
 
 

 

  

 

 
 

 (lesson Planطزح درس رٍساًِ )

 جلسِ اٍل
 

 کبرضٌبسی ػلَم تغذیِ هقطغ / رضتِ تحصیلی:             ػلَم تغذیِگزٍُ آهَسضی:                     بْذاضت اٍس: داًطکذُ

 یکطٌبِ تبریخ ارائِ درس : 99-99سبل تحصیلی  :  

 10-12 سبػت:13/11/99رٍس:  ارسیببی ٍضغ تغذیًِبم درس )ٍاحذ(  :  

 11 تؼذاد داًطجَیبى  : ػولی ًَع ٍاحذ:

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر هسئَل درس:  1 تؼذاد ٍاحذ:

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 90کالس: هذت 

 99 بْوي تبریخ تذٍیي/ببسًگزی:

. 

 ِیٍضع تغذ یبزرس تیاّوعٌَاى درس : 

 رٍشْای هبتٌی بز حافظِ  -رٍشْای ارسیابی کوی هَاد غذاییعٌَاى درس : 

 
 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 ارسیببی هَاد غذایی هبتٌی بز حبفظِ را تَضیح دّذ رٍش کبر بب پزسطٌبهِ ّبی -1

 را تحلیل کٌذ آى کبربزد، هشایب ٍ هحذٍدیتْبی  -2
 کار عولی -سخٌزاًیرٍش آهَسش :    
 پزسشٌاهِ ّای هزبَطِاهکاًات آهَسشی : 

  هٌبع درس  :
   1-Krause Food , Nutrition and Diet therapy  
   2-   Nutritional Assessment    

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیببی درس 

 داًطکذُ ػلَم پشضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى

 هزکش هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَسش ػلَم پشضکی

 ٍاحذ بزًبهِ ریشی درسی ٍ آهَسضی

 



 دٍمجلسِ 
 

کبرضٌبسی ػلَم  : بْذاضت اٍس                        گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رضتِ تحصیلی:داًطکذُ
 تغذیِ

 تبریخ ارائِ درس : یکطٌبِ 99-99سبل تحصیلی  :  

 10-12سبػت:         20/11/99رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  :  ارسیببی ٍضغ تغذیِ

 11تؼذاد داًطجَیبى  :  ًَع ٍاحذ: ػولی

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر  1تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 99تبریخ تذٍیي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 رٍشْای غیز هبتٌی بز حافظِ -رٍشْای ارسیابی کوی هَاد غذاییعٌَاى درس : 

 رٍشْای ارسیابی کوی هَاد غذایی ّذف کلی درس :  آشٌایی داًشجَیاى با

 
 

 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:
 تَضیح دّذرا  هبتٌی بز حبفظِغیز ارسیببی هَاد غذایی  رٍش کبر بب پزسطٌبهِ ّبی -1

 کٌذ تحلیلرا  آىهشایب ٍ هحذٍدیتْبی کبربزد،  -2

 
 کار عولی -سخٌزاًیرٍش آهَسش :    
 پزسشٌاهِ ّای هزبَطِاهکاًات آهَسشی : 

  هٌبع درس  :
 1-Krause Food , Nutrition and Diet therapy  
 2- Nutritional Assessment    

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5 هذت سهبى :  

 دقیقِ 30سهبى:   هذت 

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیببی درس 

 

  



 سَمجلسِ 
 

کبرضٌبسی ػلَم  : بْذاضت اٍس                        گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رضتِ تحصیلی:داًطکذُ
 تغذیِ

 تبریخ ارائِ درس : یکطٌبِ 99-99سبل تحصیلی  :  

 10-12سبػت:        22/11/99 رٍس: ًبم درس )ٍاحذ(  :  ارسیببی ٍضغ تغذیِ

 11تؼذاد داًطجَیبى  :  ًَع ٍاحذ: ػولی

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 1تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 99تبریخ تذٍیي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 سایز رٍشْای ارسیابی کوی هَاد غذاییعٌَاى درس : 

