
 

 

 

  

 

 

 

 (lesson Planطزح درط رٍساًِ )

 جلسِ اٍل

 

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

 تغذیِ

 دٍضٌبِ تبریخ ارائِ درط : 98-99سبل تحصیلی  :  

بزًبهِ ریشی ٍ هذیزیت بزًبهِ اصَل ًبم درط )ٍاحذ(  :  

 غذایی
 14-16 سبػت:     14/11/98رٍس: 

 11 تؼذاد داًطجَیبى  : ًظزی ًَع ٍاحذ:

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر هسئَل درط: 2 تؼذاد ٍاحذ:

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرط دقیقِ 90هذت کالط: 

 98 بْوي تبریخ تذٍیي/ببسًگزی:

. 

 گذر تغذیِ ای در ایزاى -ًیاس بِ بزًاهِ ریشی تغذیِ ای در کشَرػٌَاى درط : 

 ریشی تغذیِ ایهفَْم ٍ اّویت گذار تغذیِ ای ٍ اّویت بزًاهِ  آشٌایی داًشجَیاى باّذف کلی درط :  

 

 در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:اّذاف جشئی : 

 را بذاًذ. اّویت ًیبس بِ بزًبهِ ریشی تغذیِ ای در کطَر -1

 .هفَْم گذار تغذیِ ای را تَضیح دّذ -2

 .تحلیل کٌذرا  اّویت گذار تغذیِ ای در بزًبهِ ریشی ّبی تغذیِ ای -3

بِ  -پزٍصکتَر ذئَیٍ ٌت،یًزم افشار پاٍرپَ ذ،یتختِ سف یکوک آهَسش لیاس ٍسا یزیٍ با بْزُ گ سخٌزاًیبِ رٍش رٍش آهَسش :    

 .زدیگ یبؼذ اس ّز هزحلِ پزسش ٍ پاسخ اًجام ه یهٌظَر اثزبخش

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

  هٌبغ درط  :

 سادُ لیآساد بخت، احوذ اسواػ الیل -یا ِیتغذ یبزًاهِ ّا تیزیٍ هذ یشیاصَل بزًاهِ ر 

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

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 داًطکذُ ػلَم پشضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى

 هزکش هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَسش ػلَم پشضکی

 ٍاحذ بزًبهِ ریشی درسی ٍ آهَسضی

 



 کلیبت درط  

  بخص اٍل درط 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درط 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30سهبى:     هذت 

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیببی درط 

 

  



 دٍمجلسِ 

 

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

 تغذیِ

 تبریخ ارائِ درط : دٍضٌبِ 98-99سبل تحصیلی  :  

ًبم درط )ٍاحذ(  :  اصَل بزًبهِ ریشی ٍ هذیزیت بزًبهِ 

 غذایی
 14-16سبػت:      14/11/98رٍس: 

 11تؼذاد داًطجَیبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درط: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 2تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرط دقیقِ 90هذت کالط: 

 98تذٍیي/ببسًگزی: بْوي تبریخ 

. 

 ارسیابی هٌابغ جاهؼِػٌَاى درط : 

 تؼییي ٍ تؼزیف هشکل تغذیِ ای ٍ پاراهتزّای ارسیابی هزتبط با آى ّذف کلی درط :  آشٌایی داًشجَیاى با

 

 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 ًحَُ تؼییي ٍ تؼزیف هطکل تغذیِ ای را تَضیح دّذ. -1

 تٌظین پبراهتزّبی ارسیببی را بذاًذ.ًحَُ  -2

 بب اّویت جوغ آٍری دادُ ّب در ارسیببی هٌببغ جبهؼِ آضٌب ببضذ. -3

 ًقص آًبلیش ٍ تفسیز دادُ ّب در ارسیببی هٌببغ جبهؼِ را ضزح دّذ. -4

بِ  -پزٍصکتَر ذئَیٍ ٌت،یًزم افشار پاٍرپَ ذ،یتختِ سف یکوک آهَسش لیاس ٍسا یزیٍ با بْزُ گ سخٌزاًیبِ رٍش رٍش آهَسش :    

