
 
 

 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طزح درس رٍساًِ 

 

 جلسِ اٍل
 

 کارشناسی/علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:                     علوم تغذیهگزوه آموسشی:               بهذاشت  :دانشکذه

 98/  11/  15تبريخ ارائِ درس :  98-99سبل تحصيلي  :  

 14-16ضٌبِ                           سبعت:  سِرٍس:   بيوبری ّبی ًبضي اس سَء تغذيًِبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًَع ٍاحذ: ًظزی
 

 11تعذاد داًطجَيبى  : 

 هسئَل درس: سويِ يَسبيي 2ٍاحذ: تعذاد 

 هذرسيي) بِ تزتيب حزٍف الفبب(: سويِ يَسبيي دقيقِ 90هذت كالس: 

 98/  11/  07تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: 

. 

 بيوبری ّبی ًبضي اس كوبَد هَاد هغذیعنوان درس : 

 هذف کلی درس : 

 آشٌبیی بب کن خًَی فقز آّي

 

 
 اهذاف جشئی : 
 دانشجو بتوانذ:انتظار می رود 

 کن خًَی فقز آّي را تعزیف کٌیذ. -

 هزاحل کن خًَی فقز آّي را شزح دّذ. -

 عَاهل تغذیِ ای هَثز ثز کن خًَی فقز آّي را شزح دّذ. -

 عَاهل هَثز ثز پیشگیزی ٍ کٌتزل کن خًَی فقز آى را شزح دّذ. -

              سخنزانی، پزسش و پاسخروش آموسش : 

کامپیوتر، اسالید پروژکتور، ویدئو پروژکتورامکانات آموسشی :   

 

 هٌجع درس  9 
1-Willett W. Nutrition Epidemiology , Oxford Unieversity. 

2-Stratton RJ, Green CJ, Elia M. Disease- Related malnutrition. CABI 

 تغذیِ کزاٍس -2

 تغذیِ هبدرى -3

 داًطکذُ علَم پشضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هزكش هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَسش علَم پشضکي

 ٍاحذ بزًبهِ ريشی درسي ٍ آهَسضي

 



  دقيقِ  10هذت سهبى:    مقذمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ  40هذت سهبى :  

 دقيقِ  15هذت سهبى :  

 دقيقِ  40هذت سهبى:    

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جمع بنذی و نتیجه گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسشیابی درس 

 

 
  



 

  

 

 دٍم جلسِ
 

 کارشناسی/علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:                     علوم تغذیهگزوه آموسشی:               بهذاشت  :دانشکذه

 98/  11/  29تبريخ ارائِ درس :  98-99سبل تحصيلي  :  

 14-16ضٌبِ                           سبعت:  سِرٍس:   بيوبری ّبی ًبضي اس سَء تغذيًِبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًَع ٍاحذ: ًظزی
 

 11تعذاد داًطجَيبى  : 

 هسئَل درس: سويِ يَسبيي 2ٍاحذ: تعذاد 

 هذرسيي) بِ تزتيب حزٍف الفبب(: سويِ يَسبيي دقيقِ 90هذت كالس: 

 98/  11/  07تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: 

. 
 
. 

 B12كن خًَي ًبضي اس فقز عنوان درس : 

 هذف کلی درس : 

 B12آشٌبیی بب کن خًَی ًبشی اس فقز 

 

 
 اهذاف جشئی : 

 انتظار می رود دانشجو بتوانذ:

 را تعزیف کٌیذ.B12ًبضي اس فقز کن خًَی  -

 را شزح دّذ.B12ًبضي اس فقز هزاحل کن خًَی  -

 را شزح دّذ.B12ًبضي اس فقز عَاهل تغذیِ ای هَثز ثز کن خًَی  -

 را شزح دّذ. B12ًبضي اس فقز  هَثز ثز پیشگیزی ٍ کٌتزل کن خًَیعَاهل  -

              مجاسیروش آموسش : 

کامپیوتر، اسالید پروژکتور، ویدئو پروژکتورامکانات آموسشی :   

 

 هٌجع درس  9 
1-Willett W. Nutrition Epidemiology , Oxford Unieversity. 

