
 

 

 

  

 

 

 

 (lesson Planطزح درط رٍساًِ )

 جلغِ اٍل

 

 کبرؽٌبعی ػلَم تغذیِ هقطغ / رؽتِ تحصیلی:             ػلَم تغذیِگزٍُ آهَسؽی:                     بْذاؽت اٍس: داًؾکذُ

 یکؾٌبِ تبریخ ارائِ درط : 99-99عبل تحصیلی  :  

 10-12ٍ  9-10 عبػت:13/11/99رٍس:  ارسیببی ٍضغ تغذیًِبم درط )ٍاحذ(  :  

 11 تؼذاد داًؾجَیبى  : ػولی -ًظزی ًَع ٍاحذ:

 دکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر هغئَل درط: ٍاحذ ػولی( 1 -ٍاحذ ًظزی 2) 3 تؼذاد ٍاحذ:

 دکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر :هذرط دقیقِ 90هذت کالط: 

 99 بْوي تبریخ تذٍیي/ببسًگزی:

. 

 ِیٍضع تغذ یتزرس تیاّوعٌَاى درس : 

 اّویت تزرسی ٍ ارسیاتی ٍضع تغذیِ در فزد ٍ جاهعِ آضٌایی داًطجَیاى تاّذف کلی درس :  

 

 فزاگیز اًتظبر هی رٍد:در پبیبى اس اّذاف جشئی : 

 بب اّویت بزرعی ٍضغ تغذیِ در فزد ٍ جبهؼِ آؽٌب ببؽذ -1

 بزرعی ٍضغ تغذیِ در فزد ٍ جبهؼِ را بذاًذرٍؽْبی  -2

تِ  -پزٍصکتَر ذئَیٍ ٌت،یًزم افشار پاٍرپَ ذ،یتختِ سف یکوک آهَسض لیاس ٍسا یزیٍ تا تْزُ گ سخٌزاًیتِ رٍش رٍػ آهَسػ :    

 .زدیگ یتعذ اس ّز هزحلِ پزسص ٍ پاسخ اًجام ه یهٌظَر اثزتخط

 اهکاًات آهَسضی : کاهپیَتز، تختِ سفیذ، ٍیذئَ پزٍصکتَر، جشٍات کوک آهَسضی

  هٌثع درس  :

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

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درط  

  دقیقِ 30هذت سهبى :    بخؼ اٍل درط 

 داًؾکذُ ػلَم پشؽکی ٍ خذهبت بْذاؽتی درهبًی الرعتبى

 هزکش هطبلؼبت ٍ تَعؼِ آهَسػ ػلَم پشؽکی

 ٍاحذ بزًبهِ ریشی درعی ٍ آهَسؽی

 



  پزعؼ ٍ پبعخ ٍ اعتزاحت 

  بخؼ دٍم درط 

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسؽیببی درط 

 دٍمجلغِ 

 

کبرؽٌبعی ػلَم  آهَسؽی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رؽتِ تحصیلی:: بْذاؽت اٍس                        گزٍُ داًؾکذُ

 تغذیِ

 تبریخ ارائِ درط : یکؾٌبِ 99-99عبل تحصیلی  :  

 10-12ٍ  9-10عبػت:         20/11/99رٍس:  ًبم درط )ٍاحذ(  :  ارسیببی ٍضغ تغذیِ

 11تؼذاد داًؾجَیبى  :  ػولی -ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هغئَل درط: دکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر ٍاحذ ػولی( 1 -ٍاحذ ًظزی 2) 3تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر :هذرط دقیقِ 90هذت کالط: 

 99تبریخ تذٍیي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 رٍضْای هثتٌی تز حافظِ ٍ غیز هثتٌی تز حافظِ -رٍضْای ارسیاتی کوی هَاد غذاییعٌَاى درس : 

 رٍضْای ارسیاتی کوی هَاد غذایی داًطجَیاى تاّذف کلی درس :  آضٌایی 

 

 

 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 تَضیح دّذرا  رٍؽْبی ارسیببی هَاد غذایی هبتٌی بز حبفظِ -1

 رٍؽْبی ارسیببی هَاد غذایی غیزهبتٌی بز حبفظِ را تَضیح دّذ -2

 کٌذ تحلیلرا  هشایب ٍ هحذٍدیتْبی ّز یککبربزد،  -3

 

تِ  -پزٍصکتَر ذئَیٍ ٌت،یًزم افشار پاٍرپَ ذ،یتختِ سف یکوک آهَسض لیاس ٍسا یزیٍ تا تْزُ گ سخٌزاًیتِ رٍش رٍػ آهَسػ :    