 .زدیگ یبؼذ اس ّز هزحلِ پزسش ٍ پاسخ اًجام ه یهٌظَر اثزبخش

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

  هٌبغ درط  :

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

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

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درط  

  بخص اٍل درط 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درط 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5    هذت سهبى : 

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5:  هذت سهبى  جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیببی درط 

 



 سَمجلسِ 

 

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

 تغذیِ

 تبریخ ارائِ درط : دٍضٌبِ 98-99سبل تحصیلی  :  

بزًبهِ ریشی ٍ هذیزیت بزًبهِ ًبم درط )ٍاحذ(  :  اصَل 

 غذایی
 14-16سبػت:      14/11/98رٍس: 

 11تؼذاد داًطجَیبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درط: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 2تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرط دقیقِ 90هذت کالط: 

 98تبریخ تذٍیي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 اداهِ هبحث ارسیابی هٌابغ جاهؼِ ػٌَاى درط : 

 در ارسیابی هٌابغ جاهؼِ action planبا تٌظین اٍلَیتْا ٍ طزاحی ّذف کلی درط :  آشٌایی داًشجَیاى 

 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 را بطٌبسذ. اّویت تَسیغ یبفتِ ّب بِ سبیز سبسهبًْب -1

 .ًحَُ تٌظین اٍلَیتْب را تَضیح دّذ -2

 را بذاًذ. action planرٍش طزاحی  -3

بِ  -پزٍصکتَر ذئَیٍ ٌت،یًزم افشار پاٍرپَ ذ،یتختِ سف یکوک آهَسش لیاس ٍسا یزیٍ با بْزُ گ بِ رٍش سخٌزاًیرٍش آهَسش :    

 .زدیگ یبؼذ اس ّز هزحلِ پزسش ٍ پاسخ اًجام ه یهٌظَر اثزبخش

 پزٍصکتَر، جشٍات کوک آهَسشیاهکاًات آهَسشی : کاهپیَتز، تختِ سفیذ، ٍیذئَ 

  هٌبغ درط  :

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

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

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درط  

  بخص اٍل درط 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درط 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیببی درط 

 

 

 



 

 چْبرمجلسِ 

 

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

 تغذیِ

 تبریخ ارائِ درط : دٍضٌبِ 98-99سبل تحصیلی  :  

ًبم درط )ٍاحذ(  :  اصَل بزًبهِ ریشی ٍ هذیزیت بزًبهِ 

 غذایی
 14-16سبػت:      14/11/98رٍس: 

 11تؼذاد داًطجَیبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درط: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 2تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرط دقیقِ 90هذت کالط: 

 98تبریخ تذٍیي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 گزٍُ ّذف ارسیابی ٍضؼیت تغذیِ ایػٌَاى درط : 

اجتوااػی در ارسیاابی   تحلیل دادُ ّا، ػَاهل هزبَط بِ شیَُ سًذگی، رصین غذایی ٍ شزایط  آشٌایی داًشجَیاى باّذف کلی درط :  

 ٍضؼیت تغذیِ ای

 

 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 .تحلیل کٌذرا  ًَع دادُ ّبیی کِ ببیذ جوغ آٍری ضًَذ -1

 بطٌبسذ. ػَاهل هزبَط بِ ضیَُ سًذگی ٍ رصین غذایی را در ارسیببی ٍضؼیت تغذیِ ای گزٍُ ّذف -2

 .در ارسیببی ٍضؼیت تغذیِ ای گزٍُ ّذف بطٌبسذ ػَاهل هزبَط بِ ضزایط اجتوبػی -3

بِ  -پزٍصکتَر ذئَیٍ ٌت،یًزم افشار پاٍرپَ ذ،یتختِ سف یکوک آهَسش لیاس ٍسا یزیٍ با بْزُ گ سخٌزاًیبِ رٍش رٍش آهَسش :    

 .زدیگ یبؼذ اس ّز هزحلِ پزسش ٍ پاسخ اًجام ه یهٌظَر اثزبخش

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

  هٌبغ درط  :