2-Stratton RJ, Green CJ, Elia M. Disease- Related malnutrition. CABI 

 تغذیِ کزاٍس -4

 تغذیِ هبدرى -5

  دقيقِ  10هذت سهبى:    مقذمه 

 کلیات درس  



  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ  40هذت سهبى :  

 دقيقِ  15هذت سهبى :  

 دقيقِ  40هذت سهبى:    

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جمع بنذی و نتیجه گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسشیابی درس 

 

  



 
 

 

  

 

 سَمجلسِ 

 کارشناسی/علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:                     علوم تغذیهگزوه آموسشی:               بهذاشت  :دانشکذه

 98/  12/  06تبريخ ارائِ درس :  98-99سبل تحصيلي  :  

 14-16ضٌبِ                           سبعت:  سِرٍس:   بيوبری ّبی ًبضي اس سَء تغذيًِبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًَع ٍاحذ: ًظزی
 

 11تعذاد داًطجَيبى  : 

 هسئَل درس: سويِ يَسبيي 2ٍاحذ: تعذاد 

 هذرسيي) بِ تزتيب حزٍف الفبب(: سويِ يَسبيي دقيقِ 90هذت كالس: 

 98/  11/  07تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: 

 
. 

 كن خًَي ًبضي اس فقز اسيذ فَليکعنوان درس : 

 هذف کلی درس : 

 آشٌبیی بب کن خًَی ًبشی اس فقز اسید فَلیک

 

 
 اهذاف جشئی : 

 انتظار می رود دانشجو بتوانذ:

 تعزیف کٌیذ.اسیذ فَلیک ًبضي اس فقز کن خًَی  -

 شزح دّذ. اسيذ فَليک راًبضي اس فقز هزاحل کن خًَی  -

 شزح دّذ. اسيذ فَليک راًبضي اس فقز عَاهل تغذیِ ای هَثز ثز کن خًَی  -

 را شزح دّذ.اسیذ فَلیک ًبضي اس فقز  عَاهل هَثز ثز پیشگیزی ٍ کٌتزل کن خًَی -

              مجاسیروش آموسش : 

کامپیوتر، اسالید پروژکتور، ویدئو پروژکتورامکانات آموسشی :   

 

 هٌجع درس  9 
1-Willett W. Nutrition Epidemiology , Oxford Unieversity. 

2-Stratton RJ, Green CJ, Elia M. Disease- Related malnutrition. CABI 

 تغذیِ کزاٍس -6

 تغذیِ هبدرى -7

  دقيقِ  10هذت سهبى:    مقذمه 

 کلیات درس  



  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ  40هذت سهبى :  

 دقيقِ  15هذت سهبى :  

 دقيقِ  40هذت سهبى:    

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جمع بنذی و نتیجه گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسشیابی درس 

 

 
 

 

  

 چْبرمجلسِ 

 کارشناسی/علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:                     علوم تغذیهگزوه آموسشی:               بهذاشت  :دانشکذه

 98/  12/  13تبريخ ارائِ درس :  98-99سبل تحصيلي  :  

 14-16ضٌبِ                           سبعت:  سِرٍس:   بيوبری ّبی ًبضي اس سَء تغذيًِبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًَع ٍاحذ: ًظزی
 

 11تعذاد داًطجَيبى  : 

 هسئَل درس: سويِ يَسبيي 2ٍاحذ: تعذاد 

 هذرسيي) بِ تزتيب حزٍف الفبب(: سويِ يَسبيي دقيقِ 90هذت كالس: 

 98/  11/  07تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: 

 
 

 اختالالت ًبضي اس كوبَد يذعنوان درس : 

 هذف کلی درس : 

 آشٌبیی بب اختالالت ًبشی اس کوبَد ید

 

 
 اهذاف جشئی : 

 انتظار می رود دانشجو بتوانذ:
 اختالالت ًبشی اس کوجَد یذ را شزح دّذ. -

 را ثشٌبسذ. IDDطیف  -

 شیَع کوجَد یذ را ثذاًذ. -

 تشخیص، پیشگیزی ٍ کٌتزل کوجَد یذ را شزح دّذ. -

          پزسش و پاسخ -سخنزانیروش آموسش : 

کامپیوتر، اسالید پروژکتور، ویدئو پروژکتورامکانات آموسشی :   

 

 هٌجع درس  9 
1-Willett W. Nutrition Epidemiology , Oxford Unieversity. 

