
  

 
 

 

 

 (COURSE PLANطزح دٍرُ  )

 
 

 

یکی اس بزًاهِ ّی اصلی ارائِ خذهات تغذیِ ای بِ افزاد ٍ گزٍّْای سالن ٍ بیوار، تٌظین بزًاهِ ّای غذایی  هقذهِ:

داًشجَیاى رشتِ در کاربزد علن تغذیِ در تٌظین بز اساط ًیاسّا ٍ شزایط عوَهی آًاى است، لذا تَاًوٌذ ساسی 

 بزًاهِ ّای غذایی حائش اّویت ٍیضُ ای است.
 

 

 :ػٌبٍيي كلي ايي درط ضبهل هَارد سيز هي ببضذ 
  آضٌبيي بب استبًذاردّبیR  ٍDRI 

 آضٌبيي بب اصَل بزًبهِ ريشی غذايي 

 آضٌبيي بب راٌّوبّبی غذايي 

 آضٌبيي بب بزچسب گذاری غذايي 

  رصين غذايي جْت يک فزد فزضيتٌظین 

 

 

  :آضٌبيي بب استبًذارّبی ّذف كليRDA  ٍDRI 

 ػلَم تغذيِهقطغ ٍ رضتِ تحصیلي: كبرضٌبسي/                 ػلَم تغذيِگزٍُ آهَسضي:              بْذاضت داًطکذُ :  

 ٍاحذ 1 :  تؼذاد ٍاحذ اصَل تٌظین بزًبهِ ّبی غذايي :  ًبم درط

 ًظزی ًَع ٍاحذ :

 8-10 -ضٌبِرٍس ٍ سبػت بزگشاری كالط:  2ٍ  1تغذيِ اسبسي  ًیبس: ّن

 داًطکذُ بْذاضت اٍس هکبى بزگشاری:

 

 يَسبييدكتز سویِ هسئَل بزًبهِ :  

 دكتز سویِ يَسبيي هذرسیي) بِ تزتیب حزٍف الفبب(:

 تْیِ ٍ تٌظین : دكتز سویِ يَسبيي

 98/  11/  07تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: 

 داًطکذُ ػلَم پشضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هزكش هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَسش ػلَم پشضکي

 ٍاحذ بزًبهِ ريشی درسي ٍ آهَسضي

 



-  

  اّذاف اختصبصي 

 داًطجَ ببيذ بتَاًذ:

 را شزح دّذ. RDIداًشجَ تتَاًذ هفَْم ٍ کارتزد  -

 را شزح دّذ. DRIداًشجَ تتَاًذ هفَْم ٍ کارتزد  -

 

  :آضٌبيي بب اصَل بزًبهِ ريشی غذاييّذف كلي 

 

  اّذاف اختصبصي 

 داًطجَ ببيذ بتَاًذ:

 ًحَُ هحاسثِ ًوایِ تَدُ ی تذًی راتذاًذ -

 طثقِ تٌذی ًوایِ تَدُ ی تذًی را تشٌاسذ. -

 ًحَُ هحاسثِ اًزصی هتاتَلیسن پایِ، اًزسی فعالیت تذًی ٍ گزهاسایی غذا را تذاًذ. -

 هیشاى هجاس کاّش/ افشایش ٍسى را تذاًذ.  -

 تذاًذ. سْن ّز یک اس درشت هغذی ّا را در رصین رٍساًِ -

 .تا جذٍل تٌظین تزًاهِ غذایی ٍ کارتزد اى اشٌا شَد -

 سْن استاًذارد ّزیک اس گزٍُ ّای غذایی را در رصین غذایی رٍساًِ تشٌاسذ. -

 رصین غذایی را جْت گزٍُ ّای هختلف تٌظین ًوایذ. -

 

  :راٌّوبّبی غذاييآضٌبيي بب ّذف كلي  
 اّذاف اختصبصي 

 داًطجَ ببيذ بتَاًذ 

 غذایی را تشٌاسذ ٍ تفسیز کٌذّزم راٌّوای  -

 تشقاب غذایی را تشٌاسذ ٍ تفسیز کٌذ. -

 با الگوهای رایج غذایی آشنا شود. -

  :بزچسب گذاری غذاييآضٌبيي بب ّذف كلي 
 اّذاف اختصبصي 

 داًطجَ ببيذ بتَاًذ 

 تزچسة گذاری غذایی را تشٌاسذ ٍ شزح دّذ. -

 