 .زدیگ یتعذ اس ّز هزحلِ پزسص ٍ پاسخ اًجام ه یهٌظَر اثزتخط

 اهکاًات آهَسضی : کاهپیَتز، تختِ سفیذ، ٍیذئَ پزٍصکتَر، جشٍات کوک آهَسضی

  :هٌثع درس  

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

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درط  

  بخؼ اٍل درط 

  پزعؼ ٍ پبعخ ٍ اعتزاحت 

  بخؼ دٍم درط 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     



  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسؽیببی درط 

 

  



 عَمجلغِ 

 

کبرؽٌبعی ػلَم  : بْذاؽت اٍس                        گزٍُ آهَسؽی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رؽتِ تحصیلی:داًؾکذُ

 تغذیِ

 یکؾٌبِتبریخ ارائِ درط :  99-99عبل تحصیلی  :  

 10-12ٍ  9-10عبػت:        22/11/99 رٍس: ًبم درط )ٍاحذ(  :  ارسیببی ٍضغ تغذیِ

 11تؼذاد داًؾجَیبى  :  ػولی -ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هغئَل درط: دکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر ٍاحذ ػولی( 1 -ٍاحذ ًظزی 2) 3تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر :هذرط دقیقِ 90هذت کالط: 

 99تذٍیي/ببسًگزی: بْوي تبریخ 

. 

 سایز رٍضْای ارسیاتی کوی هَاد غذاییعٌَاى درس : 

تاریخچِ غذایی، تزاسًاهِ خَراک، صَرتحساب غذایی ٍ رٍضْای ًَآٍراًِ ٍ ضٌاخت هشایا ٍ  ّذف کلی درس :  آضٌایی داًطجَیاى تا

 هعایة ّز یک 

 

 

 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 ؽزح دّذرا  رٍػ تبریخچِ غذاییخصَصیبت  -1

 ؽزح دّذرا  خصَصیبت رٍػ تزاسًبهِ خَراک -2

 خصَصیبت رٍؽْبی ًَآٍراًِ ٍ هکبًیشُ ارسیببی هصزف غذا را ؽزح دّذ -3

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

 

تِ  -پزٍصکتَر ذئَیٍ ٌت،یًزم افشار پاٍرپَ ذ،یتختِ سف یکوک آهَسض لیاس ٍسا یزیٍ تا تْزُ گ تِ رٍش سخٌزاًیرٍػ آهَسػ :    

 .زدیگ یتعذ اس ّز هزحلِ پزسص ٍ پاسخ اًجام ه یهٌظَر اثزتخط

 اهکاًات آهَسضی : کاهپیَتز، تختِ سفیذ، ٍیذئَ پزٍصکتَر، جشٍات کوک آهَسضی

  هٌثع درس  :

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

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درط  

  بخؼ اٍل درط 

  پزعؼ ٍ پبعخ ٍ اعتزاحت 

  بخؼ دٍم درط 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10:  هذت سهبى   ارسؽیببی درط 



 

چْارمجلسِ   

 

کبرؽٌبعی ػلَم  : بْذاؽت اٍس                        گزٍُ آهَسؽی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رؽتِ تحصیلی:داًؾکذُ

 تغذیِ

 تبریخ ارائِ درط : یکؾٌبِ 99-99عبل تحصیلی  :  

 10-12ٍ  9-10عبػت:          4/12/99رٍس:  ًبم درط )ٍاحذ(  :  ارسیببی ٍضغ تغذیِ

 11تؼذاد داًؾجَیبى  :  ػولی -ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هغئَل درط: دکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر ٍاحذ ػولی( 1 -ٍاحذ ًظزی 2) 3تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر :هذرط دقیقِ 90هذت کالط: 

 99تبریخ تذٍیي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 در ارسیاتی هصزف غذاییکوک اتشارّای هَرد استفادُ عٌَاى درس : 

 کوک اتشارّای هَرد استفادُ در ارسیاتی هصزف غذایی آضٌایی داًطجَیاى تاّذف کلی درس :  

 

 

 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 ؽزح دّذرا  ٍیضگیْبی ابشارّبی آلبَهْبی غذایی، پیوبًِ ّب ٍ هقیبعْبی غذایی ٍ هذلْبی غذایی -1

 تحلیل کٌذرا  هشایب ٍ هحذٍدیتْبی ّز یککبربزد ٍ  -2

 

تِ  -پزٍصکتَر ذئَیٍ ٌت،یًزم افشار پاٍرپَ ذ،یتختِ سف یکوک آهَسض لیاس ٍسا یزیٍ تا تْزُ گ سخٌزاًیتِ رٍش رٍػ آهَسػ :    