2-Stratton RJ, Green CJ, Elia M. Disease- Related malnutrition. CABI 



 تغذیِ کزاٍس -8

 تغذیِ هبدرى -01

  دقيقِ  10هذت سهبى:    مقذمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ  40هذت سهبى :  

 دقيقِ  15هذت سهبى :  

 دقيقِ  40هذت سهبى:    

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جمع بنذی و نتیجه گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسشیابی درس 

 

 

  



 
 

  

 جلسِ پٌجن

 کارشناسی/علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:                     علوم تغذیهگزوه آموسشی:               بهذاشت  :دانشکذه

 98/  12/  20تبريخ ارائِ درس :  98-99سبل تحصيلي  :  

 14-16ضٌبِ                           سبعت:  سِرٍس:   بيوبری ّبی ًبضي اس سَء تغذيًِبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًَع ٍاحذ: ًظزی
 

 11تعذاد داًطجَيبى  : 

 هسئَل درس: سويِ يَسبيي 2ٍاحذ: تعذاد 

 هذرسيي) بِ تزتيب حزٍف الفبب(: سويِ يَسبيي دقيقِ 90هذت كالس: 

 98/  11/  07تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: 

 
 

 سَء تغذيِ پزٍتئيي ٍ اًزصیعنوان درس : 

 هذف کلی درس : 

 آشٌبیی بب سَء تغذیِ پزٍتئیي ٍ اًزژی

 

 
 اهذاف جشئی : 

 انتظار می رود دانشجو بتوانذ:
 شیَع ٍ علل سَء تغذیِ پزٍتئیي ٍ اًزژی را ثشٌبسذ. -

 عالئن ثیوبری را شزح دّذ. -

 هکبًیسن ّبی تطبثقی را تَضیح دّذ.تشخیص ثیوبری ٍ  -

          پزسش و پاسخ -سخنزانیروش آموسش : 

کامپیوتر، اسالید پروژکتور، ویدئو پروژکتورامکانات آموسشی :   

 

 هٌجع درس  9 
1-Willett W. Nutrition Epidemiology , Oxford Unieversity. 

2-Stratton RJ, Green CJ, Elia M. Disease- Related malnutrition. CABI 

 تغذیِ کزاٍس -00

 تغذیِ هبدرى -01

  دقيقِ  10هذت سهبى:    مقذمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ  40هذت سهبى :  

 دقيقِ  15هذت سهبى :  

 دقيقِ  40هذت سهبى:    



  دقيقِ  5هذت سهبى :   جمع بنذی و نتیجه گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسشیابی درس 

 

 

  



 
 

  

 

 جلسِ ضطن

 کارشناسی/علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:                     علوم تغذیهگزوه آموسشی:               بهذاشت  :دانشکذه

 99/  01/  19تبريخ ارائِ درس :  98-99سبل تحصيلي  :  

 14-16ضٌبِ                           سبعت:  سِرٍس:   بيوبری ّبی ًبضي اس سَء تغذيًِبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًَع ٍاحذ: ًظزی
 

 11تعذاد داًطجَيبى  : 

 هسئَل درس: سويِ يَسبيي 2ٍاحذ: تعذاد 

 هذرسيي) بِ تزتيب حزٍف الفبب(: سويِ يَسبيي دقيقِ 90هذت كالس: 

 98/  11/  07تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: 

 
 

 اختالالت ًبضي اس كوبَد تيبهيي، ًيبسيي، ريبَفالٍييعنوان درس : 

 هذف کلی درس : 

 آشٌبیی بب اختالالت ًبشی اس کوبَد تیبهیي، ًیبسیي، ریبَفالٍیي

 

 
 اهذاف جشئی : 

 انتظار می رود دانشجو بتوانذ:
 ٍیتبهیي ّبی هحلَل د رآة را شزح دّذ.اختالالت ًبشی اس کوجَد  -

 تشخیص، پیشگیزی ٍ کٌتزل عَارض ثیوبری ّبی ًبشی اسکوجَد ٍیتبهیي ّبی هحلَل در آة را شزح دّذ. -

          پزسش و پاسخ -سخنزانیروش آموسش : 

کامپیوتر، اسالید پروژکتور، ویدئو پروژکتورامکانات آموسشی :   

 

 هٌجع درس  9 
1-Willett W. Nutrition Epidemiology , Oxford Unieversity. 

