
 
 

 

  

 

 
 

 (lesson Planطزح درس رٍساًِ )

 جلسِ اٍل
 

 کبرشٌبعی ػلَم تغذیِ هقطغ / رشتِ تحصیلی:             ػلَم تغذیِگزٍُ آهَسشی:                     ثْذاشت اٍس: داًشکذُ

 يکطٌبِ تبريخ ارائِ درس : 99-99سبل تحصيلي  :  

 10-12ٍ  9-10 سبػت:35/33/89رٍس:  ارسيببي ٍضغ تغذيًِبم درس )ٍاحذ(  :  

 11 تؼذاد داًطجَيبى  : ػولي -ًظزی ًَع ٍاحذ:

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر هسئَل درس: ٍاحذ ػولي( 1 -ٍاحذ ًظزی 2) 3 تؼذاد ٍاحذ:

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقيقِ 90هذت کالس: 

 99 بْوي تبريخ تذٍيي/ببسًگزی:

. 

 ٍیيضع تغذ یبزرس تیاَمػٌَاى درط : 

 اّویت ثزرعی ٍ ارسیبثی ٍضغ تغذیِ در فزد ٍ جبهؼِ آشٌبیی داًشجَیبى ثبّذف کلی درط :  

 
 فزاگیز اًتظبر هی رٍد:در پبیبى اس اّذاف جشئی : 

 ثب اّویت ثزرعی ٍضغ تغذیِ در فزد ٍ جبهؼِ آشٌب ثبشذ -1

 ثزرعی ٍضغ تغذیِ در فزد ٍ جبهؼِ را ثذاًذرٍشْبی  -2

 -پروشکتور ذئویو نت،ینرم افسار پاورپو ذ،یتخته سف یکمک آموزش لیاز وسا یریو با بهره گ سخنرانیبه روش رٍػ آهَسػ :    
 .ردیگ یبعذ از هر مرحله پرسش و پاسخ انجام م یبه منظور اثربخش

 کامپیوتر، تخته سفیذ، ویذئو پروشکتور، جسوات کمک آموزشیاهکبًبت آهَسشی : 

  هٌجغ درط  :
   1-Krause Food , Nutrition and Diet therapy  
   2-   Nutritional Assessment    

  ِدقيقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درط  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت سهبى :   

 دقيقِ  5هذت سهبى :  

 دقيقِ 30هذت سهبى:     

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 داًطکذُ ػلَم پشضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هزکش هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَسش ػلَم پشضکي

 ٍاحذ بزًبهِ ريشی درسي ٍ آهَسضي

 



 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسشیبثی درط 

 دٍمجلسِ 
 

کبرشٌبعی ػلَم  آهَسشی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رشتِ تحصیلی:: ثْذاشت اٍس                        گزٍُ داًشکذُ
 تغذیِ

 تبريخ ارائِ درس : يکطٌبِ 99-99سبل تحصيلي  :  

 10-12ٍ  9-10سبػت:         42/33/89رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  :  ارسيببي ٍضغ تغذيِ

 11تؼذاد داًطجَيبى  :  ػولي -ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر ٍاحذ ػولي( 1 -ٍاحذ ًظزی 2) 3تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقيقِ 90هذت کالس: 

 99تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 ريشُای مبتىی بز حافظٍ ي غیز مبتىی بز حافظٍ -ريشُای ارسیابی کمی مًاد غذاییػٌَاى درط : 

 رٍشْبی ارسیبثی کوی هَاد غذایی داًشجَیبى ثبّذف کلی درط :  آشٌبیی 

 

 
 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 تَضیح دّذرا  رٍشْبی ارسیبثی هَاد غذایی هجتٌی ثز حبفظِ -1

 رٍشْبی ارسیبثی هَاد غذایی غیزهجتٌی ثز حبفظِ را تَضیح دّذ -2

 کٌذ تحلیلرا  هشایب ٍ هحذٍدیتْبی ّز یککبرثزد،  -3

 

 -پروشکتور ذئویو نت،ینرم افسار پاورپو ذ،یتخته سف یکمک آموزش لیاز وسا یریو با بهره گ سخنرانیبه روش رٍػ آهَسػ :    
 .ردیگ یبعذ از هر مرحله پرسش و پاسخ انجام م یبه منظور اثربخش

 کامپیوتر، تخته سفیذ، ویذئو پروشکتور، جسوات کمک آموزشیاهکبًبت آهَسشی : 