 .زدیگ یتعذ اس ّز هزحلِ پزسص ٍ پاسخ اًجام ه یهٌظَر اثزتخط

 ٍیذئَ پزٍصکتَر، جشٍات کوک آهَسضیاهکاًات آهَسضی : کاهپیَتز، تختِ سفیذ، 

  هٌثع درس  :

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

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درط  

  بخؼ اٍل درط 

  پزعؼ ٍ پبعخ ٍ اعتزاحت 

  بخؼ دٍم درط 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسؽیببی درط 

 



 پٌجنجلغِ 

 

کبرؽٌبعی ػلَم  : بْذاؽت اٍس                        گزٍُ آهَسؽی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رؽتِ تحصیلی:داًؾکذُ

 تغذیِ

 تبریخ ارائِ درط : یکؾٌبِ 99-99:  عبل تحصیلی  

 10-12ٍ  9-10عبػت:       11/12/99رٍس:  ًبم درط )ٍاحذ(  :  ارسیببی ٍضغ تغذیِ

 11تؼذاد داًؾجَیبى  :  ػولی -ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هغئَل درط: دکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر ٍاحذ ػولی( 1 -ٍاحذ ًظزی 2) 3تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر :هذرط دقیقِ 90هذت کالط: 

 99تبریخ تذٍیي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 ارسیاتی تي سٌجیعٌَاى درس : 

 اًذاسُ گیزی قذ، ٍسى، چیي ّای پَستی، پیزاهَى اًذاهْا ٍ تافتْای هختلف تذى آضٌایی داًطجَیاى تاّذف کلی درس :  

 

 

 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 عٌجی را ؽزح دّذابشارّبی تي  -1

 ٍیضگیْبی هٌحٌی ّبی رؽذ هزجغ را تحلیل کٌذ -2

 هحبعبِ ًوبیِ ّب، هقبیغِ بب اعتبًذاردّب ٍ هقبدیز هزجغ را تفغیز کٌذ  -3

 

 

تِ  -پزٍصکتَر ذئَیٍ ٌت،یًزم افشار پاٍرپَ ذ،یتختِ سف یکوک آهَسض لیاس ٍسا یزیٍ تا تْزُ گ سخٌزاًیتِ رٍش رٍػ آهَسػ :    

 .زدیگ یتعذ اس ّز هزحلِ پزسص ٍ پاسخ اًجام ه یهٌظَر اثزتخط

 اهکاًات آهَسضی : کاهپیَتز، تختِ سفیذ، ٍیذئَ پزٍصکتَر، جشٍات کوک آهَسضی

  هٌثع درس  :

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

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درط  

  بخؼ اٍل درط 

  پزعؼ ٍ پبعخ ٍ اعتزاحت 

  بخؼ دٍم درط 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسؽیببی درط 

 



 ؽؾنجلغِ 

 

کبرؽٌبعی ػلَم  آهَسؽی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رؽتِ تحصیلی: : بْذاؽت اٍس                        گزٍُداًؾکذُ

 تغذیِ

 تبریخ ارائِ درط : یکؾٌبِ 99-99عبل تحصیلی  :  

 10-12ٍ  9-10عبػت:         19/12/99رٍس:  ًبم درط )ٍاحذ(  :  ارسیببی ٍضغ تغذیِ

 11تؼذاد داًؾجَیبى  :  ػولی -ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هغئَل درط: دکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر ٍاحذ ػولی( 1 -ٍاحذ ًظزی 2) 3تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر :هذرط دقیقِ 90هذت کالط: 

 99تبریخ تذٍیي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 تذى یچزت شاىیه  یزیاًذاسُ گ یرٍضْاعٌَاى درس : 

 استفادُ اس کالیپزرٍضْای اًذاسُ گیزی چیي پَستی تا  آضٌایی داًطجَیاى تاّذف کلی درس :  

 

 

 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 رٍؽْبی اًذاسُ گیزی ضخبهت چیي پَعتی را تَضیح دّذ -1

 بذاًذببسٍ،  کتف ٍ ؽکن را  یپؾت ببسٍ، جلَ یچزبًحَُ اًذاسُ گیزی  -2

 را ؽزح دّذ  Caliperًحَُ اعتفبدُ اس  -3

 

تِ  -پزٍصکتَر ذئَیٍ ٌت،یًزم افشار پاٍرپَ ذ،یتختِ سف یکوک آهَسض لیاس ٍسا یزیٍ تا تْزُ گ سخٌزاًیتِ رٍش رٍػ آهَسػ :    

