
  

 

 

 

 

 (COURSE PLANطزح دٍرُ  )

 

 

 

 

 هقذهِ:

ای در سطح جاهعِ، در قالب یکی اس ًقطْای اصلی کارضٌاساى تغذیِ، ضٌاسایی هطکالت تغذیِ ای ٍ طزاحی ٍ اجزای بزًاهِ ّای تغذیِ 

ساسهاى ّای هختلف هزتبط با سالهت، آهَسش یا بْشیستی بزای گزٍّْای اجتواعی هختلف است. لذا آضٌایی با اصَل بزًاهِ ریشی 

 تغذیِ ای در ایي سهیٌِ بزای آًاى بسیار با اّویت هی باضذ.

 

 ػٌبٍيي كلي ايي درس ضبهل هَارد سيز هي ببضذ :

 

 اّذاف داًطي 

  كليّذف 

 

 ضٌبخت هزاحل اصلي بزًبهِ ّبی تغذيِ ای

 

  اّذاف اختصبصي 

 

 داًطجَ  در پایاى دٍرُ بایذ بتَاًذ:

 ِرا بذاًذ رٍش ارسیابی ًیاسّای تغذیِ ای جاهع 

 كبرضٌبسي ػلَم تغذيِهقطغ ٍ رضتِ تحصیلي:           ػلَم تغذيِگزٍُ آهَسضي:                                  بْذاضت اٍسداًطکذُ :

 2 :  تؼذاد ٍاحذ بزًبهِ ريشی ٍ هذيزيت بزًبهِ ّبی تغذيِ ایاصَل  :  ًبم درس

 ًظزی ًَع ٍاحذ :

 61-61دٍضٌبِ رٍس ٍ سبػت بزگشاری كالس:   جبهؼِ ضٌبسي پشضکي پیص ًیبس:

 داًطکذُ بْذاضت اٍس هکبى بزگشاری:

 دكتز هْکبهِ ػبضَرپَرهسئَل بزًبهِ :  

 خبًن دكتز ػبضَرپَر هذرسیي) بِ تزتیب حزٍف الفبب(:

 دكتز هْکبهِ ػبضَرپَرتْیِ ٍ تٌظین : 

 89 بْوي ببسًگزی: تذٍيي/ تبريخ

 داًطکذُ ػلَم پشضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هزكش هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَسش ػلَم پشضکي

 ٍاحذ بزًبهِ ريشی درسي ٍ آهَسضي

 



 را درک کٌذ اّویت ارسیابی ٍضعیت تغذیِ جاهعِ ّذف 

 رٍش ارسیابی هٌابع ٍ ظزفیت ّای جاهعِ را بذاًذ 

 

 

 

 ّذف كلي 

 

 اجزای بزًبهِ ّبی تغذيِ ایاجشای ضٌبسبيي 

 

  اّذاف اختصبصي 

 

 داًطجَ  در پایاى دٍرُ بایذ بتَاًذ:

 ِضزح دّذرا  رٍش تعییي اٍلَیتْا ٍ هذاخل 

 تَضیح دّذرا  استزاتضی ّای هَرد استفادُ در تٌظین بزًاهِ ّای تغذیِ ای 

 

 ّذف كلي 

 

 action planاٍلَيتْب ٍ طزاحي ضٌبسبيي 

 

  اّذاف اختصبصي 

 

 در پایاى دٍرُ بایذ بتَاًذ: داًطجَ 

 ًحَُ تٌظین اٍلَیتْا را تَضیح دّذ 

  رٍش طزاحیaction plan را ضزح دّذ 

 

 ّذف كلي 

 

 رٍضْبی هختلف ارسيببي ٍضؼیت تغذيِ ایضٌبسبيي 

 

  اّذاف اختصبصي 

 

 داًطجَ  در پایاى دٍرُ بایذ بتَاًذ:

 ًوایذ عَاهل هَثز بز ارسیابی ٍضعیت تغذیِ ای گزٍُ ّذف را ضٌاسایی 

 رٍضْای هختلف ارسیابی ٍضعیت تغذیِ ای )دریافت غذایی، آسهایطگاّی، بالیٌی، آًتزٍپَهتزی( را تَضیح دّذ 