2-Stratton RJ, Green CJ, Elia M. Disease- Related malnutrition. CABI 

 تغذیِ کزاٍس -02

 تغذیِ هبدرى -03

  دقيقِ  10هذت سهبى:    مقذمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ  40هذت سهبى :  

 دقيقِ  15هذت سهبى :  

 دقيقِ  40هذت سهبى:    



  دقيقِ  5هذت سهبى :   جمع بنذی و نتیجه گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسشیابی درس 

 

 
 

 

  

 جلسِ ّفتن

 کارشناسی/علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:                     علوم تغذیهگزوه آموسشی:               بهذاشت  :دانشکذه

 99/  01/  26تبريخ ارائِ درس :  98-99سبل تحصيلي  :  

 14-16ضٌبِ                           سبعت:  سِرٍس:   بيوبری ّبی ًبضي اس سَء تغذيًِبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًَع ٍاحذ: ًظزی
 

 11تعذاد داًطجَيبى  : 

 هسئَل درس: سويِ يَسبيي 2ٍاحذ: تعذاد 

 هذرسيي) بِ تزتيب حزٍف الفبب(: سويِ يَسبيي دقيقِ 90هذت كالس: 

 98/  11/  07تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: 

 
 

 بيوبری ّبی ًبضي اس سَء تغذيِعنوان درس : 

 هذف کلی درس : 

 اسهَى هیبى تزم

 

 
 اهذاف جشئی : 
 دانشجو بتوانذ:انتظار می رود 

 آسهَى هیبى تزم -

       آسمون کتبیروش آموسش : 

کامپیوتر، اسالید پروژکتور، ویدئو پروژکتورامکانات آموسشی :   

 

 هٌجع درس  9 
1-Willett W. Nutrition Epidemiology , Oxford Unieversity. 

2-Stratton RJ, Green CJ, Elia M. Disease- Related malnutrition. CABI 

 تغذیِ کزاٍس -04

 تغذیِ هبدرى -05

  دقيقِ  10هذت سهبى:    مقذمه 

 کلیات درس  



  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ  40هذت سهبى :  

 دقيقِ  15هذت سهبى :  

 دقيقِ  40هذت سهبى:    

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جمع بنذی و نتیجه گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسشیابی درس 

 

  



 
 

 

  

 

 جلسِ ّطتن

 کارشناسی/علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:                     علوم تغذیهگزوه آموسشی:               بهذاشت  :دانشکذه

 99/  02/  02تبريخ ارائِ درس :  98-99سبل تحصيلي  :  

 14-16ضٌبِ                           سبعت:  سِرٍس:   بيوبری ّبی ًبضي اس سَء تغذيًِبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًَع ٍاحذ: ًظزی
 

 11تعذاد داًطجَيبى  : 

 هسئَل درس: سويِ يَسبيي 2ٍاحذ: تعذاد 

 هذرسيي) بِ تزتيب حزٍف الفبب(: سويِ يَسبيي دقيقِ 90هذت كالس: 

 98/  11/  07تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: 

 
 

 اختالالت ًبضي اس كوبَد ٍيتبهيي ّبی هحلَل در چزبيعنوان درس : 

 هذف کلی درس : 

 آشٌبیی بب اختالالت ًبشی اس کوبَد ٍیتبهیي ّبی هحلَل در چزبی

 

 
 اهذاف جشئی : 

 انتظار می رود دانشجو بتوانذ:
 در چزثی را شزح دّذ.اختالالت ًبشی اس کوجَد ٍیتبهیي ّبی هحلَل  -

 تشخیص، پیشگیزی ٍ کٌتزل عَارض ثیوبری ّبی ًبشی اسکوجَد ٍیتبهیي ّبی هحلَل در چزثی را شزح دّذ. -

          پزسش و پاسخ -سخنزانیروش آموسش : 

کامپیوتر، اسالید پروژکتور، ویدئو پروژکتورامکانات آموسشی :   

 

 هٌجع درس  9 
1-Willett W. Nutrition Epidemiology , Oxford Unieversity. 