 .زدیگ یتعذ اس ّز هزحلِ پزسص ٍ پاسخ اًجام ه یهٌظَر اثزتخط

 اهکاًات آهَسضی : کاهپیَتز، تختِ سفیذ، ٍیذئَ پزٍصکتَر، جشٍات کوک آهَسضی

  هٌثع درس  :

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

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درط  

  بخؼ اٍل درط 

  پزعؼ ٍ پبعخ ٍ اعتزاحت 

  بخؼ دٍم درط 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسؽیببی درط 

 

  



 ّفتنجلغِ 

 

کبرؽٌبعی ػلَم  : بْذاؽت اٍس                        گزٍُ آهَسؽی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رؽتِ تحصیلی:داًؾکذُ

 تغذیِ

 یکؾٌبِتبریخ ارائِ درط :  99-99عبل تحصیلی  :  

 10-12ٍ  9-10عبػت:          25/12/99رٍس:  ًبم درط )ٍاحذ(  :  ارسیببی ٍضغ تغذیِ

 11تؼذاد داًؾجَیبى  :  ػولی -ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هغئَل درط: دکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر ٍاحذ ػولی( 1 -ٍاحذ ًظزی 2) 3تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر :هذرط دقیقِ 90هذت کالط: 

 99تبریخ تذٍیي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 یاجتواع -یاقتصاد تیٍضع یاتیارس قیدر جاهعِ  اس طز ِیٍضع تغذ یتزرسعٌَاى درس : 

 رٍضْای تزرسی تاریخچِ تغذیِ ای ٍ تزرسی اقتصادی اجتواعی آضٌایی داًطجَیاى تاّذف کلی درس :  

 

 

 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 در فزد ٍ جبهؼِ را ؽزح دّذ ٍ اهٌیت غذایی ییهَاد غذا بفتیدر یببیارس -1

 دّذ حیافزاد در خبًَادُ را تَض ِیػَاهل هَثز بز تغذ -2

 ذیًوب حیرا تؾز یا ِیتغذ یببیارس نیهغتق زیغهغتقین ٍ  یرٍؽْب -3

تِ  -پزٍصکتَر ذئَیٍ ٌت،یًزم افشار پاٍرپَ ذ،یتختِ سف یکوک آهَسض لیاس ٍسا یزیٍ تا تْزُ گ سخٌزاًیتِ رٍش رٍػ آهَسػ :    

 .زدیگ یتعذ اس ّز هزحلِ پزسص ٍ پاسخ اًجام ه یهٌظَر اثزتخط

 اهکاًات آهَسضی : کاهپیَتز، تختِ سفیذ، ٍیذئَ پزٍصکتَر، جشٍات کوک آهَسضی

  هٌثع درس  :

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

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درط  

  بخؼ اٍل درط 

  پزعؼ ٍ پبعخ ٍ اعتزاحت 

  بخؼ دٍم درط 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسؽیببی درط 

 

  



 ّؾتنجلغِ 

 

کبرؽٌبعی ػلَم  : بْذاؽت اٍس                        گزٍُ آهَسؽی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رؽتِ تحصیلی:داًؾکذُ

 تغذیِ

 تبریخ ارائِ درط : یکؾٌبِ 99-99عبل تحصیلی  :  

 10-12ٍ  9-10عبػت:       12/1/99رٍس:  ًبم درط )ٍاحذ(  :  ارسیببی ٍضغ تغذیِ

 11تؼذاد داًؾجَیبى  :  ػولی -ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هغئَل درط: دکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر ٍاحذ ػولی( 1 -ٍاحذ ًظزی 2) 3تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر :هذرط دقیقِ 90هذت کالط: 

 99تبریخ تذٍیي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 ارسیاتی تالیٌیعٌَاى درس : 

 عالئن سَء تغذیِ کَتاُ هذت ٍ تلٌذهذت اًزصی ٍ درضت هغذیْا داًطجَیاى تاآضٌایی ّذف کلی درس :  

 

 

 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 ًحَُ اًجبم هؼبیٌِ ّب بزای بزرعی اختالالت ببلیٌی را تَضیح دّذ -1

 ًحَُ اًجبم غزببلگزیْبی ببلیٌی بزای بزرعی اختالالت تغذیِ ای را ؽزح دّذ -2

 ّبی ببلیٌی ًبؽی اس عَء تغذیِ کَتبُ هذت ٍ بلٌذهذت اًزصی را ؽزح دّذًؾبًِ  -3

 ًؾبًِ ّبی ببلیٌی ًبؽی اس عَء تغذیِ کَتبُ هذت ٍ بلٌذهذت درؽت هغذیْب را ؽزح دّذ -4

 

