
  

 

 

 

 (COURSE PLANطزح دٍرُ  )

 

 
 

 
 مقذمو:

 

 
 عناًين كلي اين درص ضامل مٌارد سيز مي باضذ :

 
 اىذاف دانطی 

 ىذف كلي 

 
 ىای تغذيو ایضناخت مزاحل اصلی بزنامو 

 

  اىذاف اختصاصي 

 

 داوشجً  در پایان ديرٌ بایذ بتًاوذ:

 ٍرا بذاوذ ريش ارسیابی ویاسَای تغذیٍ ای جامع 

 را درک کىذ اَمیت ارسیابی يضعیت تغذیٍ جامعٍ َذف 

 ريش ارسیابی مىابع ي ظزفیت َای جامعٍ را بذاوذ 

 
 

 کارشناسی علوم تغذیهمقطع و رشته تحصیلی:           علوم تغذیهگزوه آموسشی:                                  بهذاشت اوسدانشکذه :

 2 :  تعداد ٍاحد بزًبهِ ریشی ٍ هدیزیت بزًبهِ ّبی تغذیِ ایاصَل  :  ًبم درس

 ًظزی ًَع ٍاحد :

 61-61دٍضٌبِ رٍس ٍ سبعت بزگشاری کالس:   جبهعِ ضٌبسی پشضکی پیص ًیبس:

 داًطکدُ بْداضت اٍس هکبى بزگشاری:

 دکتز هْکبهِ عبضَرپَرهسئَل بزًبهِ :  

 خبًن دکتز عبضَرپَر هدرسیي) بِ تزتیب حزٍف الفبب(:

 دکتز هْکبهِ عبضَرپَرتْیِ ٍ تٌظین : 

 89 بْوي ببسًگزی: تدٍیي/ تبریخ

 داًطکدُ علَم پشضکی ٍ خدهبت بْداضتی درهبًی الرستبى

 هزکش هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَسش علَم پشضکی

 ٍاحد بزًبهِ ریشی درسی ٍ آهَسضی

 



 
 ىذف كلي 

 
 اجشای اجزای بزنامو ىای تغذيو ایضناسايی 

 

  اىذاف اختصاصي 

 

 داوشجً  در پایان ديرٌ بایذ بتًاوذ:

 ٍشزح دَذرا  ريش تعییه ايلًیتُا ي مذاخل 

 تًضیح دَذرا  استزاتضی َای مًرد استفادٌ در تىظیم بزوامٍ َای تغذیٍ ای 

 
 ىذف كلي 

 

 action planاًلٌيتيا ً طزاحی ضناسايی 

 

  اىذاف اختصاصي 

 

 داوشجً  در پایان ديرٌ بایذ بتًاوذ:

 وحًٌ تىظیم ايلًیتُا را تًضیح دَذ 

  ريش طزاحیaction plan را شزح دَذ 

 
 ىذف كلي 

 
 رًضيای مختلف ارسيابی ًضعیت تغذيو ایضناسايی 

 

  اىذاف اختصاصي 

 

 داوشجً  در پایان ديرٌ بایذ بتًاوذ:

 عًامل مًثز بز ارسیابی يضعیت تغذیٍ ای گزيٌ َذف را شىاسایی ومایذ 

 يضعیت تغذیٍ ای )دریافت غذایی، آسمایشگاَی، بالیىی، آوتزيپًمتزی( را تًضیح دَذ ريشُای مختلف ارسیابی 

 کاربزد استفادٌ اس ريشُای مختلف ي مشایا ي معایب آن را تحلیل کىذ 

 
 ىذف كلي 

 
 داده ىا ارسضیابیضناخت مسائل ميم در جمع آًری ً 

 

  اىذاف اختصاصي 

 

 داوشجً  در پایان ديرٌ بایذ بتًاوذ:

  ريایی ي پایایی ي مىابع تغییزات در جمع آيری دادٌ َا را تحلیل کىذکاربزد 

 چالشُای مختلف در ارسشیابی دادٌ َا را تحلیل کىذ 

 
 ىذف كلي 

 
 ضناخت اىمیت ً جايگاه لیذرضیپ در مذيزيت بزنامو ىای تغذيو ای

 

  اىذاف اختصاصي 

 

 داوشجً  در پایان ديرٌ بایذ بتًاوذ:

  را تًضیح دَذمفاَیم پایٍ ای لیذرشیپ 

 وقش لیذرشیپ در مذیزیت بزوامٍ َای تغذیٍ ای را تحلیل کىذ 

 



 ضزايط اجزاء
 
  امكانات آمٌسضي بخص 

  ي کامپیًتز يیذيئً پزيصکتًر ،اسالیذ پزيصکتًر 

 

 
   آمٌسش دىنذه 

   :ِدکتز مُکامٍ عاشًرپًراسبتیدهزبَط 

 

