کبلیپز ٍ ... آضٌب ثبضذ ٍ ًحَُ کبرکزد ّز یک را ثذاًذ 

 جٌسی هختلف ٍ تفسیز آًْب را ثذاًذ ًحَُ هحبسجِ ًوبیِ ّب ٍ هقبیسِ ثب استبًذارد ٍ هقبدیز هزجع در گزٍّْبی سٌی ٍ 

 

 ّذف كلي 

 

 آضٌبيي بب رٍضْبی ارسيببي ببلیٌي

 

  اّذاف اختصبصي 

 

 داًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:

 ًطبًِ ّبی ثبلیٌی ًبضی اس سَء تغذیِ اًزصی ٍ درضت هغذیْب را ثطٌبسذ 

 ًطبًِ ّبی ثبلیٌی ًبضی اس سَء تغذیِ ریشهغذیْب را ثطٌبسذ 

  َُاًجبم هعبیٌِ ّب ٍ غزثبلگزی ّبی ثبلیٌی ثزای ثزرسی اختالالت تغذیِ ای را ثذاًذًح 

 ًطبًِ ّبی ثبلیٌی سَء تغذیِ در ثیوبراى ثستزی در ثیوبرستبى را ثطٌبسذ 

 

 ّذف كلي 

 

 آضٌبيي بب رٍضْبی ارسيببي بیَضیویبيي

 

  اّذاف اختصبصي 

 

 داًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:

  ایوٌیارسیبثی ٍضعیت 

 ارسیبثی ثیَضیویبیی ٍضعیت تغذیِ ای پزٍتئیي، هَاد هعذًی ٍ ٍیتبهیٌْب 

 

 ضزايط اجزاء

 

  اهکبًبت آهَسضي بخص 

  کبهپیَتز ٍیذٍئَ پزٍصکتَر ،اسالیذ پزٍصکتَر ٍ 

 



 

   ُآهَسش دٌّذ 

   :ِدکتز هْکبهِ عبضَرپَراسبتیذهزبَط 

 

 

  هٌبثع اصلی درسی: 

 Nutritional assessment, McGrow-Hill, Boston 

 Principles of nutritional assessment (Oxford university press, USA) 

 Kraus’s food and the nutrition care process: Elsevier health sciences 

 

  ارسضیبثی 

 

 ًحَُ ارسضیببي         

 حضَر فعبل ٍ هَثز در کالس 

 ثحث گزٍّی 

 آسهَى هیبى تزم 

 آسهَى پبیبى تزم 

 َآسهَى عولی هْبرت داًطج 

 

  ًحَُ هحبسبِ ًوزُ كل 

  ًوزُ 1هٌظن در کالس: فعبل ٍ حضَر 

  :ًوزُ 5آسهَى هیبى تزم 

  :ًوزُ تئَری( 7ًوزُ عولی،  7) ًوزُ 14آسهَى پبیبى تزم 

 

 هقزرات 

                                10حذاقل ًوزُ قجَلی: 

  قَاًیي آهَسضیتعذاددفعبت هجبس غیجت در کالس: ثز اسبس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ارسيببي ٍضغ تغذيِ درس سهبًبٌذی جذٍل

 سبػت ارائِ تبريخ ارائِ
 هَضَع جلسِ

 ًحَُ ارائِ هذرس
اهکبًبت هَرد 

 ًیبس

رٍش 

 ارسضیببي

13/11/89 10-9 

 

 

ٍض  ع  یثزرس   تی  اّو

دکت  ز هْکبه  ِ   ِیتغذ

 عبضَرپَر

استفبدُ اس 

کبهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر ٍ ًزم 

 افشار پبٍرپَیٌت

کبهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پبٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آسهَى هیبى 

 تزم

آسهَى پبیبى 

 تزم

20/11/89 10-9 

 

رٍضْبی ارسیبثی کو ی  

رٍض ْبی   -هَاد غذایی

هجتٌی ثز حبفظِ ٍ غیز 

 هجتٌی ثز حبفظِ

دکت  ز هْکبه  ِ  

 عبضَرپَر

استفبدُ اس 

تختِ کبهپیَتز، 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر ٍ ًزم 

 افشار پبٍرپَیٌت

کبهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پبٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آسهَى هیبى 

 تزم

آسهَى پبیبى 

 تزم

27/11/89 10-9 

 

 

سبیز رٍضْبی ارسی بثی  

دکت  ز هْکبه  ِ   کوی هَاد غذایی

 عبضَرپَر

استفبدُ اس 

کبهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر ٍ ًزم 

 افشار پبٍرپَیٌت

کبهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پبٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آسهَى هیبى 

 تزم

آسهَى پبیبى 

 تزم

4/12/89 10-9 

 

 