 

تِ  -پزٍصکتَر ذئَیٍ ٌت،یًزم افشار پاٍرپَ ذ،یتختِ سف یکوک آهَسض لیاس ٍسا یزیٍ تا تْزُ گ سخٌزاًیتِ رٍش رٍػ آهَسػ :    

 .زدیگ یتعذ اس ّز هزحلِ پزسص ٍ پاسخ اًجام ه یهٌظَر اثزتخط

 اهکاًات آهَسضی : کاهپیَتز، تختِ سفیذ، ٍیذئَ پزٍصکتَر، جشٍات کوک آهَسضی

  هٌثع درس  :

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

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درط  

  بخؼ اٍل درط 

  پزعؼ ٍ پبعخ ٍ اعتزاحت 

  بخؼ دٍم درط 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسؽیببی درط 



 

 ًْنجلغِ 

 

کبرؽٌبعی ػلَم  گزٍُ آهَسؽی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رؽتِ تحصیلی:                   : بْذاؽت اٍس     داًؾکذُ

 تغذیِ

 تبریخ ارائِ درط : یکؾٌبِ 99-99عبل تحصیلی  :  

 10-12ٍ  9-10عبػت:          24/1/99رٍس:  ًبم درط )ٍاحذ(  :  ارسیببی ٍضغ تغذیِ

 11داًؾجَیبى  : تؼذاد  ػولی -ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هغئَل درط: دکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر ٍاحذ ػولی( 1 -ٍاحذ ًظزی 2) 3تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر :هذرط دقیقِ 90هذت کالط: 

 99تبریخ تذٍیي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 ّا   يیتاهیکوثَد ٍ یٌیعالئن تال یتزرسعٌَاى درس : 

 عالئن تالیٌی کوثَد ٍیتاهیٌْا ٍ هشایا ٍ هحذٍدیتْای ّز کذام آضٌایی داًطجَیاى تاّذف کلی درس :  

 

 

 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 ؽزح دّذرا  A ،D ،E  ٍKٍیتبهیٌْبی  ػالئن ببلیٌی کوبَد -1

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

 تحلیل کٌذ کبربزد، هشایب ٍ هحذٍدیتْبی ّز یک را -3

 

 

تِ  -پزٍصکتَر ذئَیٍ ٌت،یًزم افشار پاٍرپَ ذ،یتختِ سف یکوک آهَسض لیاس ٍسا یزیٍ تا تْزُ گ سخٌزاًیتِ رٍش رٍػ آهَسػ :    

 .زدیگ یتعذ اس ّز هزحلِ پزسص ٍ پاسخ اًجام ه یهٌظَر اثزتخط

 آهَسضیاهکاًات آهَسضی : کاهپیَتز، تختِ سفیذ، ٍیذئَ پزٍصکتَر، جشٍات کوک 

  هٌثع درس  :

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

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درط  

  بخؼ اٍل درط 

  پزعؼ ٍ پبعخ ٍ اعتزاحت 

  بخؼ دٍم درط 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسؽیببی درط 



 

 دّنجلغِ 

 

کبرؽٌبعی ػلَم  : بْذاؽت اٍس                        گزٍُ آهَسؽی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رؽتِ تحصیلی:داًؾکذُ

 تغذیِ

 : یکؾٌبِ تبریخ ارائِ درط 99-99عبل تحصیلی  :  

 10-12ٍ  9-10عبػت:          2/2/99رٍس:  ًبم درط )ٍاحذ(  :  ارسیببی ٍضغ تغذیِ

 11تؼذاد داًؾجَیبى  :  ػولی -ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هغئَل درط: دکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر ٍاحذ ػولی( 1 -ٍاحذ ًظزی 2) 3تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر :هذرط دقیقِ 90هذت کالط: 

 99تبریخ تذٍیي/ببسًگزی: بْوي 

. 