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

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

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درط  

  بخص اٍل درط 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درط 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیببی درط 



 

 

 پٌجنجلسِ 

 

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

 تغذیِ

 تبریخ ارائِ درط : دٍضٌبِ 98-99سبل تحصیلی  :  

ًبم درط )ٍاحذ(  :  اصَل بزًبهِ ریشی ٍ هذیزیت بزًبهِ 

 غذایی
 14-16سبػت:      14/11/98رٍس: 

 11تؼذاد داًطجَیبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درط: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 2ٍاحذ:  تؼذاد

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرط دقیقِ 90هذت کالط: 

 98تبریخ تذٍیي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 اداهِ هبحث ارسیابی ٍضؼیت تغذیِ ایػٌَاى درط : 

 اًَاع رٍشْای ارسیابی ٍضؼیت تغذیِ ای آشٌایی داًشجَیاى باّذف کلی درط :  

 

 پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد: اّذاف جشئی : در

 .تَضیح دّذرا در ارسیببی تغذیِ ای  اًَاع رٍضْبی ارسیببی دریبفت غذایی -1

 را بطٌبسذ. اًَاع رٍضْبی آسهبیطگبّی در ارسیببی تغذیِ ای -2

 .تَضیح دّذرا  اًَاع رٍضْبی تي سٌجی در ارسیببی تغذیِ ای -3

 تَضیح دّذ.اًَاع رٍضْبی ببلیٌی در ارسیببی تغذیِ ای را  -4

بِ  -پزٍصکتَر ذئَیٍ ٌت،یًزم افشار پاٍرپَ ذ،یتختِ سف یکوک آهَسش لیاس ٍسا یزیٍ با بْزُ گ سخٌزاًیبِ رٍش رٍش آهَسش :    

 .زدیگ یبؼذ اس ّز هزحلِ پزسش ٍ پاسخ اًجام ه یهٌظَر اثزبخش

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

  هٌبغ درط  :

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

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

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درط  

  بخص اٍل درط 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درط 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 



 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیببی درط 

 

 

 

 

 

 ضطنجلسِ 

 

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

 تغذیِ

 تبریخ ارائِ درط : دٍضٌبِ 98-99سبل تحصیلی  :  

ًبم درط )ٍاحذ(  :  اصَل بزًبهِ ریشی ٍ هذیزیت بزًبهِ 

 غذایی
 14-16سبػت:      14/11/98رٍس: 

 11تؼذاد داًطجَیبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظزی

 ػبضَرپَرهسئَل درط: دکتز هْکبهِ  2تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرط دقیقِ 90هذت کالط: 

 98تبریخ تذٍیي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 ٍری دادُ ّاآًکاتی در هَرد جوغ ػٌَاى درط : 

 کاربزدّای رٍایی ٍ پایایی در  جوغ  آٍری دادُ ّا ٍ اثز هٌابغ هختلف تغییزات بز آًْا آشٌایی داًشجَیاى باّذف کلی درط :  

 

 جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد: اّذاف

 .بطٌبسذرا  تؼزیف ٍ کبربزد رٍایی ٍ پبیبیی در جوغ آٍری دادُ ّب -1

 .تحلیل کٌذ را هٌببغ تغییزات در جوغ آٍری دادُ ّب -2

 .تحلیل کٌذرا  اثز ػَاهل فزٌّگی بز جوغ آٍری دادُ ّب -3

بِ  -پزٍصکتَر ذئَیٍ ٌت،یًزم افشار پاٍرپَ ذ،یتختِ سف یکوک آهَسش لیاس ٍسا یزیٍ با بْزُ گ سخٌزاًیبِ رٍش رٍش آهَسش :    

 .زدیگ یبؼذ اس ّز هزحلِ پزسش ٍ پاسخ اًجام ه یهٌظَر اثزبخش

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

  هٌبغ درط  :

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

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

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درط  

  بخص اٍل درط 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  



  دقیقِ 30   هذت سهبى:   بخص دٍم درط 

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیببی درط 

 

 

 ّفتنجلسِ 

 

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

 تغذیِ

 ارائِ درط : دٍضٌبِتبریخ  98-99سبل تحصیلی  :  

ًبم درط )ٍاحذ(  :  اصَل بزًبهِ ریشی ٍ هذیزیت بزًبهِ 

 غذایی
 14-16سبػت:      14/11/98رٍس: 

 11تؼذاد داًطجَیبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درط: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 2تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرط دقیقِ 90هذت کالط: 

 98تذٍیي/ببسًگزی: بْوي تبریخ 

. 