 کاربزد استفادُ اس رٍضْای هختلف ٍ هشایا ٍ هعایب آى را تحلیل کٌذ 

 

 ّذف كلي 

 

 دادُ ّب ارسضیببيضٌبخت هسبئل هْن در جوغ آٍری ٍ 

 

  اّذاف اختصبصي 



 

 پایاى دٍرُ بایذ بتَاًذ:داًطجَ  در 

 کاربزد رٍایی ٍ پایایی ٍ هٌابع تغییزات در جوع آٍری دادُ ّا را تحلیل کٌذ 

 چالطْای هختلف در ارسضیابی دادُ ّا را تحلیل کٌذ 

 

 ّذف كلي 

 

 ضٌبخت اّویت ٍ جبيگبُ لیذرضیپ در هذيزيت بزًبهِ ّبی تغذيِ ای

 

  اّذاف اختصبصي 

 

 بتَاًذ:داًطجَ  در پایاى دٍرُ بایذ 

 هفاّین پایِ ای لیذرضیپ را تَضیح دّذ 

 ًقص لیذرضیپ در هذیزیت بزًاهِ ّای تغذیِ ای را تحلیل کٌذ 

 

 ضزايط اجزاء

 

  اهکبًبت آهَسضي بخص 

  کاهپیَتز ٍیذٍئَ پزٍصکتَر ،اسالیذ پزٍصکتَر ٍ 

 

 

   ُآهَسش دٌّذ 

   :ِدکتز هْکاهِ عاضَرپَراسبتیذهزبَط 

 

  هٌابع اصلی درسی: 

  لیال آساد بخت، احوذ اسواعیل سادُ -بزًاهِ ریشی ٍ هذیزیت بزًاهِ ّای تغذیِ ایاصَل 

 Boyle MA, Moris DH. Community Nutrition in Action. West wads worth, London 

 

  ارسضیابی 

 

 ًحَُ ارسضیببي         

 بحث گزٍّیٍ  حضَر فعال ٍ هَثز در کالط  

 آسهَى هیاى تزم  

 آسهَى پایاى تزم  

 پزٍصُ داًطجَیی  

 

 

  ًحَُ هحبسبِ ًوزُ كل 

  ًوزُ 1هٌظن در کالط: فعال ٍ حضَر 

  :ًوزُ 5آسهَى هیاى تزم 



  :ًوزُ 10آسهَى پایاى تزم 

  :ًوزُ 4پزٍصُ داًطجَیی 

 هقزرات 

                                10حذاقل ًوزُ قبَلی: 

 دفعات هجاس غیبت در کالط: بز اساط قَاًیي آهَسضی تعذاد 

 

 

 

  



 بزًبهِ ريشی ٍ هذيزيت بزًبهِ غذايياصَل  درس سهبًبٌذی جذٍل

 سبػت ارائِ تبريخ ارائِ
 هَضَع جلسِ

 ًحَُ ارائِ هذرس
اهکبًبت هَرد 

 ًیبس

رٍش 

 ارسضیببي

14/11/89 16-14 

 

ًیاس بِ بزًاهِ ریشی تغذیهِ  

 ای در کطَر
دکتهز هْکاهههِ  

 عاضَرپَر

استفادُ اس 

کاهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر ٍ ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

کاهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالط

آسهَى هیاى 

 تزم

آسهَى پایاى 

 تزم

21/11/89 16-14 

 

 ارسیابی هٌابع جاهعِ

 
دکتهز هْکاهههِ  

 عاضَرپَر

استفادُ اس 

کاهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر ٍ ًزم 

 پاٍرپَیٌتافشار 

کاهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالط

آسهَى هیاى 

 تزم

آسهَى پایاى 

 تزم

29/11/89 16-14 

 

اداهِ هبحث ارسیابی هٌهابع  

 جاهعِ 

 
دکتهز هْکاهههِ  

 عاضَرپَر

استفادُ اس 

کاهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر ٍ ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

کاهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالط

آسهَى هیاى 

 تزم

آسهَى پایاى 

 تزم

5/12/89 16-14 

 