  :هٌجغ درط  
 1-Krause Food , Nutrition and Diet therapy  
 2-   Nutritional Assessment    

  ِدقيقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درط  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت سهبى :   

 دقيقِ  5هذت سهبى :  

 دقيقِ 30هذت سهبى:     

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسشیبثی درط 

 

  



 سَمجلسِ 
 

کبرشٌبعی ػلَم  : ثْذاشت اٍس                        گزٍُ آهَسشی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رشتِ تحصیلی:داًشکذُ
 تغذیِ

 يکطٌبِتبريخ ارائِ درس :  99-99سبل تحصيلي  :  

 10-12ٍ  9-10سبػت:        42/33/89 رٍس: ًبم درس )ٍاحذ(  :  ارسيببي ٍضغ تغذيِ

 11تؼذاد داًطجَيبى  :  ػولي -ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر ٍاحذ ػولي( 1 -ٍاحذ ًظزی 2) 3تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقيقِ 90هذت کالس: 

 99تذٍيي/ببسًگزی: بْوي تبريخ 

. 

 سایز ريشُای ارسیابی کمی مًاد غذاییػٌَاى درط : 

تبریخچِ غذایی، تزاسًبهِ خوَرا،، وَرتحغوبة غوذایی ٍ رٍشوْبی      ّذف کلی درط :  آشٌبیی داًشجَیبى ثب

 ًَآٍراًِ ٍ شٌبخت هشایب ٍ هؼبیت ّز یک 

 

 
 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 شزح دّذرا  رٍػ تبریخچِ غذاییخصَویبت  -1

 شزح دّذرا  خصَویبت رٍػ تزاسًبهِ خَرا، -2

 خصَویبت رٍشْبی ًَآٍراًِ ٍ هکبًیشُ ارسیبثی هصزف غذا را شزح دّذ -3

 کبرثزد، هشایب ٍ هحذٍدیتْبی ّز یک اس رٍشْب را تحلیل کٌذ -4

 

 -پروشکتور ذئویو نت،ینرم افسار پاورپو ذ،یتخته سف یکمک آموزش لیاز وسا یریو با بهره گ به روش سخنرانیرٍػ آهَسػ :    
 .ردیگ یبعذ از هر مرحله پرسش و پاسخ انجام م یبه منظور اثربخش

 کامپیوتر، تخته سفیذ، ویذئو پروشکتور، جسوات کمک آموزشیاهکبًبت آهَسشی : 

  هٌجغ درط  :
 1-Krause Food , Nutrition and Diet therapy  
 2-   Nutritional Assessment    

  ِدقيقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درط  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت سهبى :   

 دقيقِ  5هذت سهبى :  

 دقيقِ 30هذت سهبى:     

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقيقِ  10:  هذت سهبى   ارسشیبثی درط 

 

  



 چْبرمجلسِ 
 

کبرشٌبعی ػلَم  : ثْذاشت اٍس                        گزٍُ آهَسشی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رشتِ تحصیلی:داًشکذُ
 تغذیِ

 تبريخ ارائِ درس : يکطٌبِ 99-99سبل تحصيلي  :  

 10-12ٍ  9-10سبػت:          6/34/89رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  :  ارسيببي ٍضغ تغذيِ

 11تؼذاد داًطجَيبى  :  ػولي -ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر ٍاحذ ػولي( 1 -ٍاحذ ًظزی 2) 3تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقيقِ 90هذت کالس: 

 99تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 در ارسیابی مصزف غذاییکمک ابشارَای مًرد استفادٌ ػٌَاى درط : 

 کوک اثشارّبی هَرد اعتفبدُ در ارسیبثی هصزف غذایی آشٌبیی داًشجَیبى ثبّذف کلی درط :  

 

 
 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 شزح دّذرا  ٍیضگیْبی اثشارّبی آلجَهْبی غذایی، پیوبًِ ّب ٍ هقیبعْبی غذایی ٍ هذلْبی غذایی -1

 تحلیل کٌذرا  هشایب ٍ هحذٍدیتْبی ّز یککبرثزد ٍ  -2

 

 -پروشکتور ذئویو نت،ینرم افسار پاورپو ذ،یتخته سف یکمک آموزش لیاز وسا یریو با بهره گ سخنرانیبه روش رٍػ آهَسػ :    
 .ردیگ یبعذ از هر مرحله پرسش و پاسخ انجام م یبه منظور اثربخش

 ویذئو پروشکتور، جسوات کمک آموزشیکامپیوتر، تخته سفیذ، اهکبًبت آهَسشی : 