 طزاحی بزًاهِ ّای تغذیِ ایػٌَاى درط : 

 گاًِ طزاحی بزًاهِ ّای تغذیِ ای 7هزاحل  آشٌایی داًشجَیاى باّذف کلی درط :  

 

 

 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 .را تحلیل کٌذ گبًِ طزاحی بزًبهِ ّبی تغذیِ ای را بطٌبسذ ٍ 7هزاحل  -1

بِ  -پزٍصکتَر ذئَیٍ ٌت،یًزم افشار پاٍرپَ ذ،یتختِ سف یکوک آهَسش لیاس ٍسا یزیٍ با بْزُ گ سخٌزاًیبِ رٍش رٍش آهَسش :    

 .زدیگ یبؼذ اس ّز هزحلِ پزسش ٍ پاسخ اًجام ه یهٌظَر اثزبخش

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

  :هٌبغ درط  

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

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

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درط  

  بخص اٍل درط 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

 دقیقِ 30سهبى :   هذت 

 دقیقِ  5هذت سهبى :  



  دقیقِ 30هذت سهبى:      بخص دٍم درط 

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیببی درط 

 

 

 ّطتنجلسِ 

 

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

 تغذیِ

 تبریخ ارائِ درط : دٍضٌبِ 98-99سبل تحصیلی  :  

ًبم درط )ٍاحذ(  :  اصَل بزًبهِ ریشی ٍ هذیزیت بزًبهِ 

 غذایی
 14-16سبػت:      14/11/98رٍس: 

 11تؼذاد داًطجَیبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درط: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 2تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرط دقیقِ 90هذت کالط: 

 98تبریخ تذٍیي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 ارسشیابی بزًاهِ ّای تغذیِ ایػٌَاى درط : 

 ًقش ٍ چالشْای ارسشیابی در بزًاهِ ّای تغذیِ ای آشٌایی داًشجَیاى باّذف کلی درط :  

 

 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 را بذاًذ. اثزبخطی بزًبهِ ّبی تغذیِ ایاّویت ارسضیببی  -1

 را بطٌبسذ. ًقص ارائِ ًتبیج در ارسضیببی بزًبهِ ّبی تغذیِ ای -2

 .تحلیل کٌذرا  چبلطْبی ارسضیببی در فزٌّگْبی هختلف -3

بِ  -پزٍصکتَر ذئَیٍ ٌت،یًزم افشار پاٍرپَ ذ،یتختِ سف یکوک آهَسش لیاس ٍسا یزیٍ با بْزُ گ سخٌزاًیبِ رٍش رٍش آهَسش :    

 .زدیگ یبؼذ اس ّز هزحلِ پزسش ٍ پاسخ اًجام ه یهٌظَر اثزبخش

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

  هٌبغ درط  :

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

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

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درط  

  دقیقِ 30هذت سهبى :    بخص اٍل درط 



  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درط 

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیببی درط 

 

  



 ًْنجلسِ 

 

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

 تغذیِ

 تبریخ ارائِ درط : دٍضٌبِ 98-99سبل تحصیلی  :  

بزًبهِ ریشی ٍ هذیزیت بزًبهِ ًبم درط )ٍاحذ(  :  اصَل 

 غذایی
 14-16سبػت:      14/11/98رٍس: 

 11تؼذاد داًطجَیبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درط: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 2تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرط دقیقِ 90هذت کالط: 

 98تبریخ تذٍیي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 تغذیِ ایطزاحی هذاخالت ػٌَاى درط : 