2-Stratton RJ, Green CJ, Elia M. Disease- Related malnutrition. CABI 

 تغذیِ کزاٍس -06

 تغذیِ هبدرى -07

  دقيقِ  10هذت سهبى:    مقذمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ  40هذت سهبى :  

 دقيقِ  15هذت سهبى :  

 دقيقِ  40هذت سهبى:    



  دقيقِ  5هذت سهبى :   جمع بنذی و نتیجه گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسشیابی درس 

 

 
 

 

  

 

 جلسِ ًْن

 کارشناسی/علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:                     علوم تغذیهگزوه آموسشی:               بهذاشت  :دانشکذه

 99/  02/  09تبريخ ارائِ درس :  98-99سبل تحصيلي  :  

 14-16ضٌبِ                           سبعت:  سِرٍس:   بيوبری ّبی ًبضي اس سَء تغذيًِبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًَع ٍاحذ: ًظزی
 

 11تعذاد داًطجَيبى  : 

 هسئَل درس: سويِ يَسبيي 2ٍاحذ: تعذاد 

 هذرسيي) بِ تزتيب حزٍف الفبب(: سويِ يَسبيي دقيقِ 90هذت كالس: 

 98/  11/  07تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: 

 
 

 اختالالت ًبضي اس كوبَد هَاد هعذًي عوذُعنوان درس : 

 هذف کلی درس : 

 آشٌبیی بب اختالالت ًبشی اس کوبَد هَاد هعدًی عودُ

 

 
 اهذاف جشئی : 

 انتظار می رود دانشجو بتوانذ:
 اختالالت ًبشی اس کوجَد ّز یک هَاد هعذًی عوذُ را شزح دّذ. -

 تشخیص، پیشگیزی ٍ کٌتزل عَارض ثیوبری ّبی ًبشی اسکوجَد هَاد هعذًی عوذُ را شزح دّذ. -

          مجاسیروش آموسش : 

ویدئو پروژکتورکامپیوتر، اسالید پروژکتور، امکانات آموسشی :   

 

 هٌجع درس  9 
1-Willett W. Nutrition Epidemiology , Oxford Unieversity. 

2-Stratton RJ, Green CJ, Elia M. Disease- Related malnutrition. CABI 

 تغذیِ کزاٍس -08

 تغذیِ هبدرى -11



  دقيقِ  10هذت سهبى:    مقذمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ  40هذت سهبى :  

 دقيقِ  15هذت سهبى :  

 دقيقِ  40هذت سهبى:    

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جمع بنذی و نتیجه گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسشیابی درس 

 

 
 
 

 

  

 

 جلسِ دّن

 کارشناسی/علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:                     علوم تغذیهگزوه آموسشی:               بهذاشت  :دانشکذه

 99/  02/  16تبريخ ارائِ درس :  98-99سبل تحصيلي  :  

 14-16ضٌبِ                           سبعت:  سِرٍس:   بيوبری ّبی ًبضي اس سَء تغذيًِبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًَع ٍاحذ: ًظزی
 

 11تعذاد داًطجَيبى  : 

 هسئَل درس: سويِ يَسبيي 2ٍاحذ: تعذاد 

 هذرسيي) بِ تزتيب حزٍف الفبب(: سويِ يَسبيي دقيقِ 90هذت كالس: 

 98/  11/  07تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: 

 
 

 اختالالت ًبضي اس كوبَد هَاد هعذًي غيز عوذُعنوان درس : 

 هذف کلی درس : 

 آشٌبیی بب اختالالت ًبشی اس کوبَد هَاد هعدًی غیز عودُ

 

 
 اهذاف جشئی : 

 انتظار می رود دانشجو بتوانذ:
 اختالالت ًبشی اس کوجَد ّز یک اس هَاد هعذًی غیز عوذُ را شزح دّذ. -

 شزح دّذ.تشخیص، پیشگیزی ٍ کٌتزل عَارض ثیوبری ّبی ًبشی اسکوجَد هَاد هعذًی غیز عوذُ را  -

        مجاسیروش آموسش : 

کامپیوتر، اسالید پروژکتور، ویدئو پروژکتورامکانات آموسشی :   



 

 هٌجع درس  9 
1-Willett W. Nutrition Epidemiology , Oxford Unieversity. 