کوک اثشارّ بی ه َرد   

اس   تفبدُ در ارسی   بثی 

 هصزف غذایی

دکت  ز هْکبه  ِ  

 عبضَرپَر

استفبدُ اس 

تختِ کبهپیَتز، 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر ٍ ًزم 

 افشار پبٍرپَیٌت

کبهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پبٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آسهَى هیبى 

 تزم

آسهَى پبیبى 

 تزم

11/12/89 10-9 

 

 

 ارسیبثی تي سٌجی  
دکت  ز هْکبه  ِ  

 عبضَرپَر

استفبدُ اس 

کبهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

ٍ ًزم پزٍصکتَر 

 افشار پبٍرپَیٌت

کبهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پبٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آسهَى هیبى 

 تزم

آسهَى پبیبى 

 تزم



19/12/89 10-9 

 

 

  یزی  اً ذاسُ گ  یرٍضْب

 ثذى یچزث شاىیه
دکت  ز هْکبه  ِ  

 عبضَرپَر

استفبدُ اس 

کبهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر ٍ ًزم 

 افشار پبٍرپَیٌت

کبهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پبٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آسهَى هیبى 

 تزم

آسهَى پبیبى 

 تزم

25/12/89 10-9 

 

در  ِی  ٍضع تغذ یثزرس

 قی    جبهع    ِ  اس طز

 تیٍض    ع یبثی    ارس

 یاجتوبع -یاقتصبد

دکت  ز هْکبه  ِ  

 عبضَرپَر

استفبدُ اس 

کبهپیَتز، تختِ 

ٍیذئَ سفیذ، 

پزٍصکتَر ٍ ًزم 

 افشار پبٍرپَیٌت

کبهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پبٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آسهَى هیبى 

 تزم

آسهَى پبیبى 

 تزم

17/1/88 10-9 

 

 

 

دکت  ز هْکبه  ِ   ارسیبثی ثبلیٌی 

 عبضَرپَر
 هجبسی

کبهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 پبٍرپَیٌتافشار 

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آسهَى هیبى 

 تزم

آسهَى پبیبى 

 تزم

24/1/88 10-9 

 

 

 یٌیعالئ  ن ث  بل یثزرس  

دکت  ز هْکبه  ِ   ّب   يیتبهیکوجَد ٍ

 عبضَرپَر
 هجبسی

کبهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پبٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آسهَى هیبى 

 تزم

آسهَى پبیبى 

 تزم

7/2/88 10-9 

 

 

 

 یٌیعالئ  ن ث  بل یثزرس  

   هَاد هعذًیکوجَد 

دکت  ز هْکبه  ِ  

 عبضَرپَر
 هجبسی

کبهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پبٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آسهَى هیبى 

 تزم

آسهَى پبیبى 

 تزم

     آسهَى هیبى تزم 10-9 14/2/88

21/2/88 10-9 

 

 

 یّ     ب یبثیارسض     

دکت  ز هْکبه  ِ  

 عبضَرپَر

استفبدُ اس 

کبهپیَتز، تختِ 

کبهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

حضَر 

هٌظن در 



 یدر ثزرس یطگبّیآسهب

 ِیٍضع تغذ

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر ٍ ًزم 

 افشار پبٍرپَیٌت

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پبٍرپَیٌت

 کالس

آسهَى هیبى 

 تزم

آسهَى پبیبى 

 تزم

29/2/88 10-9 

 

در  یتخصص طبتیآسهب

آّ ي ،   تیثزآٍرد ٍضع

،  يیتیآّ  ي س  زم، ف  ز

TIBC 

دکت  ز هْکبه  ِ  

 عبضَرپَر

استفبدُ اس 

کبهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر ٍ ًزم 

 افشار پبٍرپَیٌت

کبهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پبٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آسهَى هیبى 

 تزم

آسهَى پبیبى 

 تزم

4/3/88 10-9 

 

اس  ِی  ٍض ع تغذ  یثزرس

 یبثیارسض     قی    طز

 ییبیویَضیث
دکت  ز هْکبه  ِ  

 عبضَرپَر
 هجبسی

کبهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پبٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آسهَى هیبى 

 تزم

آسهَى پبیبى 

 تزم

11/3/88 10-9 

 

ارسضیبثی ثیَض یویبیی  

 هَاد هعذًی
دکت  ز هْکبه  ِ  

 عبضَرپَر

استفبدُ اس 

کبهپیَتز، ًزم افشار 

پبٍرپَیٌت، آهَسش 

 ثِ ضیَُ هجبسی

کبهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پبٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آسهَى هیبى 

 تزم

آسهَى پبیبى 

 تزم

19/3/88 10-9 

 

ارسضیبثی ثیَض یویبیی  

 ٍیتبهیٌْب
دکت  ز هْکبه  ِ  

 عبضَرپَر
 هجبسی

کبهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پبٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آسهَى هیبى 

 تزم

آسهَى پبیبى 

 تزم

     آسهَى پبیبى تزم  

 