 اّویت ًٍحَُ اًتخاب استزاتضی در طزاحی هذاخالت تغذیِ ای آشٌایی داًشجَیاى باّذف کلی درط :  

 

 

 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 بذاًذ. اّویت اًتخبة استزاتضی هذاخلِ در طزاحی هذاختالت تغذیِ ای را -1

 را بذاًذ. هذاخالت تغذیِ ایًحَُ اًتخبة یک بزًبهِ تغذیِ ای در طزاحی  -2

 ًحَُ هطبلؼِ جوؼیت ّذف ٍ ارسیببی تحقیق را در طزاحی هذاخالت تغذیِ ای تَضیح دّذ. -3

 

بِ  -پزٍصکتَر ذئَیٍ ٌت،یًزم افشار پاٍرپَ ذ،یتختِ سف یکوک آهَسش لیاس ٍسا یزیٍ با بْزُ گ سخٌزاًیبِ رٍش رٍش آهَسش :    

 .زدیگ یبؼذ اس ّز هزحلِ پزسش ٍ پاسخ اًجام ه یهٌظَر اثزبخش

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

  هٌبغ درط  :

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

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

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درط  

  بخص اٍل درط 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درط 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیببی درط 



 

 دّنجلسِ 

 

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

 تغذیِ

 تبریخ ارائِ درط : دٍضٌبِ 98-99سبل تحصیلی  :  

ریشی ٍ هذیزیت بزًبهِ ًبم درط )ٍاحذ(  :  اصَل بزًبهِ 

 غذایی
 14-16سبػت:      14/11/98رٍس: 

 11تؼذاد داًطجَیبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درط: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 2تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرط دقیقِ 90هذت کالط: 

 98تبریخ تذٍیي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 تغذیِ ایباساریابی بزًاهِ ّای ػٌَاى درط : 

 تؼزیف ٍ اّویت باساریابی در بزًاهِ ّای تغذیِ ای ّذف کلی درط :  آشٌایی داًشجَیاى با

 

 

 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 را بطٌبسذ. تؼزیف ٍ اّویت ببساریببی بزًبهِ ّبی تغذیِ ای -1

 رٍش ایجبد یک بزًبهِ ببساریببی را تَضیح دّذ. -2

 تحلیل کٌذ. هَقؼیتی ٍ تحقیق در سهیٌِ ببسار را در ببساریببی بزًبهِ ّبی تغذیِ ایًقص آًبلیش  -3

 camtasiaًزم افشار  ٌت،یًزم افشار پاٍرپَ ،یکوک آهَسش لیاس ٍسا یزیٍ با بْزُ گ سخٌزاًیبِ رٍش رٍش آهَسش :    

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

  هٌبغ درط  :

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

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

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درط  

  بخص اٍل درط 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درط 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیببی درط 

 



 یبسدّنجلسِ 

 

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

 تغذیِ

 تبریخ ارائِ درط : دٍضٌبِ 98-99سبل تحصیلی  :  

ًبم درط )ٍاحذ(  :  اصَل بزًبهِ ریشی ٍ هذیزیت بزًبهِ 

 غذایی
 14-16سبػت:      14/11/98رٍس: 

 11تؼذاد داًطجَیبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظزی

 ػبضَرپَرهسئَل درط: دکتز هْکبهِ  2تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرط دقیقِ 90هذت کالط: 

 98تبریخ تذٍیي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 هذیزیت بزًاهِ ّای تغذیِ ایػٌَاى درط : 

 هذیزیت، بزًاهِ ریشی ٍ ارسشیابی بِ ػٌَاى ابشارّای بزًاهِ ریشی تغذیِ ای ّذف کلی درط :  آشٌایی داًشجَیاى با

 

 پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:اّذاف جشئی : در 

 بطٌبسذ. تبثیزات بزًبهِ ریشی ٍ ارسضیببی را بِ ػٌَاى ابشارّبی هذیزیت بزًبهِ ّبی تغذیِ ای -1