  هٌجغ درط  :
 1-Krause Food , Nutrition and Diet therapy  
 2-   Nutritional Assessment    

  ِدقيقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درط  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت سهبى :   

 دقيقِ  5هذت سهبى :  

 دقيقِ 30هذت سهبى:     

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسشیبثی درط 

 
  



 پٌجنجلسِ 
 

کبرشٌبعی ػلَم  : ثْذاشت اٍس                        گزٍُ آهَسشی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رشتِ تحصیلی:داًشکذُ
 تغذیِ

 تبريخ ارائِ درس : يکطٌبِ 99-99:    سبل تحصيلي

 10-12ٍ  9-10سبػت:       33/34/89رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  :  ارسيببي ٍضغ تغذيِ

 11تؼذاد داًطجَيبى  :  ػولي -ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر ٍاحذ ػولي( 1 -ٍاحذ ًظزی 2) 3تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقيقِ 90هذت کالس: 

 99تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 ارسیابی ته سىجیػٌَاى درط : 

اًذاسُ گیزی قذ، ٍسى، چیي ّبی پَعتی، پیزاهوَى اًوذاهْب ٍ ثبفتْوبی     آشٌبیی داًشجَیبى ثبّذف کلی درط :  

 هختلف ثذى

 

 
 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 عٌجی را شزح دّذاثشارّبی تي  -1

 ٍیضگیْبی هٌحٌی ّبی رشذ هزجغ را تحلیل کٌذ -2

 هحبعجِ ًوبیِ ّب، هقبیغِ ثب اعتبًذاردّب ٍ هقبدیز هزجغ را تفغیز کٌذ  -3
 
 

 -پروشکتور ذئویو نت،ینرم افسار پاورپو ذ،یتخته سف یکمک آموزش لیاز وسا یریو با بهره گ سخنرانیبه روش رٍػ آهَسػ :    
 .ردیگ یبعذ از هر مرحله پرسش و پاسخ انجام م یبه منظور اثربخش

 کامپیوتر، تخته سفیذ، ویذئو پروشکتور، جسوات کمک آموزشیاهکبًبت آهَسشی : 

  هٌجغ درط  :
 1-Krause Food , Nutrition and Diet therapy  
 2-   Nutritional Assessment    

  ِدقيقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درط  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت سهبى :   

 دقيقِ  5هذت سهبى :  

 دقيقِ 30هذت سهبى:     

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسشیبثی درط 

 

  



 ضطنجلسِ 
 

کبرشٌبعی ػلَم  گزٍُ آهَسشی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رشتِ تحصیلی:: ثْذاشت اٍس                        داًشکذُ
 تغذیِ

 تبريخ ارائِ درس : يکطٌبِ 99-99سبل تحصيلي  :  

 10-12ٍ  9-10سبػت:         39/34/89رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  :  ارسيببي ٍضغ تغذيِ

 11تؼذاد داًطجَيبى  :  ػولي -ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر ٍاحذ ػولي( 1 -ٍاحذ ًظزی 2) 3ٍاحذ: تؼذاد 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقيقِ 90هذت کالس: 

 99تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 بذن یچزب شانیم  یزیاوذاسٌ گ یريشُاػٌَاى درط : 

 پَعتی ثب اعتفبدُ اس کبلیپزرٍشْبی اًذاسُ گیزی چیي  آشٌبیی داًشجَیبى ثبّذف کلی درط :  

 

 
 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 رٍشْبی اًذاسُ گیزی ضخبهت چیي پَعتی را تَضیح دّذ -1

 ثذاًذثبسٍ،  کتف ٍ شکن را  یپشت ثبسٍ، جلَ یچزثًحَُ اًذاسُ گیزی  -2

 را شزح دّذ  Caliperًحَُ اعتفبدُ اس  -3

 

 -پروشکتور ذئویو نت،ینرم افسار پاورپو ذ،یتخته سف یکمک آموزش لیاز وسا یریو با بهره گ سخنرانیبه روش رٍػ آهَسػ :    
 .ردیگ یبعذ از هر مرحله پرسش و پاسخ انجام م یبه منظور اثربخش

 کامپیوتر، تخته سفیذ، ویذئو پروشکتور، جسوات کمک آموزشیاهکبًبت آهَسشی : 

  هٌجغ درط  :
 1-Krause Food , Nutrition and Diet therapy  
 2-   Nutritional Assessment    

  ِدقيقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درط  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت سهبى :   

