
  
 

 

 

 

 (COURSE PLANعزح دٍرُ  )

 

 

 

 

 هقذهِ:

ایي درس هثٌای علوی ٍ پایِ را جْت یادگیزی ٍ درک تْتز درٍس رصین درهاًی تِ عٌَاى کارتزدی تزیي درٍس دٍرُ کارشٌاسی علَم 

 تغذیِ فزاّن هی آٍرد.

 ػٌبٍيي كلي ايي درس ضبهل هَارد سيز هي ثبضذ :

 اّذاف داًطي 

 ّذف كلي 

 

 گزسٌگي، چبقي ٍ الغزیهکبًیسن ّبی كَتبُ هذت ٍ ثلٌذ هذت هَثز در سیزی، ضٌبخت 

 

  اّذاف اختصبصي 

 

 داًشجَ  در پایاى دٍرُ تایذ تتَاًذ:

 تعاریف، تاریخچِ ٍ سیز تحَل تاریخی فزایٌذّای غذایی را تذاًذ 

 اّذاف فزایٌذ کزدى غذا در رٍسگار اهزٍس را تذاًذ ٍ اّویت آًْا را درک کٌذ 

 

 

 كبرضٌبسي ػلَم تغذيِهقغغ ٍ رضتِ تحصیلي:           ػلَم تغذيِگزٍُ آهَسضي:                                  ثْذاضت اٍسداًطکذُ :

 2 :  تؼذاد ٍاحذ فیشيَلَصی تغذيِ :  ًبم درس

 ًظزی ًَع ٍاحذ :

 11-11يکطٌجِ رٍس ٍ سبػت ثزگشاری كالس:   2ٍ  1تغذيِ اسبسي  :يب ّوشهبى پیص ًیبس

 داًطکذُ ثْذاضت اٍس هکبى ثزگشاری:

 ػبضَرپَردكتز هْکبهِ هسئَل ثزًبهِ :  

 خبًن دكتز ػبضَرپَر هذرسیي) ثِ تزتیت حزٍف الفجب(:

 دكتز هْکبهِ ػبضَرپَرتْیِ ٍ تٌظین : 

 89 ثْوي ثبسًگزی: تذٍيي/ تبريخ

 داًطکذُ ػلَم پشضکي ٍ خذهبت ثْذاضتي درهبًي الرستبى

 هزكش هغبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَسش ػلَم پشضکي

 ٍاحذ ثزًبهِ ريشی درسي ٍ آهَسضي

 



 ّذف كلي 

 

 هغذيْب ٍ ريشهغذيْب جٌجِ ّبی فیشيَلَصيک ّضن ٍ جذة درضتضٌبسبيي 

  اّذاف اختصبصي 

 

 داًشجَ  در پایاى دٍرُ تایذ تتَاًذ:

  شزح دّذعَاهل تیواریشای تاکتزیایی هَاد غذایی را 

  تَضیح دّذعَاهل تیواریشای ٍیزٍسی هَاد غذایی را 

  شزح دّذعَاهل تیواریشای اًگلی هَاد غذایی را 

  تَضیح دّذعَاهل تیواریشای قارچی هَاد غذایی را 

 

 ّذف كلي 

 

 ارتجبط جٌجِ ّبی هختلف تغذيِ ٍ هَاد هغذی ثب كبركزد هغش ٍ جٌجِ ّبی رٍاًيضٌبسبيي 

  اّذاف اختصبصي 

 

 داًشجَ  در پایاى دٍرُ تایذ تتَاًذ:

  تحلیل کٌذهٌاتع آلَدگی هیکزٍتی غذا )آلَدگی هیکزٍتی گیاّاى، حیَاًات، فاضالتْا، ...( را  

  تَضیح دّذعَاهل هَثز در رشذ هیکزٍب ّا را 

 ( تاثیز عَاهل درٍى گزا در رشذ هیکزٍب ّای هَاد غذاییPH را )...،تَضیح دّذ، آب آساد 

  تَضیح دّذتاثیز عَاهل تزٍى گزا در رشذ هیکزٍب ّای هَاد غذایی )حزارت هحیط، رطَتت ًسثی،...( را 