   هَاد هعذًیکوثَد  یٌیعالئن تال یتزرسعٌَاى درس : 

 عالئن تالیٌی کوثَد هَاد هعذًی ٍ آضٌایی تا هشایا ٍ هحذٍدیتْای ّز کذام ّذف کلی درس :  آضٌایی داًطجَیاى تا

 

 

 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 ؽزح دّذ.را  نیکلغ ػالئن ببلیٌی کوبَد -1

 دّذ. حیتَضرا   ذی ػالئن ببلیٌی کوبَد -2

 رٍی را بیبى کٌذ. ػالئن ببلیٌی کوبَد -3

 هشایب، هؼبیب ٍ کبربزد اعتفبدُ اس ّز کذام را بذاًذ. -4

 camtasiaًزم افشار  ٌت،یًزم افشار پاٍرپَ ،یکوک آهَسض لیاس ٍسا یزیٍ تا تْزُ گ سخٌزاًیتِ رٍش رٍػ آهَسػ :    

 اهکاًات آهَسضی : کاهپیَتز، تختِ سفیذ، ٍیذئَ پزٍصکتَر، جشٍات کوک آهَسضی

  هٌثع درس  :

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

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درط  

  بخؼ اٍل درط 

  پزعؼ ٍ پبعخ ٍ اعتزاحت 

  بخؼ دٍم درط 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسؽیببی درط 

 

  



 یبسدّنجلغِ 

 

کبرؽٌبعی ػلَم  تحصیلی:: بْذاؽت اٍس                        گزٍُ آهَسؽی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رؽتِ داًؾکذُ

 تغذیِ

 تبریخ ارائِ درط : یکؾٌبِ 99-99عبل تحصیلی  :  

 10-12ٍ  9-10عبػت:      14/2/99رٍس:  ًبم درط )ٍاحذ(  :  ارسیببی ٍضغ تغذیِ

 11تؼذاد داًؾجَیبى  :  ػولی -ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هْکبهِ ػبؽَرپَرهغئَل درط: دکتز  ٍاحذ ػولی( 1 -ٍاحذ ًظزی 2) 3تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر :هذرط دقیقِ 90هذت کالط: 

 99تبریخ تذٍیي/ببسًگزی: بْوي 

 

 آسهَى هیبى تزم

 

 

  



 دٍاسدّنجلغِ 

 

کبرؽٌبعی ػلَم  : بْذاؽت اٍس                        گزٍُ آهَسؽی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رؽتِ تحصیلی:داًؾکذُ

 تغذیِ

 تبریخ ارائِ درط : یکؾٌبِ 99-99تحصیلی  :  عبل 

 10-12ٍ  9-10عبػت:         21/2/99رٍس:  ًبم درط )ٍاحذ(  :  ارسیببی ٍضغ تغذیِ

 11تؼذاد داًؾجَیبى  :  ػولی -ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هغئَل درط: دکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر ٍاحذ ػولی( 1 -ٍاحذ ًظزی 2) 3تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر :هذرط دقیقِ 90هذت کالط: 

 99تبریخ تذٍیي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 ِیٍضع تغذ یدر تزرس یطگاّیآسها یّا یاتیارسضعٌَاى درس : 

 اّویت ٍ جایگاُ ارسضیاتی آسهایطگاّی در تزرسی ٍضع تغذیِ ّذف کلی درس :  آضٌایی داًطجَیاى تا

 

 

 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 .ذیًوب بىیرا ب ِیٍضغ تغذ یدر بزرع یؾگبّیآسهب یّب یببیارسؽ  گبُیٍ جب تیاّو -1

 را ؽزح دّذ  یخًَ یپبراهتزّب یزیاًذاسُ گ -2

 هشایب ٍ هحذٍدیتْبی اعتفبدُ اس ایي رٍػ در بزرعی ٍضغ تغذیِ -3

 camtasiaًزم افشار  ٌت،یًزم افشار پاٍرپَ ،یکوک آهَسض لیاس ٍسا یزیٍ تا تْزُ گ سخٌزاًیتِ رٍش رٍػ آهَسػ :    

 اهکاًات آهَسضی : کاهپیَتز، تختِ سفیذ، ٍیذئَ پزٍصکتَر، جشٍات کوک آهَسضی

  هٌثع درس  :

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

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درط  

  بخؼ اٍل درط 

  پزعؼ ٍ پبعخ ٍ اعتزاحت 

  بخؼ دٍم درط 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسؽیببی درط 

 

 

 

  



 عیشدّنجلغِ 

 

کبرؽٌبعی ػلَم  آهَسؽی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رؽتِ تحصیلی:: بْذاؽت اٍس                        گزٍُ داًؾکذُ

 تغذیِ

 تبریخ ارائِ درط : یکؾٌبِ 99-99عبل تحصیلی  :  

 10-12ٍ  9-10عبػت:         29/2/99رٍس:  ًبم درط )ٍاحذ(  :  ارسیببی ٍضغ تغذیِ

 11تؼذاد داًؾجَیبى  :  ػولی -ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هغئَل درط: دکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر ٍاحذ ػولی( 1 -ٍاحذ ًظزی 2) 3تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر :هذرط دقیقِ 90هذت کالط: 