 دقيقِ  5هذت سهبى :  

 دقيقِ 30هذت سهبى:     

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسشیبثی درط 

 
  



 ّفتنجلسِ 
 

کبرشٌبعی ػلَم  : ثْذاشت اٍس                        گزٍُ آهَسشی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رشتِ تحصیلی:داًشکذُ
 تغذیِ

 يکطٌبِتبريخ ارائِ درس :  99-99سبل تحصيلي  :  

 10-12ٍ  9-10سبػت:          47/34/89رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  :  ارسيببي ٍضغ تغذيِ

 11تؼذاد داًطجَيبى  :  ػولي -ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر ٍاحذ ػولي( 1 -ٍاحذ ًظزی 2) 3تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقيقِ 90هذت کالس: 

 99تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 یاجتماع -یاقتصاد تیيضع یابیارس قیدر جامعٍ  اس طز ٍیيضع تغذ یبزرسػٌَاى درط : 

 رٍشْبی ثزرعی تبریخچِ تغذیِ ای ٍ ثزرعی اقتصبدی اجتوبػی آشٌبیی داًشجَیبى ثبّذف کلی درط :  

 

 
 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 در فزد ٍ جبهؼِ را شزح دّذ ٍ اهٌیت غذایی ییهَاد غذا بفتیدر یبثیارس -1

 دّذ حیافزاد در خبًَادُ را تَض ِیػَاهل هَثز ثز تغذ -2

 ذیًوب حیرا تشز یا ِیتغذ یبثیارس نیهغتق زیغهغتقین ٍ  یرٍشْب -3
 -پروشکتور ذئویو نت،ینرم افسار پاورپو ذ،یتخته سف یکمک آموزش لیاز وسا یریو با بهره گ سخنرانیبه روش رٍػ آهَسػ :    

 .ردیگ یبعذ از هر مرحله پرسش و پاسخ انجام م یبه منظور اثربخش

 کامپیوتر، تخته سفیذ، ویذئو پروشکتور، جسوات کمک آموزشیاهکبًبت آهَسشی : 

  هٌجغ درط  :
 1-Krause Food , Nutrition and Diet therapy  
 2-   Nutritional Assessment    

  ِدقيقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درط  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت سهبى :   

 دقيقِ  5هذت سهبى :  

 دقيقِ 30هذت سهبى:     

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسشیبثی درط 

 

  



 ّطتنجلسِ 
 

کبرشٌبعی ػلَم  : ثْذاشت اٍس                        گزٍُ آهَسشی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رشتِ تحصیلی:داًشکذُ
 تغذیِ

 تبريخ ارائِ درس : يکطٌبِ 99-99سبل تحصيلي  :  

 10-12ٍ  9-10سبػت:       32/3/88رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  :  ارسيببي ٍضغ تغذيِ

 11تؼذاد داًطجَيبى  :  ػولي -ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر ٍاحذ ػولي( 1 -ٍاحذ ًظزی 2) 3تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقيقِ 90هذت کالس: 

 99تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 ارسیابی بالیىیػٌَاى درط : 

 ػالئن عَء تغذیِ کَتبُ هذت ٍ ثلٌذهذت اًزصی ٍ درشت هغذیْب داًشجَیبى ثبآشٌبیی ّذف کلی درط :  

 

 
 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 ًحَُ اًجبم هؼبیٌِ ّب ثزای ثزرعی اختالالت ثبلیٌی را تَضیح دّذ -1

 ًحَُ اًجبم غزثبلگزیْبی ثبلیٌی ثزای ثزرعی اختالالت تغذیِ ای را شزح دّذ -2

 ّبی ثبلیٌی ًبشی اس عَء تغذیِ کَتبُ هذت ٍ ثلٌذهذت اًزصی را شزح دّذًشبًِ  -3

 ًشبًِ ّبی ثبلیٌی ًبشی اس عَء تغذیِ کَتبُ هذت ٍ ثلٌذهذت درشت هغذیْب را شزح دّذ -4
 
 

 -پروشکتور ذئویو نت،ینرم افسار پاورپو ذ،یتخته سف یکمک آموزش لیاز وسا یریو با بهره گ سخنرانیبه روش رٍػ آهَسػ :    
 .ردیگ یبعذ از هر مرحله پرسش و پاسخ انجام م یبه منظور اثربخش

 کامپیوتر، تخته سفیذ، ویذئو پروشکتور، جسوات کمک آموزشیاهکبًبت آهَسشی : 