  منابع اصلي درسي: 

  لیال آساد بخت، احمذ اسماعیل ساده -تغذیه ایبزنامه ریشی و مذیزیت بزنامه های اصول 

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

 

  ارزشيابي 

 

 ًحَُ ارسضیببی         

 بحث گزيَیي  حضًر فعال ي مًثز در کالس  

 آسمًن میان تزم  

 آسمًن پایان تزم  

 پزيصٌ داوشجًیی  

 

 
  نحٌه محاسبو نمزه كل 

  ومزٌ 1مىظم در کالس: فعال ي حضًر 

  :ومزٌ 5آسمًن میان تزم 

  :ومزٌ 11آسمًن پایان تزم 

  :ومزٌ 4پزيصٌ داوشجًیی 

 مقزرات 

                                11حذاقل ومزٌ قبًلی: 

 دفعات مجاس غیبت در کالس: بز اساس قًاویه آمًسشی تعذاد 

 

 

 

  



 بزنامه ریشي و مدیزیت بزنامه غذاییاصول  درس سمانبندي جدول

 ساعت ارائه تاریخ ارائه
 موضوع جلسه

 نحوه ارائه مدرس
امكانات مورد 

 نياز

روش 

 ارزشيابي

14/11/89 16-14 

 

ویاس بٍ بزوامٍ ریشی تغذیهٍ  

 ای در کشًر
دکتهز مُکامههٍ  

 عاشًرپًر

استفادٌ اس 

کامپیًتز، تختٍ 

سفیذ، يیذئً 

پزيصکتًر ي وزم 

 افشار پايرپًیىت

کامپیًتز، تختٍ 

سفیذ، يیذئً 

پزيصکتًر، وزم 

 افشار پايرپًیىت

حضًر 

مىظم در 

 کالس

آسمًن میان 

 تزم

آسمًن پایان 

 تزم

11/11/89 16-14 

 

 ارسیابی مىابع جامعٍ

 
دکتهز مُکامههٍ  

 عاشًرپًر

استفادٌ اس 

کامپیًتز، تختٍ 

سفیذ، يیذئً 

پزيصکتًر ي وزم 

 افشار پايرپًیىت

کامپیًتز، تختٍ 

سفیذ، يیذئً 

پزيصکتًر، وزم 

 افشار پايرپًیىت

حضًر 

مىظم در 

 کالس

آسمًن میان 

 تزم

آسمًن پایان 

 تزم

19/11/89 16-14 

 

ادامٍ مبحث ارسیابی مىهابع  

 جامعٍ 

 
دکتهز مُکامههٍ  

 عاشًرپًر

استفادٌ اس 

کامپیًتز، تختٍ 

سفیذ، يیذئً 

پزيصکتًر ي وزم 

 افشار پايرپًیىت

تختٍ کامپیًتز، 

سفیذ، يیذئً 

پزيصکتًر، وزم 

 افشار پايرپًیىت

حضًر 

مىظم در 

 کالس

آسمًن میان 

 تزم

آسمًن پایان 

 تزم

5/11/89 16-14 

 

ارسیابی يضعیت تغذیهٍ ای  

 گزيٌ َذف

 
دکتهز مُکامههٍ  

 عاشًرپًر

استفادٌ اس 

کامپیًتز، تختٍ 

سفیذ، يیذئً 

پزيصکتًر ي وزم 

 افشار پايرپًیىت

کامپیًتز، تختٍ 

يیذئً سفیذ، 

پزيصکتًر، وزم 

 افشار پايرپًیىت

حضًر 

مىظم در 

 کالس

آسمًن میان 

 تزم

آسمًن پایان 

 تزم

11/11/89 16-14 

 

ادامهههٍ مبحهههث ارسیهههابی  

 يضعیت تغذیٍ ای

 
دکتهز مُکامههٍ  

 عاشًرپًر

استفادٌ اس 

کامپیًتز، تختٍ 

سفیذ، يیذئً 

پزيصکتًر ي وزم 

 افشار پايرپًیىت

کامپیًتز، تختٍ 

سفیذ، يیذئً 

پزيصکتًر، وزم 

 افشار پايرپًیىت

حضًر 

مىظم در 

 کالس

آسمًن میان 

 تزم

آسمًن پایان 

 تزم

18/11/89 16-14 

 

 

وکاتی در مًرد جمهع ايری  

 دادٌ َا

 

دکتهز مُکامههٍ  

 عاشًرپًر

استفادٌ اس 

کامپیًتز، تختٍ 

سفیذ، يیذئً 

پزيصکتًر ي وزم 

 افشار پايرپًیىت

کامپیًتز، تختٍ 

سفیذ، يیذئً 

وزم پزيصکتًر، 

 افشار پايرپًیىت

حضًر 

مىظم در 

 کالس

آسمًن میان 

 تزم

آسمًن پایان 



 تزم

16/11/89 16-14 

 