2-Stratton RJ, Green CJ, Elia M. Disease- Related malnutrition. CABI 

 تغذیِ کزاٍس -10

 هبدرىتغذیِ  -11

  دقيقِ  10هذت سهبى:    مقذمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ  40هذت سهبى :  

 دقيقِ  15هذت سهبى :  

 دقيقِ  40هذت سهبى:    

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جمع بنذی و نتیجه گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسشیابی درس 

 

  



 
 

 

  

 

 يبسدّنجلسِ 

 کارشناسی/علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:                     علوم تغذیهگزوه آموسشی:               بهذاشت  :دانشکذه

 99/  02/  23تبريخ ارائِ درس :  98-99سبل تحصيلي  :  

 14-16ضٌبِ                           سبعت:  سِرٍس:   بيوبری ّبی ًبضي اس سَء تغذيًِبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًَع ٍاحذ: ًظزی
 

 11تعذاد داًطجَيبى  : 

 هسئَل درس: سويِ يَسبيي 2ٍاحذ: تعذاد 

 هذرسيي) بِ تزتيب حزٍف الفبب(: سويِ يَسبيي دقيقِ 90هذت كالس: 

 98/  11/  07تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: 

 
 

 اختالالت ًبضي اس كوبَد هَاد هعذًي غيز عوذُعنوان درس : 

 هذف کلی درس : 

 آشٌبیی بب اختالالت ًبشی اس کوبَد هَاد هعدًی غیز عودُ

 

 
 اهذاف جشئی : 

 انتظار می رود دانشجو بتوانذ:
 اختالالت ًبشی اس کوجَد ّز یک اس هَاد هعذًی غیز عوذُ را شزح دّذ. -

 پیشگیزی ٍ کٌتزل عَارض ثیوبری ّبی ًبشی اسکوجَد هَاد هعذًی غیز عوذُ را شزح دّذ.تشخیص،  -

       پزسش و پاسخ -سخنزانیروش آموسش : 

کامپیوتر، اسالید پروژکتور، ویدئو پروژکتورامکانات آموسشی :   

 

 هٌجع درس  9 
1-Willett W. Nutrition Epidemiology , Oxford Unieversity. 

2-Stratton RJ, Green CJ, Elia M. Disease- Related malnutrition. CABI 

 تغذیِ کزاٍس -12

 تغذیِ هبدرى -13

  مقذمه   مقذمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 



  جمع بنذی و نتیجه گیزی   جمع بنذی و نتیجه گیزی 

 ارسشیابی درس   ارسشیابی درس  

 

 
 

 

  

 

 

 جلسِ دٍاسدّن

 کارشناسی/علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:                     علوم تغذیهگزوه آموسشی:               بهذاشت  :دانشکذه

 99/  02/  30تبريخ ارائِ درس :  98-99سبل تحصيلي  :  

 14-16ضٌبِ                           سبعت:  سِرٍس:   بيوبری ّبی ًبضي اس سَء تغذيًِبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًَع ٍاحذ: ًظزی
 

 11تعذاد داًطجَيبى  : 

 هسئَل درس: سويِ يَسبيي 2ٍاحذ: تعذاد 

 هذرسيي) بِ تزتيب حزٍف الفبب(: سويِ يَسبيي دقيقِ 90هذت كالس: 

 98/  11/  07تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: 

 
 

 اختالالت قلبي عزٍق، آتزٍاسکلزٍسيس ٍ ّبيپزليپيذهيعنوان درس : 

 هذف کلی درس : 

 آشٌبیی بب اختالالت قلبی عزٍق، آتزٍاسکلزٍسیس ٍ ّبیپزلیپیدهی

 

 
 اهذاف جشئی : 

 انتظار می رود دانشجو بتوانذ:
 ثیوبری ّبی قلجی عزٍق را ثشٌبسذ ٍ شزح دّذ. عَاهل تغذیِ ای خطزسبس -

 تشخیص، پیشگیزی ٍ کٌتزل تغذیِ ای اختالالت قلت عزٍق، آتزٍاسکلزٍس ٍ ّبیپز لیپیذهی را شزح دّذ. -

     پزسش و پاسخ -سخنزانیروش آموسش : 

کامپیوتر، اسالید پروژکتور، ویدئو پروژکتورامکانات آموسشی :   

 

 هٌجع درس  9 
1-Willett W. Nutrition Epidemiology , Oxford Unieversity. 