ارسیابی ٍضعیت تغذیهِ ای  

 گزٍُ ّذف

 
دکتهز هْکاهههِ  

 عاضَرپَر

استفادُ اس 

کاهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر ٍ ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

تختِ کاهپیَتز، 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالط

آسهَى هیاى 

 تزم

آسهَى پایاى 

 تزم

12/12/89 16-14 

 

اداههههِ هبحهههث ارسیهههابی  

 ٍضعیت تغذیِ ای

 
دکتهز هْکاهههِ  

 عاضَرپَر

استفادُ اس 

کاهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر ٍ ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

کاهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالط

آسهَى هیاى 

 تزم

آسهَى پایاى 

 تزم



18/12/89 16-14 

 

 

ًکاتی در هَرد جوهع اٍری  

 دادُ ّا

 

دکتهز هْکاهههِ  

 عاضَرپَر

استفادُ اس 

کاهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر ٍ ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

کاهپیَتز، تختِ 

ٍیذئَ سفیذ، 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالط

آسهَى هیاى 

 تزم

آسهَى پایاى 

 تزم

26/12/89 16-14 

 

 

طزاحی بزًاهِ ّای تغذیهِ  

 ای

 

دکتهز هْکاهههِ  

 عاضَرپَر

استفادُ اس 

کاهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر ٍ ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

کاهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

ًزم  پزٍصکتَر،

 افشار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالط

آسهَى هیاى 

 تزم

آسهَى پایاى 

 تزم

19/1/88 16-14 

 

 

ارسضیابی بزًاهِ ّای تغذیِ 

 ای

 

دکتهز هْکاهههِ  

 عاضَرپَر

استفادُ اس 

کاهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر ٍ ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

کاهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 پاٍرپَیٌتافشار 

حضَر 

هٌظن در 

 کالط

آسهَى هیاى 

 تزم

آسهَى پایاى 

 تزم

25/1/88 16-14 

 

 

 طزاحی هذاخالت تغذیِ ای

 
دکتهز هْکاهههِ  

 عاضَرپَر
 هجاسی

کاهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالط

آسهَى هیاى 

 تزم

آسهَى پایاى 

 تزم

1/2/88 16-14 

 

 

باساریابی بزًاهِ ّای تغذیِ 

 ای

 

دکتهز هْکاهههِ  

 عاضَرپَر
 هجاسی

کاهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالط

آسهَى هیاى 

 تزم

آسهَى پایاى 

 تزم

9/2/88 16-14 

 

 

هذیزیت بزًاهِ ّای تغذیهِ  

 ای

دکتهز هْکاهههِ  

 عاضَرپَر
 هجاسی

کاهپیَتز، تختِ 

ٍیذئَ سفیذ، 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالط

آسهَى هیاى 



 تزم 

آسهَى پایاى 

 تزم

15/2/88 16-14 
  آسهَى هیاى تزم

 
   

22/2/88 16-14 

 

 

لیذرضیپ ٍ جایگهاُ آى در  

 بزًاهِ ریشی

 

دکتهز هْکاهههِ  

 عاضَرپَر
 هجاسی

کاهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالط

آسهَى هیاى 

 تزم

آسهَى پایاى 

 تزم

28/2/88 16-14 

 

 

 هذیزیت سهاى
دکتهز هْکاهههِ  

 عاضَرپَر
 هجاسی

کاهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالط

آسهَى هیاى 

 تزم

آسهَى پایاى 

 تزم

12/3/88 16-14 

 

 

 پزٍصُ داًطجَیی

 
 ِ  دکتهز هْکاههه

 عاضَرپَر

استفادُ اس 

کاهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر ٍ ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

کاهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالط

آسهَى هیاى 

 تزم

آسهَى پایاى 

 تزم

18/3/88 16-14 

 

 

 پزٍصُ داًطجَیی
دکتهز هْکاهههِ  

 عاضَرپَر

استفادُ اس 

کاهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر ٍ ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

کاهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالط

آسهَى هیاى 

 تزم

آسهَى پایاى 

 تزم

  
 آسهَى پایاى تزم

 
    

 

 

 

 