 

طزاحی بزوامٍ َای تغذیهٍ  

 ای

 

دکتهز مُکامههٍ  

 عاشًرپًر

استفادٌ اس 

کامپیًتز، تختٍ 

سفیذ، يیذئً 

پزيصکتًر ي وزم 

 افشار پايرپًیىت

کامپیًتز، تختٍ 

سفیذ، يیذئً 

پزيصکتًر، وزم 

 پايرپًیىتافشار 

حضًر 

مىظم در 

 کالس

آسمًن میان 

 تزم

آسمًن پایان 

 تزم

19/1/88 16-14 

 

 

ارسشیابی بزوامٍ َای تغذیٍ 

 ای

 

دکتهز مُکامههٍ  

 عاشًرپًر

استفادٌ اس 

کامپیًتز، تختٍ 

سفیذ، يیذئً 

پزيصکتًر ي وزم 

 افشار پايرپًیىت

کامپیًتز، تختٍ 

سفیذ، يیذئً 

پزيصکتًر، وزم 

 افشار پايرپًیىت

حضًر 

مىظم در 

 کالس

آسمًن میان 

 تزم

آسمًن پایان 

 تزم

15/1/88 16-14 

 

 

 طزاحی مذاخالت تغذیٍ ای

 
دکتهز مُکامههٍ  

 عاشًرپًر
 مجاسی

کامپیًتز، تختٍ 

سفیذ، يیذئً 

پزيصکتًر، وزم 

 افشار پايرپًیىت

حضًر 

مىظم در 

 کالس

آسمًن میان 

 تزم

آسمًن پایان 

 تزم

1/1/88 16-14 

 

 

َای تغذیٍ باساریابی بزوامٍ 

 ای

 

دکتهز مُکامههٍ  

 عاشًرپًر
 مجاسی

کامپیًتز، تختٍ 

سفیذ، يیذئً 

پزيصکتًر، وزم 

 افشار پايرپًیىت

حضًر 

مىظم در 

 کالس

آسمًن میان 

 تزم

آسمًن پایان 

 تزم

9/1/88 16-14 

 

 

مذیزیت بزوامٍ َای تغذیهٍ  

 ای

 

دکتهز مُکامههٍ  

 عاشًرپًر
 مجاسی

کامپیًتز، تختٍ 

سفیذ، يیذئً 

وزم پزيصکتًر، 

 افشار پايرپًیىت

حضًر 

مىظم در 

 کالس

آسمًن میان 

 تزم

آسمًن پایان 

 تزم

15/1/88 16-14 
  آسمًن میان تزم

 
   

11/1/88 16-14 

 

 

لیذرشیپ ي جایگهاٌ آن در  

 بزوامٍ ریشی

 

دکتهز مُکامههٍ  

 عاشًرپًر
 مجاسی

کامپیًتز، تختٍ 

سفیذ، يیذئً 

پزيصکتًر، وزم 

 افشار پايرپًیىت

حضًر 

مىظم در 

 کالس

آسمًن میان 

 تزم

آسمًن پایان 



 تزم

18/1/88 16-14 

 

 

 مذیزیت سمان
دکتهز مُکامههٍ  

 عاشًرپًر
 مجاسی

کامپیًتز، تختٍ 

سفیذ، يیذئً 

پزيصکتًر، وزم 

 افشار پايرپًیىت

حضًر 

مىظم در 

 کالس

آسمًن میان 

 تزم

آسمًن پایان 

 تزم

11/3/88 16-14 

 

 

 پزيصٌ داوشجًیی

 
دکتهز مُکامههٍ  

 عاشًرپًر

استفادٌ اس 

کامپیًتز، تختٍ 

سفیذ، يیذئً 

پزيصکتًر ي وزم 

 افشار پايرپًیىت

کامپیًتز، تختٍ 

سفیذ، يیذئً 

پزيصکتًر، وزم 

 افشار پايرپًیىت

حضًر 

مىظم در 

 کالس

آسمًن میان 

 تزم

آسمًن پایان 

 تزم

18/3/88 16-14 

 

 

 پزيصٌ داوشجًیی
دکتهز مُکامههٍ  

 عاشًرپًر

استفادٌ اس 

کامپیًتز، تختٍ 

سفیذ، يیذئً 

پزيصکتًر ي وزم 

 افشار پايرپًیىت

کامپیًتز، تختٍ 

سفیذ، يیذئً 

پزيصکتًر، وزم 

 افشار پايرپًیىت

حضًر 

مىظم در 

 کالس

آسمًن میان 

 تزم

آسمًن پایان 

 تزم

  
 آسمًن پایان تزم

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