 .اًَاع رٍضْبی ارسضیببی بزًبهِ ّبی تغذیِ ای را تَضیح دّذ -2

 camtasiaًزم افشار  ٌت،یًزم افشار پاٍرپَ ،یکوک آهَسش لیاس ٍسا یزیٍ با بْزُ گ سخٌزاًیبِ رٍش رٍش آهَسش :    

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

  هٌبغ درط  :

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

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

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درط  

  بخص اٍل درط 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درط 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیببی درط 

 

  



 دٍاسدّنجلسِ 

 

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

 تغذیِ

 تبریخ ارائِ درط : دٍضٌبِ 98-99سبل تحصیلی  :  

بزًبهِ ریشی ٍ هذیزیت بزًبهِ ًبم درط )ٍاحذ(  :  اصَل 

 غذایی
 14-16سبػت:      14/11/98رٍس: 

 11تؼذاد داًطجَیبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درط: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 2تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرط دقیقِ 90هذت کالط: 

 98تبریخ تذٍیي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 آسهَى هیبى تزم

 

 

  



 سیشدّنجلسِ 

 

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

 تغذیِ

 تبریخ ارائِ درط : دٍضٌبِ 98-99سبل تحصیلی  :  

ًبم درط )ٍاحذ(  :  اصَل بزًبهِ ریشی ٍ هذیزیت بزًبهِ 

 غذایی
 14-16سبػت:      14/11/98رٍس: 

 11تؼذاد داًطجَیبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درط: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 2تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرط دقیقِ 90هذت کالط: 

 98تبریخ تذٍیي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 ٍ جایگاُ آى در بزًاهِ ریشی لیذرشیپػٌَاى درط : 

 هفاّین ٍ ًقش لیذرشیپ در بزًاهِ ریشی تغذیِ ای داًشجَیاى باّذف کلی درط :  آشٌایی 

 

 

 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 ضزح دّذرا  ، ّذایت ٍ کٌتزل کزدىلیذرضیپهفبّین پبیِ ای  -1

 تَضیح دّذرا  ٍ جبیگبُ آى در بزًبهِ ریشی تغذیِ ای لیذرضیپًقص  -2

بِ  -پزٍصکتَر ذئَیٍ ٌت،یًزم افشار پاٍرپَ ذ،یتختِ سف یکوک آهَسش لیاس ٍسا یزیٍ با بْزُ گ سخٌزاًیبِ رٍش رٍش آهَسش :    

 .زدیگ یبؼذ اس ّز هزحلِ پزسش ٍ پاسخ اًجام ه یهٌظَر اثزبخش

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

  هٌبغ درط  :

  لیال آساد بخت، احوذ اسواػیل سادُ -بزًاهِ ّای تغذیِ ایبزًاهِ ریشی ٍ هذیزیت اصَل 

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

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درط  

  بخص اٍل درط 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درط 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5 هذت سهبى : 

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیببی درط 

 

  



 چْبردّنجلسِ 

 

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

 تغذیِ

 تبریخ ارائِ درط : دٍضٌبِ 98-99تحصیلی  :   سبل

ًبم درط )ٍاحذ(  :  اصَل بزًبهِ ریشی ٍ هذیزیت بزًبهِ 

 غذایی
 14-16سبػت:      14/11/98رٍس: 

 11تؼذاد داًطجَیبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درط: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 2تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرط دقیقِ 90هذت کالط: 

 98تبریخ تذٍیي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 هذیزیت سهاىػٌَاى درط : 

 اّویت هذیزیت سهاى در بزًاهِ ّای تغذیِ ای ّذف کلی درط :  آشٌایی داًشجَیاى با

 

 

 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 تحلیل کٌذرا  ای ًقص ٍ اّویت هذیزیت سهبى در هذیزیت بزًبهِ ّبی تغذیِ -1

 

بِ  -پزٍصکتَر ذئَیٍ ٌت،یًزم افشار پاٍرپَ ذ،یتختِ سف یکوک آهَسش لیاس ٍسا یزیٍ با بْزُ گ سخٌزاًیبِ رٍش رٍش آهَسش :    

 .زدیگ یبؼذ اس ّز هزحلِ پزسش ٍ پاسخ اًجام ه یهٌظَر اثزبخش

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

  هٌبغ درط  :

