
  

 

 

 

 (COURSE PLANطزح دٍرُ  )

 

 
 

 
 مقذمو:

 

 
 عناًين كلي اين درس شامل مٌارد سيز مي باشذ :

 اىذاف دانشی 

 ىذف كلي 

 
 مصزف مٌاد غذايیرًشيای ارسيابی کمی ً کیفی 

 

  اىذاف اختصاصي 

 

 داوشجً  در پبیبن ديرٌ ببیذ بتًاوذ:

 ريشُبی مبتىی بز حبفظٍ را بشىبسذ ي مشایب ي محذيدیتُبی آن را درک کىذ 

 ريشُبی غیز مبتىی بز حبفظٍ را بشىبسذ ي مشایب ي محذيدیتُبی آن را درک کىذ 

  کمک ابشارَبی مًرد استفبدٌ در ارسیببی مصزف غذایی را بشىبسذ 

 
 ىذف كلي 

 
 آشنايی با رًشيای ارسيابی تن سنجی 

 کارشناسی علوم تغذیهمقطع و رشته تحصیلی:           علوم تغذیهگزوه آموسشی:                                  بهداشت اوسدانشکده :

 3 :  تؼداد ٍاحد ارسیببی ٍضغ تغذیِ :  ًبم درس

 ٍاحد( 1ٍاحد(، ػولی ) 2) ًظزی ًَع ٍاحد :

 11-12ٍ  8-11یکطٌبِ رٍس ٍ سبػت بزگشاری کالس:   2ٍ  1تغذیِ اسبسی  پیص ًیبس:

 داًطکدُ بهداضت اٍس هکبى بزگشاری:

 دکتز ههکبهِ ػبضَرپَرهسئَل بزًبهِ :  

 خبًن دکتز ػبضَرپَر هدرسیي) بِ تزتیب حزٍف الفبب(:

 دکتز ههکبهِ ػبضَرپَرتهیِ ٍ تٌظین : 

 88 بهوي ببسًگزی: تدٍیي/ تبریخ

 داًطکدُ ػلَم پشضکی ٍ خدهبت بهداضتی درهبًی الرستبى

 هزکش هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَسش ػلَم پشضکی

 ٍاحد بزًبهِ ریشی درسی ٍ آهَسضی

 



 

  اىذاف اختصاصي 

 

 داوشجً  در پبیبن ديرٌ ببیذ بتًاوذ:

 بب ابشارَبی ته سىجی اس قبیل تزاسي، قذسىج، کبلیپز ي ... آشىب ببشذ ي وحًٌ کبرکزد َز یک را بذاوذ 

  ًٌمحبسبٍ ومبیٍ َب ي مقبیسٍ بب استبوذارد ي مقبدیز مزجع در گزيَُبی سىی ي جىسی مختلف ي تفسیز آوُب را بذاوذوح 

 
 ىذف كلي 

 
 آشنايی با رًشيای ارسيابی بالینی

 

  اىذاف اختصاصي 

 

 داوشجً  در پبیبن ديرٌ ببیذ بتًاوذ:

  بشىبسذوشبوٍ َبی ببلیىی وبشی اس سًء تغذیٍ اوزصی ي درشت مغذیُب را 

 وشبوٍ َبی ببلیىی وبشی اس سًء تغذیٍ ریشمغذیُب را بشىبسذ 

 وحًٌ اوجبم معبیىٍ َب ي غزببلگزی َبی ببلیىی بزای بزرسی اختالالت تغذیٍ ای را بذاوذ 

 وشبوٍ َبی ببلیىی سًء تغذیٍ در بیمبران بستزی در بیمبرستبن را بشىبسذ 

 
 ىذف كلي 

 
 آشنايی با رًشيای ارسيابی بیٌشیمیايی

 

  اىذاف اختصاصي 

 

 داوشجً  در پبیبن ديرٌ ببیذ بتًاوذ:

