
  

 

 

 

 

 (COURSE PLANطزح دٍرُ  )

 

 

 

 

 هقذهِ:

اس آًجا کِ در بزرعی هشکالت تغذیِ ای، آشٌایی با اصَل اپیذهیَلَصی ٍ بَیضُ اًَاع هطالؼات اپیذهیَلَصیک حائش اّویت هی باشذ، 

 بزای کارشٌاعاى تغذیِ ضزٍری اعت.لذا آشٌایی با اصَل اپیذهیَلَصی 

 

 ػٌبٍيي كلي ايي درس ضبهل هَارد سيز هي ببضذ :

 

 اّذاف داًطي 

 ّذف كلي 

 

 هفبّین ٍ هذلْبی اپیذهیَلَصیضٌبخت 

 

  اّذاف اختصبصي 

 

 داًشجَ  در پایاى دٍرُ بایذ بتَاًذ:

 داهٌِ اپیذهیَلَصی، شذت بیواری ٍ هذلْای بیواری را بذاًذ 

 

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

 2 :  تؼذاد ٍاحذ اپیذهیَلَصیاصَل  :  ًبم درس

 ًظزی ًَع ٍاحذ :

 8-01 ضٌبِرٍس ٍ سبػت بزگشاری كالس:   ًذارد پیص ًیبس:

 داًطکذُ بْذاضت اٍس هکبى بزگشاری:

 دكتز هْکبهِ ػبضَرپَرهسئَل بزًبهِ :  

 خبًن دكتز ػبضَرپَر الفبب(: هذرسیي) بِ تزتیب حزٍف

 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

 



 

 ّذف كلي 

 

 سالهت ٍ بیوبریهزتبط بب ضٌبخت اًذاسُ ّبی 

 

  اّذاف اختصبصي 

 

 داًشجَ  در پایاى دٍرُ بایذ بتَاًذ:

 ریغک، شاًظ ٍ هیشاى را بشٌاعذ 

 خطز ًغبی ٍ هطلق را تَضیح دّذ 

 تفاٍت ٍ کاربزد ّز یک اس آًْا را درک کٌذ 

 

 ّذف كلي 

 

 اًَاع هختلف هطبلؼبت اپیذهیَلَصيکضٌبسبيي 

  اّذاف اختصبصي 

 

 داًشجَ  در پایاى دٍرُ بایذ بتَاًذ:

 هطالؼات هقطؼی، ًقاط قَت ٍ هحذٍدیتْای آى را تَضیح دّذ 

 هطالؼات اکَلَصیک، ًقاط قَت ٍ هحذٍدیتْای آى را تَضیح دّذ 

 هطالؼات هَردشاّذی، ًقاط قَت ٍ هحذٍدیتْای آى را تَضیح دّذ 

  دّذهطالؼات ّوگزٍّی، ًقاط قَت ٍ هحذٍدیتْای آى را تَضیح 

 هطالؼات هذاخلِ ای، ًقاط قَت ٍ هحذٍدیتْای آى را تَضیح دّذ 

 

 ّذف كلي 

 

 ضٌبسبيي اًَاع خطبّب در هطبلؼبت اپیذهیَلَصيک

 

  اّذاف اختصبصي 

 

 داًشجَ  در پایاى دٍرُ بایذ بتَاًذ:

  خطای تصادفی ٍ عیغتواتیک ٍ تَرػ را شزح دّذ 

 هَارد بزٍس آًْا در هطالؼات را شٌاعایی کٌذ 

 

 ضزايط اجزاء

 

  اهکبًبت آهَسضي بخص 

  کاهپیَتز ٍیذٍئَ پزٍصکتَر ،اعالیذ پزٍصکتَر ٍ 

 

   ُآهَسش دٌّذ 



   :ِدکتز هْکاهِ ػاشَرپَراسبتیذهزبَط 

 

  هٌابغ اصلی درعی: 