 تاریخچِ غذایی، تزاسًاهِ خَراک، صَرتحساب غذایی ٍ رٍشْای ًَآٍراًِ ارسیابی  در ًحَُداًشجَیاى  هْارتّذف کلی درس :  

 
 

 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:
 ضزح دّذرا  تبریخچِ غذایی کبر بب پزسطٌبهِ ّبی رٍش -1

 ضزح دّذرا  تزاسًبهِ خَراک کبر بب پزسطٌبهِ ّبی رٍش -2

 ًَآٍراًِ ٍ هکبًیشُ ارسیببی هصزف غذا را ضزح دّذ کبر بب پزسطٌبهِ ّبی رٍش -3

 کبربزد، هشایب ٍ هحذٍدیتْبی ّز یک اس رٍضْب را تحلیل کٌذ -4

 
 کار عولی -سخٌزاًیرٍش آهَسش :    
 پزسشٌاهِ ّای هزبَطِاهکاًات آهَسشی : 

  هٌبع درس  :
 1-Krause Food , Nutrition and Diet therapy  
 2-  Nutritional Assessment    

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیببی درس 

 

  



 چْبرمجلسِ 
 

کبرضٌبسی ػلَم  : بْذاضت اٍس                        گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رضتِ تحصیلی:داًطکذُ
 تغذیِ

 یکطٌبِتبریخ ارائِ درس :  99-99سبل تحصیلی  :  

 10-12سبػت:          4/12/99رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  :  ارسیببی ٍضغ تغذیِ

 11تؼذاد داًطجَیبى  :  ًَع ٍاحذ: ػولی

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 1تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 99تبریخ تذٍیي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 کوک ابشارّای هَرد استفادُ در ارسیابی هصزف غذاییعٌَاى درس : 

 کوک ابشارّای هَرد استفادُ در ارسیابی هصزف غذایی هْارت داًشجَیاى در استفادُ اسّذف کلی درس :  

 
 

 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:
 ضزح دّذرا  آلبَهْبی غذایی، پیوبًِ ّب ٍ هقیبسْبی غذایی ٍ هذلْبی غذایی ًحَُ کبر بب -1

 تحلیل کٌذرا  کبربزد ٍ هشایب ٍ هحذٍدیتْبی ّز یک -2

 
 کار عولی -سخٌزاًیرٍش آهَسش :    
 پزسشٌاهِ ّای هزبَطِاهکاًات آهَسشی : 

  هٌبع درس  :
 1-Krause Food , Nutrition and Diet therapy  
 2-  Nutritional Assessment    

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10  هذت سهبى :  ارسضیببی درس 

 

  



 پٌجنجلسِ 
 

کبرضٌبسی ػلَم  : بْذاضت اٍس                        گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رضتِ تحصیلی:داًطکذُ
 تغذیِ

 تبریخ ارائِ درس : یکطٌبِ 99-99سبل تحصیلی  :  

 10-12سبػت:       11/12/99رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  :  ارسیببی ٍضغ تغذیِ

 11تؼذاد داًطجَیبى  :  ًَع ٍاحذ: ػولی

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 1تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 99تبریخ تذٍیي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 ارسیابی تي سٌجیعٌَاى درس : 

 گیزی قذ، ٍسى، چیي ّای پَستی، پیزاهَى اًذاهْا ٍ بافتْای هختلف بذىاًذاسُ  هْارت داًشجَیاى درّذف کلی درس :  

 
 

 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:
 ابشارّبی تي سٌجی را ضزح دّذًحَُ کبر بب  -1

 هٌحٌی ّبی رضذ هزجغ را تحلیل کٌذ ًحَُ کبر بب -2

 هحبسبِ ًوبیِ ّب، هقبیسِ بب استبًذاردّب ٍ هقبدیز هزجغ را تفسیز کٌذ  -3
 
 

 کار عولی -سخٌزاًیرٍش آهَسش :    
 تزاسٍ، قذسٌجاهکاًات آهَسشی : 

  هٌبع درس  :
 1-Krause Food , Nutrition and Diet therapy  
 2- Nutritional Assessment    