 ارسیببی يضعیت ایمىی 

 ارسیببی بیًشیمیبیی يضعیت تغذیٍ ای پزيتئیه، مًاد معذوی ي يیتبمیىُب 

 

 شزايط اجزاء
 
  امكانات آمٌسشي بخش 

  ي کبمپیًتز يیذيئً پزيصکتًر ،اسالیذ پزيصکتًر 

 

 
   آمٌسش دىنذه 

   :ِهْکبهِ عبشَرپَردکتز اسبتیدهزبَط 

 

 

  منابع اصلي درسي: 
 Nutritional assessment, McGrow-Hill, Boston 

 Principles of nutritional assessment (Oxford university press, USA) 

 Kraus’s food and the nutrition care process: Elsevier health sciences 

 

  ارزشيابي 

 

 ًحَُ ارسضیببی         

 حضَر فعبل ٍ هَثز در کالس 

 بحث گزٍّی 

 آسهَى هیبى تزم 



 آسهَى پبیبى تزم 

 َآسهَى عولی هْبرت داًشج 

 
  نحٌه محاسبو نمزه كل 

  ًوزُ 1هٌظن در کالس: فعبل ٍ حضَر 

  :ًوزُ 3آسهَى هیبى تزم 

  :ًوزُ تئَری( 7ًوزُ عولی،  7) ًوزُ 12آسهَى پبیبى تزم 

 

 مقزرات 

                                11حذاقل ًوزُ قبَلی: 

 تعذاددفعبت هجبس غیبت در کالس: بز اسبس قَاًیي آهَسشی 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 ارزیابی وضع تغذیه درس زمانبندي جدول

 ساعت ارائه تاریخ ارائه
 موضوع جلسه

 نحوه ارائه مدرس
امكانات مورد 

 نياز

روش 

 ارزشيابي

11/11/89 11-9 

 
 

ٍض     یبزرس   تی  اّو

دکت  ز هْکبه  ِ   ِیتغذ

 عبشَرپَر

استفبدُ اس 

کبهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر ٍ ًزم 

 افشار پبٍرپَیٌت

کبهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پبٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آسهَى هیبى 

 تزم

آسهَى پبیبى 

 تزم

01/11/89 11-9 

 

رٍشْبی ارسیببی کو ی  

رٍش ْبی   -غذاییهَاد 

هبتٌی بز حبفظِ ٍ غیز 

 هبتٌی بز حبفظِ

دکت  ز هْکبه  ِ  

 عبشَرپَر

استفبدُ اس 

کبهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر ٍ ًزم 

 افشار پبٍرپَیٌت

کبهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پبٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آسهَى هیبى 

 تزم

آسهَى پبیبى 

 تزم

07/11/89 11-9 

 
 

سبیز رٍشْبی ارسی ببی  

دکت  ز هْکبه  ِ   کوی هَاد غذایی

 عبشَرپَر

استفبدُ اس 

کبهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر ٍ ًزم 

 افشار پبٍرپَیٌت

کبهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پبٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آسهَى هیبى 

 تزم

آسهَى پبیبى 

 تزم

2/10/89 11-9 

 
 

کوک ابشارّ بی ه َرد   

اس   تفبدُ در ارسی   ببی 

 هصزف غذایی

دکت  ز هْکبه  ِ  

 عبشَرپَر

استفبدُ اس 

کبهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر ٍ ًزم 

 افشار پبٍرپَیٌت

کبهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پبٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آسهَى هیبى 

 تزم

آسهَى پبیبى 

 تزم

11/10/89 11-9 

 

 

 ارسیببی تي سٌجی  
دکت  ز هْکبه  ِ  

 عبشَرپَر

استفبدُ اس 

کبهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر ٍ ًزم 

 افشار پبٍرپَیٌت

کبهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پبٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آسهَى هیبى 

 تزم

آسهَى پبیبى 

 تزم

19/10/89 11-9 

 

 