 اپیذهیَلَصی جاهغ در ػلَم بْذاشتی: تالیف پزٍاًِ خزاعاًی، هٌیضُ اعکٌذری 

  ایزاى: دکتز فزیذٍى ػشیشیاپیذهیَلَصی ٍ کٌتزل بیواریْای شایغ در 

 

  ارسشیابی 

 

 ًحَُ ارسضیببي         

 حضَر فؼال ٍ هَثز در کالط 

 بحث گزٍّی 

 آسهَى هیاى تزم 

 آسهَى پایاى تزم 

 پزٍصُ داًشجَیی 

 

  ًحَُ هحبسبِ ًوزُ كل 

  ًوزُ 1هٌظن در کالط: فؼال ٍ حضَر 

  :ًوزُ 5آسهَى هیاى تزم 

  :ًوزُ 10آسهَى پایاى تزم 

  ًُوزُ 4داًشجَیاى: پزٍص 

 

 هقزرات 

                                10حذاقل ًوزُ قبَلی: 

 دفؼات هجاس غیبت در کالط: بز اعاط قَاًیي آهَسشی تؼذاد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 اپیذهیَلَصیاصَل  درس سهبًبٌذی جذٍل

 سبػت ارائِ تبريخ ارائِ
 هَضَع جلسِ

 ًحَُ ارائِ هذرس
اهکبًبت هَرد 

 ًیبس

رٍش 

 ارسضیببي

12/11/98 10-8 

 

 

تاریخچِ ٍ تؼاریف ػلن 

 اپیذهیَلَصی
دکتررز هْکاهررِ  

 ػاشَرپَر

اعتفادُ اس 

کاهپیَتز، تختِ 

عفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر ٍ ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

کاهپیَتز، تختِ 

عفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالط

آسهَى هیاى 

 تزم

آسهَى پایاى 

 تزم

19/11/98 10-8 

 

 

اًرررررَاع هطالؼرررررات  

 اپیذهیَلَصیک
دکتررز هْکاهررِ  

 ػاشَرپَر

اعتفادُ اس 

کاهپیَتز، تختِ 

عفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر ٍ ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

کاهپیَتز، تختِ 

عفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالط

آسهَى هیاى 

 تزم

آسهَى پایاى 

 تزم

26/11/98 10-8 

 

اًرررررَاع هطالؼرررررات  

 -اپیررررررررذهیَلَصیک

 هطالؼات هقطؼی

 

دکتررز هْکاهررِ  

 ػاشَرپَر

اعتفادُ اس 

کاهپیَتز، تختِ 

عفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر ٍ ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

کاهپیَتز، تختِ 

عفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالط

آسهَى هیاى 

 تزم

آسهَى پایاى 

 تزم

3/12/98 10-8 

 

اًرررررَاع هطالؼرررررات  

 -اپیررررررررذهیَلَصیکی

 هطالؼِ هَرد شاّذی
دکتررز هْکاهررِ  

 ػاشَرپَر

اعتفادُ اس 

کاهپیَتز، تختِ 

عفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر ٍ ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

کاهپیَتز، تختِ 

عفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالط

آسهَى هیاى 

 تزم

آسهَى پایاى 

 تزم

10/12/98 10-8 

 

 

اًرررررَاع هطالؼرررررات  

 -اپیررررررررذهیَلَصیکی

 هطالؼِ ّن گزٍّی

دکتررز هْکاهررِ  

 ػاشَرپَر

اعتفادُ اس 

کاهپیَتز، تختِ 

عفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر ٍ ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

کاهپیَتز، تختِ 

عفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالط

آسهَى هیاى 

 تزم

آسهَى پایاى 

 تزم



17/12/98 10-8 

 

اًرررررَاع هطالؼرررررات  

رٍػ  -اپیررذهیَلَصیکی

 تجزبی
دکتررز هْکاهررِ  

 ػاشَرپَر
 هجاسی

کاهپیَتز، تختِ 

عفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالط

آسهَى هیاى 

 تزم

آسهَى پایاى 

 تزم

24/12/98 10-8 

 