  :ّبی هؼیي تٌظین رصين غذايي جْت يک فزد فزضي بب ٍيضگيّذف كلي 
 اّذاف اختصبصي 

 داًطجَ ببيذ بتَاًذ 

 یک رصین غذایی تزای یک فزد فزضی تا هشخصات هعیي تزاساس راٌّواّا ٍ ّزم غذایی تٌظین کٌذ. -

 

 

 

 رٍش آهَسش:
بِ بِ رٍش سخٌزاًی ٍ با بْزُ گیزی اس ٍسایل کوک آهَسشی تختِ سفیذ، ًزم افشار پاٍرپَیٌت، ٍیذئَ پزٍصکتَر اًجام هیگیزد ٍ 

 هٌظَر اثزبخشی بعذ اس ّز هزحلِ پزسش ٍ پاسخ اًجام هی گیزد.

 



 ضزايط اجزاء
 

 : اهکبًبت آهَسضي بخص 

 كبهپیَتز، تختِ سفیذ، ٍيذئَ پزٍصكتَر، ًزم افشار پبٍر پَيٌت
 

 :  ُآهَسش دٌّذ 

 سویِ يَسبيي -

 

 هٌببغ اصلي درسي :
 تیواریْای خاص، تْزاى.هیز هیزاى ج، اصَل تٌظین تزًاهِ ّای غذایی، تٌیاد اهَر  -1

2-Mahan. LK, Escott – Stump S. Kraus Food, Nutrition and Diet Therapy. WB. Sounder Co. 

Philadelphia. (Chapter 16.) 
 

 ارسضیببي 
 

 :ًحَُ ارسضیببي 

 حضَر فؼبل ٍ هَثز در كالط -

 آسهَى هیبى تزم -

 آسهَى پبيبى تزم -
 

 :ًحَُ هحبسبِ ًوزُ كل 

 ًوزُ 5تزم: آسهَى هیبى  -

 ًوزُ  15آسهَى پبيبى تزم:  -

 

 هقزرات 

  : 01 حذاقل ًوزُ قبَلي                                        

  :بزاساط  قَاًیي آهَسشی  تؼذاد دفؼبت هجبس غیبت در كالط 

 

  



 

 

 

 

 ...... درط سهبًبٌذی جذٍل

 تبريخ ارائِ
سبػت 

 ارائِ

 هَضَع جلسِ
 ًحَُ ارائِ هذرط

اهکبًبت 

 هَرد ًیبس

رٍش 

 ارسضیببي

12  /11  /98 10-8 

آضٌبيي بب استبًذاردّبی 

RDA  ٍDRI  يَسبييدكتز 
پزسص -سخٌزاًي

 پبسخ

 -كبهپیَتز

اساليذ ٍيذئَ 

 پزٍصكتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

19  /11  /98 10-8 

 اصَل بزًبهِ ريشی غذايي

 دكتز يَسبيي
پزسص -سخٌزاًي

 پبسخ

 -كبهپیَتز

اساليذ ٍيذئَ 

 پزٍصكتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

26  /11  /98 10-8 

 اصَل بزًبهِ ريشی غذايي

 دكتز يَسبيي
پزسص -سخٌزاًي

 پبسخ

 -كبهپیَتز

اساليذ ٍيذئَ 

 پزٍصكتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

03  /12  /98 10-8 

 اصَل بزًبهِ ريشی غذايي

 دكتز يَسبيي
پزسص -سخٌزاًي

 پبسخ

 -كبهپیَتز

اساليذ ٍيذئَ 

 پزٍصكتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

10  /12  /98 10-8 

آضٌبيي بب راٌّوبّبی 

 هجبسی دكتز يَسبيي غذايي

 -كبهپیَتز

اساليذ ٍيذئَ 

 پزٍصكتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

17  /12  /98 10-8 

آضٌبيي بب بزچسب 

 دكتز يَسبيي گذاری غذايي
پزسص -سخٌزاًي

 پبسخ

 -كبهپیَتز

اساليذ ٍيذئَ 

 پزٍصكتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

24  /12  /98 10-8 

تٌظین رصين غذايي جْت 

يک فزد فزضي بب 

 هطخصبت هؼیي

 دكتز يَسبيي
پزسص -سخٌزاًي

 پبسخ

 -كبهپیَتز

اساليذ ٍيذئَ 

 پزٍصكتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

 

 

 

 

 

 