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیببی درس 

 

  



 ضطنجلسِ 
 

کبرضٌبسی ػلَم  گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رضتِ تحصیلی:            : بْذاضت اٍس            داًطکذُ
 تغذیِ

 تبریخ ارائِ درس : یکطٌبِ 99-99سبل تحصیلی  :  

 10-112سبػت:         19/12/99رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  :  ارسیببی ٍضغ تغذیِ

 11تؼذاد داًطجَیبى  :  ػولی1ًَع ٍاحذ: 

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 1تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 99تبریخ تذٍیي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 بذى یچزب شاىیه  یزیاًذاسُ گ یرٍشْاعٌَاى درس : 

 اًذاسُ گیزی چیي پَستی با استفادُ اس کالیپز درداًشجَیاى  هْارتّذف کلی درس :  

 
 

 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:
 رٍضْبی اًذاسُ گیزی ضخبهت چیي پَستی را تَضیح دّذ -1

 بذاًذببسٍ،  کتف ٍ ضکن را  یپطت ببسٍ، جلَ یچزبًحَُ اًذاسُ گیزی  -2

 را ضزح دّذ  Caliperًحَُ استفبدُ اس  -3

 
 کار عولی -سخٌزاًیرٍش آهَسش :    
 ًَاری، کالیپزهتز اهکاًات آهَسشی : 

  هٌبع درس  :
 1-Krause Food , Nutrition and Diet therapy  
 2- Nutritional Assessment    

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیببی درس 

 
  



 ّفتنجلسِ 
 

کبرضٌبسی ػلَم  : بْذاضت اٍس                        گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رضتِ تحصیلی:داًطکذُ
 تغذیِ

 ارائِ درس : یکطٌبِتبریخ  99-99سبل تحصیلی  :  

 10-12سبػت:          25/12/99رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  :  ارسیببی ٍضغ تغذیِ

 11تؼذاد داًطجَیبى  :  ًَع ٍاحذ: ػولی

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 1تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 99تبریخ تذٍیي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 یاجتواع -یاقتصاد تیٍضع یابیارس قیدر جاهعِ  اس طز ِیٍضع تغذ یبزرسعٌَاى درس : 

 بزرسی تاریخچِ تغذیِ ای ٍ بزرسی اقتصادی اجتواعی استفادُ اس پزسشٌاهِ ّای درداًشجَیاى  هْارتّذف کلی درس :  

 
 

 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:
 در فزد ٍ جبهؼِ را ضزح دّذ ٍ اهٌیت غذایی ییهَاد غذا بفتیدر یببیارسًحَُ کبر بب پزسطٌبهِ ّبی  -1

 ذیًوب حیرا تطز یا ِیتغذ یببیارس نیهستق زیغهستقین ٍ  یرٍضْب -2
 کار عولی -سخٌزاًیرٍش آهَسش :    
 پزسشٌاهِ ّای هزبَطِاهکاًات آهَسشی : 

  هٌبع درس  :
 1-Krause Food , Nutrition and Diet therapy  
 2- Nutritional Assessment    

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیببی درس 

 
  



 ّطتنجلسِ 
 

کبرضٌبسی ػلَم  : بْذاضت اٍس                        گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رضتِ تحصیلی:داًطکذُ
 تغذیِ

 یکطٌبِتبریخ ارائِ درس :  99-99سبل تحصیلی  :  

 10-12سبػت:       12/1/99رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  :  ارسیببی ٍضغ تغذیِ

 11تؼذاد داًطجَیبى  :  ًَع ٍاحذ: ػولی

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 1تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 99تبریخ تذٍیي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 ارسیابی بالیٌیعٌَاى درس : 

 عالئن سَء تغذیِ کَتاُ هذت ٍ بلٌذهذت اًزصی ٍ درشت هغذیْا در شٌاختداًشجَیاى  هْارتّذف کلی درس :  

 
 

 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:
 ًحَُ اًجبم هؼبیٌِ ّب بزای بزرسی اختالالت ببلیٌی را تَضیح دّذ -1