2-Stratton RJ, Green CJ, Elia M. Disease- Related malnutrition. CABI 

 تغذیِ کزاٍس -14

 تغذیِ هبدرى -15



  مقذمه   مقذمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

  جمع بنذی و نتیجه گیزی   جمع بنذی و نتیجه گیزی 

 ارسشیابی درس   ارسشیابی درس  

 

  



 
 

 

  

 

 جلسِ سيشدّن

 کارشناسی/علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:                     علوم تغذیهگزوه آموسشی:               بهذاشت  :دانشکذه

 99/  03/  06تبريخ ارائِ درس :  98-99سبل تحصيلي  :  

 14-16ضٌبِ                           سبعت:  سِرٍس:   بيوبری ّبی ًبضي اس سَء تغذيًِبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًَع ٍاحذ: ًظزی
 

 11تعذاد داًطجَيبى  : 

 هسئَل درس: سويِ يَسبيي 2ٍاحذ: تعذاد 

 هذرسيي) بِ تزتيب حزٍف الفبب(: سويِ يَسبيي دقيقِ 90هذت كالس: 

 98/  11/  07تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: 

 
 

 ديببتعنوان درس : 

 هذف کلی درس : 

 دیببتآشٌبیی بب 

 

 
 اهذاف جشئی : 

 انتظار می رود دانشجو بتوانذ:
 ٍ تَضیح دّذ. اًَاع هختلف دیبثت را ثشٌبسذ -

 عَاهل تغذیِ ای خطزسبس دیبثت را شزح دّذ. -

 

    پزسش و پاسخ -سخنزانیروش آموسش : 

کامپیوتر، اسالید پروژکتور، ویدئو پروژکتورامکانات آموسشی :   

 

 هٌجع درس  9 
1-Willett W. Nutrition Epidemiology , Oxford Unieversity. 

2-Stratton RJ, Green CJ, Elia M. Disease- Related malnutrition. CABI 

 تغذیِ کزاٍس -16

 تغذیِ هبدرى -17

  دقيقِ  10هذت سهبى:    مقذمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

 دقيقِ  40هذت سهبى :  

 دقيقِ  15هذت سهبى :  



  دقيقِ  40هذت سهبى:     بخص دٍم درس 

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جمع بنذی و نتیجه گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسشیابی درس 

 

 
 

  

 

 جلسِ چْبردّن

 کارشناسی/علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:                     علوم تغذیهگزوه آموسشی:               بهذاشت  :دانشکذه

 99/  03/  13تبريخ ارائِ درس :  98-99سبل تحصيلي  :  

 14-16ضٌبِ                           سبعت:  سِرٍس:   بيوبری ّبی ًبضي اس سَء تغذيًِبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًَع ٍاحذ: ًظزی
 

 11تعذاد داًطجَيبى  : 

 هسئَل درس: سويِ يَسبيي 2ٍاحذ: تعذاد 

 هذرسيي) بِ تزتيب حزٍف الفبب(: سويِ يَسبيي دقيقِ 90هذت كالس: 

 98/  11/  07تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: 

 ديببتعنوان درس : 

 هذف کلی درس : 

 آشٌبیی بب دیببت

 

 
 اهذاف جشئی : 

 انتظار می رود دانشجو بتوانذ:
 عَاهل تغذیِ ای کٌتزل کٌٌذُ دیبثت را شزح دّذ. -

 ای جْت پیشگیزی اس دیبثت را شزح دّذ.رٍیکزدّبی تغذیِ  -

     پزسش و پاسخ -سخنزانیروش آموسش : 

کامپیوتر، اسالید پروژکتور، ویدئو پروژکتورامکانات آموسشی :   

 

 هٌجع درس  9 
1-Willett W. Nutrition Epidemiology , Oxford Unieversity. 