 99تبریخ تذٍیي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 TIBC،  يیتیآّي ، آّي سزم، فز تیدر تزآٍرد ٍضع یتخصص طاتیآسهاعٌَاى درس : 

 تیَضیویایی ٍ آسهایطگاّی تزرسی ٍضعیت تغذیِپزٍفایلْای  ّذف کلی درس :  آضٌایی داًطجَیاى تا

 

 

 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

  فقز آّي ، کوبَد آّي را ؽزح دّذ ی، کن خًَ یکن خًَ یببیارس -1

  ذیًوب بىیعالهت بز اعبط عي ٍ جٌظ ب یاعتبًذاردّب غِیٍ هقب تیٍ ّوبتَکز يیّوَگلَب یزیاًذاسُ گ -2

 ّبرا ؽزح دّذ. یکن خًَ زیفقز آّي بب عب یکوخًَ غِیهقب -3

 آّي را اًجبم دّذ یکن خًَ صیدادُ ّب ٍ تؾخ زیتفغ -4

تِ  -پزٍصکتَر ذئَیٍ ٌت،یًزم افشار پاٍرپَ ذ،یتختِ سف یکوک آهَسض لیاس ٍسا یزیٍ تا تْزُ گ سخٌزاًیتِ رٍش رٍػ آهَسػ :    

 .زدیگ یتعذ اس ّز هزحلِ پزسص ٍ پاسخ اًجام ه یهٌظَر اثزتخط

 اهکاًات آهَسضی : کاهپیَتز، تختِ سفیذ، ٍیذئَ پزٍصکتَر، جشٍات کوک آهَسضی

  هٌثع درس  :

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

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درط  

  بخؼ اٍل درط 

  پزعؼ ٍ پبعخ ٍ اعتزاحت 

  بخؼ دٍم درط 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسؽیببی درط 

 

  



 چْبردّنجلغِ 

 

کبرؽٌبعی ػلَم  هقطغ / رؽتِ تحصیلی:  : بْذاؽت اٍس                        گزٍُ آهَسؽی: ػلَم تغذیِ           داًؾکذُ

 تغذیِ

 تبریخ ارائِ درط : یکؾٌبِ 99-99عبل تحصیلی  :  

 10-12ٍ  9-10عبػت:         4/3/99رٍس:  ًبم درط )ٍاحذ(  :  ارسیببی ٍضغ تغذیِ

 11تؼذاد داًؾجَیبى  :  ػولی -ًَع ٍاحذ: ًظزی

 درط: دکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر هغئَل ٍاحذ ػولی( 1 -ٍاحذ ًظزی 2) 3تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر :هذرط دقیقِ 90هذت کالط: 

 99تبریخ تذٍیي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 ییایویَضیت یاتیارسض قیاس طز ِیٍضع تغذ یتزرسعٌَاى درس : 

 تزرسی ٍضعیت تغذیِ اس طزیق ارسضیاتی تیَضیویایی ّذف کلی درس :  آضٌایی داًطجَیاى تا

 

 

 جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:اّذاف 

 ؽزح دّذ.  یببیجْت ارس ییبیویَؽیب یکل یاًَاع رٍؽْب -1

 ًحَُ اًجبم ارسیببی ٍضؼیت ایوٌی تَضیح دّذ -2

 را تَضیح دّذ یویبیی پزٍتئیيًحَُ اًجبم ارسیببی بیَؽ -3

تِ  -پزٍصکتَر ذئَیٍ ٌت،یًزم افشار پاٍرپَ ذ،یتختِ سف یکوک آهَسض لیاس ٍسا یزیٍ تا تْزُ گ سخٌزاًیتِ رٍش رٍػ آهَسػ :    

 .زدیگ یتعذ اس ّز هزحلِ پزسص ٍ پاسخ اًجام ه یهٌظَر اثزتخط

 اهکاًات آهَسضی : کاهپیَتز، تختِ سفیذ، ٍیذئَ پزٍصکتَر، جشٍات کوک آهَسضی

  هٌثع درس  :

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

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درط  

  بخؼ اٍل درط 

  پزعؼ ٍ پبعخ ٍ اعتزاحت 

  بخؼ دٍم درط 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسؽیببی درط 

 

  



 پبًشدّنجلغِ 

 

کبرؽٌبعی ػلَم  : بْذاؽت اٍس                        گزٍُ آهَسؽی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رؽتِ تحصیلی:داًؾکذُ

 تغذیِ

 تبریخ ارائِ درط : یکؾٌبِ 99-99عبل تحصیلی  :  