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

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

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درط  

  بخص اٍل درط 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درط 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیببی درط 

 

  



 پبًشدّنجلسِ 

 

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

 تغذیِ

 تبریخ ارائِ درط : دٍضٌبِ 98-99سبل تحصیلی  :  

ًبم درط )ٍاحذ(  :  اصَل بزًبهِ ریشی ٍ هذیزیت بزًبهِ 

 غذایی
 14-16سبػت:      14/11/98رٍس: 

 11تؼذاد داًطجَیبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درط: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 2ٍاحذ: تؼذاد 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرط دقیقِ 90هذت کالط: 

 98تبریخ تذٍیي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 پزٍصُ داًشجَییػٌَاى درط : 

 آشٌایی داًشجَیاى با بزًاهِ ّای تغذیِ ای ایزاى ٍ جْاى ٍ تحلیل آًْاّذف کلی درط :  

 

 فزاگیز اًتظبر هی رٍد:اّذاف جشئی : در پبیبى اس 

 گشارضی اس یک بزًبهِ تغذیِ ای در ایزاى یب جْبى ارائِ دّذ -1

 ابؼبد هختلف هزبَط بِ هذیزیت بزًبهِ ّبی تغذیِ ای هزبَط بِ گشارش هَرد ًظز را تحلیل کٌذ -2

 

بِ  -پزٍصکتَر ذئَیٍ ٌت،یًزم افشار پاٍرپَ ذ،یتختِ سف یکوک آهَسش لیاس ٍسا یزیٍ با بْزُ گ سخٌزاًیبِ رٍش رٍش آهَسش :    

 .زدیگ یبؼذ اس ّز هزحلِ پزسش ٍ پاسخ اًجام ه یهٌظَر اثزبخش

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

  هٌبغ درط  :

  اسواػیل سادُلیال آساد بخت، احوذ  -بزًاهِ ریشی ٍ هذیزیت بزًاهِ ّای تغذیِ ایاصَل 

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

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درط  

  بخص اٍل درط 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درط 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیببی درط 

 

  



 ضبًشدّنجلسِ 

 

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

 تغذیِ

 : دٍضٌبِتبریخ ارائِ درط  98-99سبل تحصیلی  :  

ًبم درط )ٍاحذ(  :  اصَل بزًبهِ ریشی ٍ هذیزیت بزًبهِ 

 غذایی
 14-16سبػت:      14/11/98رٍس: 

 11تؼذاد داًطجَیبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درط: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 2تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرط دقیقِ 90هذت کالط: 

 98 تبریخ تذٍیي/ببسًگزی: بْوي

. 

 پزٍصُ داًشجَییػٌَاى درط : 

 ّذف کلی درط :  آشٌایی داًشجَیاى با بزًاهِ ّای تغذیِ ای ایزاى ٍ جْاى ٍ تحلیل آًْا

 

 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 گشارضی اس یک بزًبهِ تغذیِ ای در ایزاى یب جْبى ارائِ دّذ -1

 ّبی تغذیِ ای هزبَط بِ گشارش هَرد ًظز را تحلیل کٌذابؼبد هختلف هزبَط بِ هذیزیت بزًبهِ  -2

 

بِ  -پزٍصکتَر ذئَیٍ ٌت،یًزم افشار پاٍرپَ ذ،یتختِ سف یکوک آهَسش لیاس ٍسا یزیٍ با بْزُ گ سخٌزاًیبِ رٍش رٍش آهَسش :    

 .زدیگ یبؼذ اس ّز هزحلِ پزسش ٍ پاسخ اًجام ه یهٌظَر اثزبخش

 تختِ سفیذ، ٍیذئَ پزٍصکتَر، جشٍات کوک آهَسشیاهکاًات آهَسشی : کاهپیَتز، 

  هٌبغ درط  :

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

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

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درط  

  بخص اٍل درط 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درط 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیببی درط 

 

 



 

 ّفذّنجلسِ 

 

 آسهَى پبیبى تزم

 