 بزای بزرسی اختالالت تغذیِ ای را ضزح دّذًحَُ اًجبم غزببلگزیْبی ببلیٌی  -2

 ًطبًِ ّبی ببلیٌی ًبضی اس سَء تغذیِ کَتبُ هذت ٍ بلٌذهذت اًزصی را ضزح دّذ -3

 ًطبًِ ّبی ببلیٌی ًبضی اس سَء تغذیِ کَتبُ هذت ٍ بلٌذهذت درضت هغذیْب را ضزح دّذ -4
 
 

 کار عولی -سخٌزاًیرٍش آهَسش :    
 تختِ سفیذ، ٍیذئَ پزٍصکتَرَتز، کاهپیاهکاًات آهَسشی : 

  هٌبع درس  :
 1-Krause Food , Nutrition and Diet therapy  
 2- Nutritional Assessment    

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیببی درس 

 
  



 ًْنجلسِ 
 

کبرضٌبسی ػلَم  : بْذاضت اٍس                        گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رضتِ تحصیلی:داًطکذُ
 تغذیِ

 تبریخ ارائِ درس : یکطٌبِ 99-99سبل تحصیلی  :  

 10-12سبػت:          24/1/99رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  :  ارسیببی ٍضغ تغذیِ

 11تؼذاد داًطجَیبى  :  ًَع ٍاحذ: ػولی

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 1تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 99بْوي تبریخ تذٍیي/ببسًگزی: 

. 

 ّا   يیتاهیکوبَد ٍ یٌیعالئن بال یبزرسعٌَاى درس : 

 عالئن بالیٌی کوبَد ٍیتاهیٌْا  در شٌاختداًشجَیاى  هْارتّذف کلی درس :  

 
 

 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:
 ضزح دّذرا  A ،D ،E  ٍKٍیتبهیٌْبی  ػالئن ببلیٌی کوبَد -1

 را ضزح دّذ Cٍ ٍیتبهیي  Bٍیتبهیٌْبی گزٍُ  ػالئن ببلیٌی کوبَد -2

 
 کار عولی -سخٌزاًیرٍش آهَسش :    
 ٍیذئَ پزٍصکتَرکاهپیَتز، تختِ سفیذ، اهکاًات آهَسشی : 

  هٌبع درس  :
 1-Krause Food , Nutrition and Diet therapy  
 2- Nutritional Assessment    

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیببی درس 

 

  



 دّنجلسِ 
 

کبرضٌبسی ػلَم  گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رضتِ تحصیلی:          : بْذاضت اٍس              داًطکذُ
 تغذیِ

 تبریخ ارائِ درس : یکطٌبِ 99-99سبل تحصیلی  :  

 10-12سبػت:          2/2/99رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  :  ارسیببی ٍضغ تغذیِ

 11تؼذاد داًطجَیبى  :  ًَع ٍاحذ: ػولی

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 1تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 99تبریخ تذٍیي/ببسًگزی: بْوي 

. 

   هَاد هعذًیکوبَد  یٌیعالئن بال یبزرسعٌَاى درس : 

 عالئن بالیٌی کوبَد هَاد هعذًی  در شٌاختداًشجَیاى  هْارتّذف کلی درس :  

 
 پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:اّذاف جشئی : در 

 ضزح دّذ.را  نیکلس ػالئن ببلیٌی کوبَد -1

 دّذ. حیتَضرا   ذی ػالئن ببلیٌی کوبَد -2

 رٍی را بیبى کٌذ. ػالئن ببلیٌی کوبَد -3
 کار عولی -سخٌزاًیرٍش آهَسش :    
 ٍیذئَ پزٍصکتَرکاهپیَتز، تختِ سفیذ، اهکاًات آهَسشی : 

  هٌبع درس  :
 1-Krause Food , Nutrition and Diet therapy  
 2- Nutritional Assessment    

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیببی درس 

 
  



 یبسدّنجلسِ 
 

کبرضٌبسی ػلَم  : بْذاضت اٍس                        گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رضتِ تحصیلی:داًطکذُ
 تغذیِ