  یزی  اً ذاسُ گ  یرٍشْب

 بذى یچزب شاىیه

دکت  ز هْکبه  ِ  

 عبشَرپَر

استفبدُ اس 

کبهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر ٍ ًزم 

 افشار پبٍرپَیٌت

کبهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پبٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آسهَى هیبى 

 تزم

آسهَى پبیبى 



 تزم

03/10/89 11-9 

 

در  ِی  ٍض  تغذ یبزرس

 قی    جبهع    ِ  اس  ز

 تیٍض    ع یببی    ارس

 یاجتوبع -یاقتصبد

دکت  ز هْکبه  ِ  

 عبشَرپَر

استفبدُ اس 

کبهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر ٍ ًزم 

 افشار پبٍرپَیٌت

کبهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پبٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آسهَى هیبى 

 تزم

آسهَى پبیبى 

 تزم

17/1/88 11-9 

 
 

 

دکت  ز هْکبه  ِ   ارسیببی ببلیٌی 

 عبشَرپَر
 هجبسی

کبهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پبٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آسهَى هیبى 

 تزم

آسهَى پبیبى 

 تزم

02/1/88 11-9 

 

 

 یٌیعالئ  ن ب  بل یبزرس  

دکت  ز هْکبه  ِ   ّب   يیتبهیکوبَد ٍ

 عبشَرپَر
 هجبسی

کبهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پبٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آسهَى هیبى 

 تزم

آسهَى پبیبى 

 تزم

7/0/88 11-9 

 
 

 

 یٌیعالئ  ن ب  بل یبزرس  

   هَاد هعذًیکوبَد 

دکت  ز هْکبه  ِ  

 عبشَرپَر
 هجبسی

کبهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پبٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

هیبى آسهَى 

 تزم

آسهَى پبیبى 

 تزم

     آسهَى هیبى تزم 11-9 12/0/88

01/0/88 11-9 

 
 

 یّ     ب یببیارسش     

 یدر بزرس یشگبّیآسهب

 ِیٍض  تغذ

دکت  ز هْکبه  ِ  

 عبشَرپَر

استفبدُ اس 

کبهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر ٍ ًزم 

 افشار پبٍرپَیٌت

کبهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 پبٍرپَیٌتافشار 

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آسهَى هیبى 

 تزم

آسهَى پبیبى 

 تزم

09/0/88 11-9 

 

در  یتخصص شبتیآسهب

آّ ي ،   تیبزآٍرد ٍضع

،  يیتیآّ  ي س  زم، ف  ز
TIBC 

دکت  ز هْکبه  ِ  

 عبشَرپَر

استفبدُ اس 

کبهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر ٍ ًزم 

 افشار پبٍرپَیٌت

کبهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پبٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آسهَى هیبى 

 تزم

آسهَى پبیبى 

 تزم



2/1/88 11-9 

 

اس  ِی  ٍض   تغذ  یبزرس

 یببیارسش     قی     ز

 ییبیویَشیب
دکت  ز هْکبه  ِ  

 عبشَرپَر
 هجبسی

کبهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پبٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آسهَى هیبى 

 تزم

آسهَى پبیبى 

 تزم

11/1/88 11-9 

 

ارسشیببی بیَش یویبیی  

 هَاد هعذًی
دکت  ز هْکبه  ِ  

 عبشَرپَر

استفبدُ اس 

کبهپیَتز، ًزم افشار 

پبٍرپَیٌت، آهَسش 

 بِ شیَُ هجبسی

کبهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پبٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آسهَى هیبى 

 تزم

آسهَى پبیبى 

 تزم

19/1/88 11-9 

 

ارسشیببی بیَش یویبیی  

 ٍیتبهیٌْب
دکت  ز هْکبه  ِ  

 عبشَرپَر
 هجبسی

کبهپیَتز، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پزٍصکتَر، ًزم 

 افشار پبٍرپَیٌت

حضَر 

هٌظن در 

 کالس

آسهَى هیبى 

 تزم

آسهَى پبیبى 

 تزم

     آسهَى پبیبى تزم  

 