2-Stratton RJ, Green CJ, Elia M. Disease- Related malnutrition. CABI 

 تغذیِ کزاٍس -18

 تغذیِ هبدرى -21

  دقيقِ 10هذت سهبى:  مقذمه 



 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ  40هذت سهبى :  

 دقيقِ  15هذت سهبى :  

 دقيقِ  40هذت سهبى:    

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جمع بنذی و نتیجه گیزی 

  دقيقِ  10هذت سهبى :    درسارسشیابی 

 

 
 

 

  

 

 جلسِ پبًشدّن

 کارشناسی/علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:                     علوم تغذیهگزوه آموسشی:               بهذاشت  :دانشکذه

 99/  03/  20تبريخ ارائِ درس :  98-99سبل تحصيلي  :  

 14-16ضٌبِ                           سبعت:  سِرٍس:   بيوبری ّبی ًبضي اس سَء تغذيًِبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًَع ٍاحذ: ًظزی
 

 11تعذاد داًطجَيبى  : 

 هسئَل درس: سويِ يَسبيي 2ٍاحذ: تعذاد 

 هذرسيي) بِ تزتيب حزٍف الفبب(: سويِ يَسبيي دقيقِ 90هذت كالس: 

 98/  11/  07تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: 

 
 

 سزطبى ّبی هزتبط بب چبقيعنوان درس : 

 هذف کلی درس : 

 سزطبى ّبی هزتبط بب چبقیآشٌبیی بب 

 

 
 اهذاف جشئی : 

 انتظار می رود دانشجو بتوانذ:
 سزطبى ّبی هزتجط ثب چبقی را ثشٌبسذ.اًَاع  -

 کٌتزل سزطبى را ثشٌبسذ.عَاهل تغذیِ دخیل در شکل گیزی ٍ  -

 رٍیکزدّبی تغذیِ ای جْت هزاحل هختلف ثیوبری سزطبى را ثذاًذ -

     مجاسیروش آموسش : 

کامپیوتر، اسالید پروژکتور، ویدئو پروژکتورامکانات آموسشی :   

 

 هٌجع درس  9 



1-Willett W. Nutrition Epidemiology , Oxford Unieversity. 

2-Stratton RJ, Green CJ, Elia M. Disease- Related malnutrition. CABI 

 تغذیِ کزاٍس -20

 تغذیِ هبدرى -21

  دقيقِ  10هذت سهبى :   مقذمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ  40هذت سهبى :  

 دقيقِ  15هذت سهبى :  

 دقيقِ  40هذت سهبى:    

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جمع بنذی و نتیجه گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسشیابی درس 

 

 
 

  

 

 جلسِ ضبًشدّن

 کارشناسی/علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:                     علوم تغذیهگزوه آموسشی:               بهذاشت  :دانشکذه

 99/  03/  27تبريخ ارائِ درس :  98-99سبل تحصيلي  :  

 14-16ضٌبِ                           سبعت:  سِرٍس:   بيوبری ّبی ًبضي اس سَء تغذيًِبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًَع ٍاحذ: ًظزی
 

 11تعذاد داًطجَيبى  : 

 هسئَل درس: سويِ يَسبيي 2ٍاحذ: تعذاد 

 هذرسيي) بِ تزتيب حزٍف الفبب(: سويِ يَسبيي دقيقِ 90هذت كالس: 

 98/  11/  07تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: 

 
 

 استئَپزٍس، استئَآرتزيت ٍ ًقزسعنوان درس : 

 هذف کلی درس : 

 آشٌبیی بب استئَپزٍس، استئَآرتزیت ٍ ًقزس

 

 
 اهذاف جشئی : 

 انتظار می رود دانشجو بتوانذ:
 ثشٌبسذ.استئَآرتزیت، استئَپزٍس ٍ ًقزس را  -

 هذاخالت تغذیِ ای جْت پیشگیزی اس اثتال ثِ استئَآرتزیت، استئَپزٍس ٍ ًقزس را ثشٌبسذ. -



 هذاخالت تغذیِ ای جْت کٌتزل عالئن استئَآرتزیت، استئَپزٍس ٍ ًقزس را ثشٌبسذ. -

-   

  پزسش و پاسخ -سخنزانیروش آموسش : 

پروژکتورکامپیوتر، اسالید پروژکتور، ویدئو امکانات آموسشی :   

 

 هٌجع درس  9 
1-Willett W. Nutrition Epidemiology , Oxford Unieversity. 

2-Stratton RJ, Green CJ, Elia M. Disease- Related malnutrition. CABI 

 تغذیِ کزاٍس -22

 تغذیِ هبدرى -23

  دقيقِ  10هذت سهبى:    مقذمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ  40هذت سهبى :  

 دقيقِ  15هذت سهبى :  

 دقيقِ  40هذت سهبى:    

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جمع بنذی و نتیجه گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسشیابی درس 

 

 
 