  هٌجغ درط  :
 1-Krause Food , Nutrition and Diet therapy  
 2-   Nutritional Assessment    

  ِدقيقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درط  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت سهبى :   

 دقيقِ  5هذت سهبى :  

 دقيقِ 30هذت سهبى:     

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسشیبثی درط 

 
  



 ًْنجلسِ 
 

کبرشٌبعی ػلَم  گزٍُ آهَسشی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رشتِ تحصیلی:                     : ثْذاشت اٍس   داًشکذُ
 تغذیِ

 تبريخ ارائِ درس : يکطٌبِ 99-99سبل تحصيلي  :  

 10-12ٍ  9-10سبػت:          46/3/88رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  :  ارسيببي ٍضغ تغذيِ

 11داًطجَيبى  : تؼذاد  ػولي -ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر ٍاحذ ػولي( 1 -ٍاحذ ًظزی 2) 3تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقيقِ 90هذت کالس: 

 99تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 َا   هیتامیکمبًد ي یىیعالئم بال یبزرسػٌَاى درط : 

 ػالئن ثبلیٌی کوجَد ٍیتبهیٌْب ٍ هشایب ٍ هحذٍدیتْبی ّز کذام آشٌبیی داًشجَیبى ثبّذف کلی درط :  

 

 
 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 شزح دّذرا  A ،D ،E  ٍKٍیتبهیٌْبی  ػالئن ثبلیٌی کوجَد -1

 را شزح دّذ Cٍ ٍیتبهیي  Bٍیتبهیٌْبی گزٍُ  ػالئن ثبلیٌی کوجَد -2

 تحلیل کٌذ کبرثزد، هشایب ٍ هحذٍدیتْبی ّز یک را -3

 

 

 -پروشکتور ذئویو نت،ینرم افسار پاورپو ذ،یتخته سف یکمک آموزش لیاز وسا یریو با بهره گ سخنرانیبه روش رٍػ آهَسػ :    
 .ردیگ یبعذ از هر مرحله پرسش و پاسخ انجام م یبه منظور اثربخش

 آموزشیکامپیوتر، تخته سفیذ، ویذئو پروشکتور، جسوات کمک اهکبًبت آهَسشی : 

  هٌجغ درط  :
 1-Krause Food , Nutrition and Diet therapy  
 2-   Nutritional Assessment    

  ِدقيقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درط  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت سهبى :   

 دقيقِ  5هذت سهبى :  

 دقيقِ 30هذت سهبى:     

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسشیبثی درط 

 
  



 دّنجلسِ 
 

کبرشٌبعی ػلَم  : ثْذاشت اٍس                        گزٍُ آهَسشی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رشتِ تحصیلی:داًشکذُ
 تغذیِ

 درس : يکطٌبِتبريخ ارائِ  99-99سبل تحصيلي  :  

 10-12ٍ  9-10سبػت:          2/4/88رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  :  ارسيببي ٍضغ تغذيِ

 11تؼذاد داًطجَيبى  :  ػولي -ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر ٍاحذ ػولي( 1 -ٍاحذ ًظزی 2) 3تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقيقِ 90هذت کالس: 

 99تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: بْوي 

. 

   مًاد معذویکمبًد  یىیعالئم بال یبزرسػٌَاى درط : 

ػالئن ثبلیٌی کوجَد هَاد هؼذًی ٍ آشٌبیی ثب هشایب ٍ هحوذٍدیتْبی ّوز    ّذف کلی درط :  آشٌبیی داًشجَیبى ثب

 کذام

 

 
 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 شزح دّذ.را  نیکلغ ػالئن ثبلیٌی کوجَد -1

 دّذ. حیتَضرا   ذی ػالئن ثبلیٌی کوجَد -2

 رٍی را ثیبى کٌذ. ػالئن ثبلیٌی کوجَد -3

 هشایب، هؼبیت ٍ کبرثزد اعتفبدُ اس ّز کذام را ثذاًذ. -4

 camtasiaنرم افسار  نت،ینرم افسار پاورپو ،یکمک آموزش لیاز وسا یریو با بهره گ سخنرانیبه روش رٍػ آهَسػ :    

 کامپیوتر، تخته سفیذ، ویذئو پروشکتور، جسوات کمک آموزشیاهکبًبت آهَسشی : 

  هٌجغ درط  :
 1-Krause Food , Nutrition and Diet therapy  
 2-   Nutritional Assessment    

  ِدقيقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درط  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت سهبى :   

 دقيقِ  5هذت سهبى :  