 10-12ٍ  9-10عبػت:          11/3/99رٍس:  ًبم درط )ٍاحذ(  :  ارسیببی ٍضغ تغذیِ

 11تؼذاد داًؾجَیبى  :  ػولی -ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هغئَل درط: دکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر ٍاحذ ػولی( 1 -ٍاحذ ًظزی 2) 3تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر :هذرط دقیقِ 90هذت کالط: 

 99تبریخ تذٍیي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 ارسضیاتی تیَضیویایی هَاد هعذًیعٌَاى درس : 

 تیَضیویایی جْت ارسیاتی ٍضعیت هَاد هعذًی ٍ هشایا ٍ هعایة ّز یکرٍضْای هتذاٍل  درس :  آضٌایی داًطجَیاى تاّذف کلی 

 

 

 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 ؽزح دّذ.را  نیکلغ تیٍضؼ یببیجْت ارس ییبیویَؽیب یرٍؽْب -1

 دّذ. حیتَضرا   ذی تیٍضؼ یببیجْت ارس ییبیویَؽیب یرٍؽْب -2

 رٍؽْبی بیَؽیویبیی جْت ارسیببی ٍضؼیت رٍی را بیبى کٌذ. -3

 هشایب، هؼبیب ٍ کبربزد ّز یک را ؽزح دّذ. -4

تِ  -پزٍصکتَر ذئَیٍ ٌت،یًزم افشار پاٍرپَ ذ،یتختِ سف یکوک آهَسض لیاس ٍسا یزیٍ تا تْزُ گ سخٌزاًیتِ رٍش رٍػ آهَسػ :    

 .زدیگ یتعذ اس ّز هزحلِ پزسص ٍ پاسخ اًجام ه یهٌظَر اثزتخط

 اهکاًات آهَسضی : کاهپیَتز، تختِ سفیذ، ٍیذئَ پزٍصکتَر، جشٍات کوک آهَسضی

  هٌثع درس  :

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

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درط  

  بخؼ اٍل درط 

  پزعؼ ٍ پبعخ ٍ اعتزاحت 

  بخؼ دٍم درط 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسؽیببی درط 

 

  



 ؽبًشدّنجلغِ 

 

کبرؽٌبعی ػلَم  گزٍُ آهَسؽی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رؽتِ تحصیلی:  : بْذاؽت اٍس                      داًؾکذُ

 تغذیِ

 تبریخ ارائِ درط : یکؾٌبِ 99-99عبل تحصیلی  :  

 10-12ٍ  9-10عبػت:         19/3/99رٍس:  ًبم درط )ٍاحذ(  :  ارسیببی ٍضغ تغذیِ

 11تؼذاد داًؾجَیبى  :  ػولی -ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هغئَل درط: دکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر ٍاحذ ػولی( 1 -ٍاحذ ًظزی 2) 3ٍاحذ: تؼذاد 

 دکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر :هذرط دقیقِ 90هذت کالط: 

 99تبریخ تذٍیي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 ارسضیاتی تیَضیویایی ٍیتاهیٌْاعٌَاى درس : 

 رٍضْای هتذاٍل تیَضیویایی جْت ارسیاتی ٍضعیت ٍیتاهیٌْا ٍ هشایا ٍ هعایة ّز یک آضٌایی داًطجَیاى تاّذف کلی درس :  

 

 

 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 را ؽزح دّذ A ،D ،E  ٍKارسیببی بیَؽیویبیی ٍیتبهیٌْبی  -1

 را ؽزح دّذ Cٍ ٍیتبهیي  Bارسیببی بیَؽیویبیی ٍیتبهیٌْبی گزٍُ  -2

 هحذٍدیتْبی ّز یک را تحلیل کٌذکبربزد، هشایب ٍ  -3

 

تِ  -پزٍصکتَر ذئَیٍ ٌت،یًزم افشار پاٍرپَ ذ،یتختِ سف یکوک آهَسض لیاس ٍسا یزیٍ تا تْزُ گ سخٌزاًیتِ رٍش رٍػ آهَسػ :    

 .زدیگ یتعذ اس ّز هزحلِ پزسص ٍ پاسخ اًجام ه یهٌظَر اثزتخط

 پزٍصکتَر، جشٍات کوک آهَسضیاهکاًات آهَسضی : کاهپیَتز، تختِ سفیذ، ٍیذئَ 

  هٌثع درس  :

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

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درط  

  بخؼ اٍل درط 

  پزعؼ ٍ پبعخ ٍ اعتزاحت 

  بخؼ دٍم درط 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسؽیببی درط 

 

 



 

 ّفذّنجلغِ 

 

 آسهَى پبیبى تزم

 