اًرررررَاع هطالؼرررررات  

 -اپیررررررررذهیَلَصیکی

 کارآسهاییْای بالیٌی
هْکاهررِ  دکتررز

 ػاشَرپَر

اعتفادُ اس 

کاهپیَتز، تختِ 

عفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر ٍ ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

کاهپیَتز، تختِ 

عفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالط

آسهَى هیاى 

 تزم

آسهَى پایاى 

 تزم

16/1/99 10-8 

 

اًرررررَاع هطالؼرررررات  

 -اپیررررررررذهیَلَصیکی

 هطالؼِ اکَلَصیک
هْکاهررِ  دکتررز

 ػاشَرپَر

اعتفادُ اس 

کاهپیَتز، تختِ 

عفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر ٍ ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

کاهپیَتز، تختِ 

عفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالط

آسهَى هیاى 

 تزم

آسهَى پایاى 

 تزم

23/1/99 10-8 

 

 

 

دکتررز هْکاهررِ   رٍشْای اًتخاب ًوًَِ

 ػاشَرپَر
 هجاسی

کاهپیَتز، تختِ 

عفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالط

آسهَى هیاى 

 تزم

آسهَى پایاى 

 تزم

6/2/99 10-8 

 

 

رٍشْای هؼوَل آهاری 

در تجشیرررِ ٍ تحلیرررل 

 دادُ ّا

دکتررز هْکاهررِ  

 ػاشَرپَر

اعتفادُ اس 

کاهپیَتز، ًزم افشار 

پاٍرپَیٌت، آهَسػ 

 بِ شیَُ هجاسی

کاهپیَتز، تختِ 

عفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالط

آسهَى هیاى 

 تزم

آسهَى پایاى 

 تزم

13/2/99 10-8 

 

 

اداهِ رٍشْای هؼورَل  

آهررراری در تجشیرررِ ٍ  

دکتررز هْکاهررِ  

 ػاشَرپَر

اعتفادُ اس 

کاهپیَتز، ًزم افشار 

پاٍرپَیٌت، آهَسػ 

 بِ شیَُ هجاسی

کاهپیَتز، تختِ 

عفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالط

آسهَى هیاى 



 تزم تحلیل دادُ ّا

آسهَى پایاى 

 تزم

20/2/99  
  آسهَى هیاى تزم

 
   

27/2/99 10-8 

 

 

 یزیاًذاسُ گ یشاخصْا

 ْایواریابتال بِ ب
دکتررز هْکاهررِ  

 ػاشَرپَر
 هجاسی

کاهپیَتز، تختِ 

عفیذ، ٍیذئَ 

ًزم پزٍصکتَر، 

 افشار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالط

آسهَى هیاى 

 تزم

آسهَى پایاى 

 تزم

3/3/99 10-8 

 

 

اًرررررَاع خطاّرررررا در 

 هطالؼات اپیذهیَلَصیک
دکتررز هْکاهررِ  

 ػاشَرپَر
 هجاسی

کاهپیَتز، تختِ 

عفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالط

آسهَى هیاى 

 تزم

آسهَى پایاى 

 تزم

10/3/99 10-8 

شاخصْای اًذاسُ گیزی 

هزگ ٍ هیز ٍ شذت 

 بیواریْا

دکتررز هْکاهررِ  

 ػاشَرپَر
 هجاسی

کاهپیَتز، تختِ 

عفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالط

آسهَى هیاى 

 تزم

آسهَى پایاى 

 تزم

17/3/99 10-8 

 

 

 -ارائِ پزٍصُ داًشجَیاى

 بزرعی اپیذهی ّا
هْکاهررِ دکتررز 

 ػاشَرپَر

اعتفادُ اس 

کاهپیَتز، تختِ 

عفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر ٍ ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

کاهپیَتز، تختِ 

عفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پاٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالط

آسهَى هیاى 

 تزم

آسهَى پایاى 

 تزم

  
 آسهَى پایاى تزم

 
    

 

 

 

 