 یکطٌبِ تبریخ ارائِ درس : 99-99سبل تحصیلی  :  

 10-12سبػت:      14/2/99رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  :  ارسیببی ٍضغ تغذیِ

 11تؼذاد داًطجَیبى  :  ًَع ٍاحذ: ػولی

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 1تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 99تبریخ تذٍیي/ببسًگزی: بْوي 

 
 آسهَى هیبى تزم

 
 

  



 دٍاسدّنجلسِ 
 

کبرضٌبسی ػلَم  : بْذاضت اٍس                        گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رضتِ تحصیلی:داًطکذُ
 تغذیِ

 تبریخ ارائِ درس : یکطٌبِ 99-99سبل تحصیلی  :  

 10-12سبػت:         21/2/99رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  :  ارسیببی ٍضغ تغذیِ

 11تؼذاد داًطجَیبى  :  ٍاحذ: ػولی ًَع

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 1تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 99تبریخ تذٍیي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 ِیٍضع تغذ یدر بزرس یشگاّیآسها یّا یابیارسشعٌَاى درس : 

 پاراهتزّای هْن آسهایشگاّی هزتبط با ارسیابی ٍضع تغذیِ در شٌاختداًشجَیاى  هْارتّذف کلی درس :  

 
 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 را ضزح دّذ هزتبط بب ارسیببی ٍضغ تغذیِ  یخًَ یپبراهتزّب یزیاًذاسُ گضبخصْبی هْن در  -1
 کار عولی -سخٌزاًیرٍش آهَسش :    
 بالیٌیًوًَِ ّای آسهایشات اهکاًات آهَسشی : 

  هٌبع درس  :
 1-Krause Food , Nutrition and Diet therapy  
 2- Nutritional Assessment    

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیببی درس 

 
 
 

  



 سیشدّنجلسِ 
 

کبرضٌبسی ػلَم  : بْذاضت اٍس                        گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رضتِ تحصیلی:داًطکذُ
 تغذیِ

 ارائِ درس : یکطٌبِتبریخ  99-99سبل تحصیلی  :  

 10-12سبػت:         29/2/99رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  :  ارسیببی ٍضغ تغذیِ

 11تؼذاد داًطجَیبى  :  ًَع ٍاحذ: ػولی

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 1تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 99تبریخ تذٍیي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 TIBC،  يیتیآّي ، آّي سزم، فز تیدر بزآٍرد ٍضع یتخصص شاتیآسهاعٌَاى درس : 

 پزٍفایلْای بیَشیویایی ٍ آسهایشگاّی بزرسی ٍضعیت تغذیِ در تشخیصداًشجَیاى  هْارتّذف کلی درس :  

 
 

 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:
  تحلیل کٌذفقز آّي ، کوبَد آّي را  ی، کن خًَ یکن خًَ یببیارسًتبیج هزبَط بِ  -1

 .ّب تحلیل کٌذ یکن خًَ زیسب یبفقز آّي  یکوخًَ ًتبیج هزبَط بِ آسهبیطبت را بز اسبس -2

 آّي را اًجبم دّذ یکن خًَ صیدادُ ّب ٍ تطخ زیتفس -3
 کار عولی -سخٌزاًیرٍش آهَسش :    
 ًوًَِ ّای آسهایشات بالیٌیاهکاًات آهَسشی : 

  هٌبع درس  :
 1-Krause Food , Nutrition and Diet therapy  
 2- Nutritional Assessment    

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیببی درس 

 
  



 چْبردّنجلسِ 
 

کبرضٌبسی ػلَم  : بْذاضت اٍس                        گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رضتِ تحصیلی:داًطکذُ
 تغذیِ

 : یکطٌبِتبریخ ارائِ درس  99-99سبل تحصیلی  :  

 10-12سبػت:         4/3/99رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  :  ارسیببی ٍضغ تغذیِ

 11تؼذاد داًطجَیبى  :  ًَع ٍاحذ: ػولی

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 1تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 99تبریخ تذٍیي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 ییایویَشیب یابیارسش قیاس طز ِیٍضع تغذ یبزرسعٌَاى درس : 