 

 ّذف كلي 

 

 َّرهًَْب ثب تغذيِ اًسبى ٍ هَاد هغذیارتجبط ثیي ًَرٍَّرهًَْب ٍ 

  اّذاف اختصبصي 

 

 داًشجَ  در پایاى دٍرُ تایذ تتَاًذ:

  شزح دّذهفَْم آلَدگی هَاد غذایی را 

  تَضیح دّذآلَدگی هَاد غذایی ًاشی اس هٌاتع هختلف )آب، خاک، َّا،...( را 

 

 ّذف كلي 

 

 ارتجبط كبركزد سیستن ّبی هختلف ثذى ًظیز ًَرٍَّرهًَْب، َّرهًَْب، گَارش ثب جٌجِ ّبی تغذيِ ای ٍ هتبثَلیسن هَاد هغذی 

 

  اّذاف اختصبصي 

 

 داًشجَ  در پایاى دٍرُ تایذ تتَاًذ:

  تَضیح دّذرٍشْای هتذاٍل شٌاسایی هیکزٍارگاًیسن ّا را 

  تحلیل کٌذرٍشْای هذرى شٌاسایی ٍ شوارش هیکزٍارگاًیسن ّا را 

 



 ضزايظ اجزاء

 

  اهکبًبت آهَسضي ثخص 

  کاهپیَتز ٍیذٍئَ پزٍصکتَر ،اسالیذ پزٍصکتَر ٍ 

 

 

   ُآهَسش دٌّذ 

   :ِدکتز هْکاهِ عاشَرپَراسبتیذهزثَع 

 

  هٌبثغ اصلي درسي: 

 Modern nutrition in health and disease 

 Biochemical, physiological and molecular aspects of human nutrition 

 Guyton and hall textbook of medical physiology 

 

 

  ارسضیبثي 

 

 ًحَُ ارسضیبثي         

 حضَر فعال ٍ هَثز در کالس 

 تحث گزٍّی 

 آسهَى هیاى تزم 

 آسهَى پایاى تزم 

 

  ًحَُ هحبسجِ ًوزُ كل 

  ًوزُ 1در کالس: هٌظن فعال ٍ حضَر 

  :ًوزُ 5آسهَى هیاى تزم 

  :ًوزُ 14آسهَى پایاى تزم 

 

 هقزرات 

                                10حذاقل ًوزُ قثَلی: 

 تعذاددفعات هجاس غیثت در کالس: تز اساس قَاًیي آهَسشی 

 

 

 

 

 

 

  



 فیشيَلَصی تغذيِ درس سهبًجٌذی جذٍل

 سبػت ارائِ تبريخ ارائِ
 هَضَع جلسِ

 ًحَُ ارائِ هذرس
اهکبًبت هَرد 

 ًیبس

رٍش 

 ارسضیبثي

13/11/98 16-14 

 

 

 تزکیة تذى اًساى
دکتررز هْکاهررِ  

 عاشَرپَر

استفادُ اس 

کاهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر ٍ ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

کاهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آسهَى هیاى 

 تزم

آسهَى پایاى 

 تزم

20/11/98 16-14 

 

 

سررراختار ٍ عولکرررزد  

 دستگاُ گَارش
دکتررز هْکاهررِ  

 عاشَرپَر

استفادُ اس 

کاهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر ٍ ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

کاهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آسهَى هیاى 

 تزم

آسهَى پایاى 

 تزم

27/11/98 16-14 

 

 

جٌثِ ّای فیشیَلَصیک 

ّضن ٍ جرذب درشرت   

 هغذیْا 

دکتررز هْکاهررِ  

 عاشَرپَر

استفادُ اس 

کاهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر ٍ ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

کاهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آسهَى هیاى 

 تزم

 آسهَى پایاى

 تزم

4/12/98 16-14 

 

 

جٌثِ ّای فیشیَلَصیک 

ّضرررررن ٍ جرررررذب  

 ریشهغذیْا 

دکتررز هْکاهررِ  

 عاشَرپَر

استفادُ اس 

کاهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر ٍ ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

کاهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آسهَى هیاى 

 تزم

آسهَى پایاى 

 تزم

11/12/98 16-14 

 

تزرسررری َّرهًَْرررای 

تزشرررحی اس دسرررتگاُ 

 گَارش

 

دکتررز هْکاهررِ  

 عاشَرپَر

استفادُ اس 

کاهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر ٍ ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

کاهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آسهَى هیاى 

 تزم

آسهَى پایاى 

 تزم



18/12/98 16-14 

 

اداهررررررِ تزرسرررررری 

َّرهًَْای تزشرحی اس  

 دستگاُ گَارش

 

دکتررز هْکاهررِ  

 عاشَرپَر

استفادُ اس 

کاهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر ٍ ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

کاهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آسهَى هیاى 

 تزم

آسهَى پایاى 

 تزم

25/12/98 16-14 

 

کٌترررزل فعالیتْرررای   

دستگاُ گَارش تَسرط  

 سیستن عصثی 
دکتررز هْکاهررِ  

 عاشَرپَر
 هجاسی

کاهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آسهَى هیاى 

 تزم

آسهَى پایاى 

 تزم

17/1/99 16-14 

 

 

سیستن ّرای جرذب ٍ   

 پس اس جذب

 

دکتررز هْکاهررِ  

 عاشَرپَر

استفادُ اس 

کاهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر ٍ ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

کاهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آسهَى هیاى 

 تزم

آسهَى پایاى 

 تزم

24/1/99 16-14 

 

ارتثررررررا  تررررررریي  

ًَرٍَّرهًَْرررررررررا ٍ 

َّرهًَْا تا جٌثِ ّرای  

 تغذیِ اًساىهختلف 

دکتررز هْکاهررِ  

 عاشَرپَر

استفادُ اس 

کاهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر ٍ ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

کاهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آسهَى هیاى 

 تزم

آسهَى پایاى 

 تزم

     آسهَى هیاى تزم 16-14 7/2/99

14/2/99 16-14 

 

هکاًیسررن ّررای کَترراُ 

هذت ٍ تلٌذهذت هرَثز  

در سرریزی، گزسررٌگی، 

 چاقی ٍ الغزی

دکتررز هْکاهررِ  

 عاشَرپَر

استفادُ اس 

کاهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر ٍ ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

کاهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آسهَى هیاى 

 تزم

یاى آسهَى پا

 تزم

21/2/99 16-14 
 

 

دکتررز هْکاهررِ  

 عاشَرپَر
 هجاسی

کاهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

حضَر 

هٌظن در 



هکاًیسن اثزات استزس 

 تز رٍی تغذیِ

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

 کالس

آسهَى هیاى 

 تزم

آسهَى پایاى 

 تزم

28/2/99 16-14 

 

هکاًیسن اثرزات ٍرسش  

 تز رٍی تغذیِ

 
دکتررز هْکاهررِ  

 عاشَرپَر
 هجاسی

کاهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آسهَى هیاى 

 تزم

آسهَى پایاى 

 تزم

4/3/99 16-14 

 

هکاًیسن اثزات هصزف 

 دارٍ تز رٍی تغذیِ
دکتررز هْکاهررِ  

 عاشَرپَر
 هجاسی

کاهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آسهَى هیاى 

 تزم

آسهَى پایاى 

 تزم

11/3/99 16-14 

 

 

 سیستن ایوٌی ٍ تغذیِ

 
دکتررز هْکاهررِ  

 عاشَرپَر
 هجاسی

کاهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آسهَى هیاى 

 تزم

آسهَى پایاى 

 تزم

18/3/99 16-14 

 

 

عَاقررررة هتاتَلیررررک 

 گزسٌگی

 

دکتررز هْکاهررِ  

 عاشَرپَر

استفادُ اس 

کاهپیَتز، ًزم افشار 

پاٍرپَیٌت، آهَسش 

 تِ شیَُ هجاسی

کاهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آسهَى هیاى 

 تزم

آسهَى پایاى 

 تزم

  
  آسهَى پایاى تزم

 
   

 

 

 

 