 بزرسی ٍضعیت تغذیِ اس طزیق ارسشیابی بیَشیویایی درداًشجَیاى  هْارتّذف کلی درس :  

 
 

 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:
 دّذ را اًجبمٍضؼیت ایوٌی  تفسیز ًتبیج هزبَط بِ آسهبیطبت -1

 دّذ اًجبمرا  یویبیی پزٍتئیيبیَض آسهبیطبتًتبیج هزبَط بِ تفسیز  -2
 کار عولی -سخٌزاًیرٍش آهَسش :    
 ًوًَِ ّای آسهایشات بالیٌیاهکاًات آهَسشی : 

  هٌبع درس  :
 1-Krause Food , Nutrition and Diet therapy  
 2- Nutritional Assessment    

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیببی درس 

 
  



 پبًشدّنجلسِ 
 

کبرضٌبسی ػلَم  گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رضتِ تحصیلی:  : بْذاضت اٍس                      داًطکذُ
 تغذیِ

 تبریخ ارائِ درس : یکطٌبِ 99-99سبل تحصیلی  :  

 10-12سبػت:          11/3/99رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  :  ارسیببی ٍضغ تغذیِ

 11تؼذاد داًطجَیبى  :  ًَع ٍاحذ: ػولی

 درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَرهسئَل  1تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 99تبریخ تذٍیي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 ارسشیابی بیَشیویایی هَاد هعذًیعٌَاى درس : 

 ٍضعیت هَاد هعذًی  بیَشیویایی در ارسیابیداًشجَیاى  هْارتّذف کلی درس :  

 
 اًتظبر هی رٍد:اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز 

 دّذ. اًجبمرا  نیکلس تیٍضؼ یببیارس ییبیویَضیب تفسیز آسهبیطبت -1

 دّذ. اًجبمرا   ذی تیٍضؼ یببیارس ییبیویَضیب تفسیز آسهبیطبت -2

 .اًجبم دّذبیَضیویبیی ارسیببی ٍضؼیت رٍی را  تفسیز آسهبیطبت -3
 کار عولی -سخٌزاًیرٍش آهَسش :    
 آسهایشات بالیٌیًوًَِ ّای اهکاًات آهَسشی : 

  هٌبع درس  :
 1-Krause Food , Nutrition and Diet therapy  
 2- Nutritional Assessment    

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30  هذت سهبى:   

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیببی درس 

 
  



 ضبًشدّنجلسِ 
 

کبرضٌبسی ػلَم  : بْذاضت اٍس                        گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رضتِ تحصیلی:داًطکذُ
 تغذیِ

 تبریخ ارائِ درس : یکطٌبِ 99-99سبل تحصیلی  :  

 10-12سبػت:         19/3/99رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  :  ارسیببی ٍضغ تغذیِ

 11تؼذاد داًطجَیبى  :  ًَع ٍاحذ: ػولی

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 1تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 99تبریخ تذٍیي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 ارسشیابی بیَشیویایی ٍیتاهیٌْاعٌَاى درس : 

 در ارسیابی بیَشیویایی ٍضعیت ٍیتاهیٌْاداًشجَیاى  هْارتّذف کلی درس :  

 
 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 دّذ اًجبمرا  A ،D ،E  ٍKبیَضیویبیی ٍیتبهیٌْبی  تفسیز آسهبیطبت -1

 دّذ اًجبمرا  Cٍ ٍیتبهیي  Bبیَضیویبیی ٍیتبهیٌْبی گزٍُ  تفسیز آسهبیطبت -2
 کار عولی -سخٌزاًیرٍش آهَسش :    
 ًوًَِ ّای آسهایشات بالیٌیاهکاًات آهَسشی : 

  هٌبع درس  :
 1-Krause Food , Nutrition and Diet therapy  
 2- Nutritional Assessment    

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیببی درس 

 
 ّفذّنجلسِ 

 
 آسهَى پبیبى تزم

 