 دقيقِ 30هذت سهبى:     

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسشیبثی درط 

 

  



 يبسدّنجلسِ 
 

کبرشٌبعی ػلَم  تحصیلی:: ثْذاشت اٍس                        گزٍُ آهَسشی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رشتِ داًشکذُ
 تغذیِ

 تبريخ ارائِ درس : يکطٌبِ 99-99سبل تحصيلي  :  

 10-12ٍ  9-10سبػت:      36/4/88رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  :  ارسيببي ٍضغ تغذيِ

 11تؼذاد داًطجَيبى  :  ػولي -ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هْکبهِ ػبضَرپَرهسئَل درس: دکتز  ٍاحذ ػولي( 1 -ٍاحذ ًظزی 2) 3تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقيقِ 90هذت کالس: 

 99تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: بْوي 

 
 آزمون میان ترم

 
 

  



 دٍاسدّنجلسِ 
 

کبرشٌبعی ػلَم  : ثْذاشت اٍس                        گزٍُ آهَسشی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رشتِ تحصیلی:داًشکذُ
 تغذیِ

 تبريخ ارائِ درس : يکطٌبِ 99-99تحصيلي  :  سبل 

 10-12ٍ  9-10سبػت:         43/4/88رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  :  ارسيببي ٍضغ تغذيِ

 11تؼذاد داًطجَيبى  :  ػولي -ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر ٍاحذ ػولي( 1 -ٍاحذ ًظزی 2) 3تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقيقِ 90هذت کالس: 

 99تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 ٍیيضع تغذ یدر بزرس یشگاَیآسما یَا یابیارسشػٌَاى درط : 

 اّویت ٍ جبیگبُ ارسشیبثی آسهبیشگبّی در ثزرعی ٍضغ تغذیِ ّذف کلی درط :  آشٌبیی داًشجَیبى ثب

 

 
 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 .ذیًوب بىیرا ث ِیٍضغ تغذ یدر ثزرع یشگبّیآسهب یّب یبثیارسش  گبُیٍ جب تیاّو -1

 را شزح دّذ  یخًَ یپبراهتزّب یزیاًذاسُ گ -2

 هشایب ٍ هحذٍدیتْبی اعتفبدُ اس ایي رٍػ در ثزرعی ٍضغ تغذیِ -3

 camtasiaنرم افسار  نت،ینرم افسار پاورپو ،یکمک آموزش لیاز وسا یریو با بهره گ سخنرانیبه روش رٍػ آهَسػ :    

 کامپیوتر، تخته سفیذ، ویذئو پروشکتور، جسوات کمک آموزشیاهکبًبت آهَسشی : 

  هٌجغ درط  :
 1-Krause Food , Nutrition and Diet therapy  
 2-   Nutritional Assessment    

  ِدقيقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درط  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت سهبى :   

 دقيقِ  5هذت سهبى :  

 دقيقِ 30هذت سهبى:     

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسشیبثی درط 

 
 
 

  



 سيشدّنجلسِ 
 

کبرشٌبعی ػلَم  آهَسشی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رشتِ تحصیلی:: ثْذاشت اٍس                        گزٍُ داًشکذُ
 تغذیِ

 تبريخ ارائِ درس : يکطٌبِ 99-99سبل تحصيلي  :  

 10-12ٍ  9-10سبػت:         49/4/88رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  :  ارسيببي ٍضغ تغذيِ

 11تؼذاد داًطجَيبى  :  ػولي -ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر ٍاحذ ػولي( 1 -ٍاحذ ًظزی 2) 3تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقيقِ 90هذت کالس: 

 99تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 TIBC،  هیتیآَه ، آَه سزم، فز تیدر بزآيرد يضع یتخصص شاتیآسماػٌَاى درط : 

 ثیَشیویبیی ٍ آسهبیشگبّی ثزرعی ٍضؼیت تغذیِپزٍفبیلْبی  ّذف کلی درط :  آشٌبیی داًشجَیبى ثب

 

 
 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

  فقز آّي ، کوجَد آّي را شزح دّذ ی، کن خًَ یکن خًَ یبثیارس -1

  ذیًوب بىیعالهت ثز اعبط عي ٍ جٌظ ث یاعتبًذاردّب غِیٍ هقب تیٍ ّوبتَکز يیّوَگلَث یزیاًذاسُ گ -2

 ّبرا شزح دّذ. یکن خًَ زیفقز آّي ثب عب یکوخًَ غِیهقب -3

 آّي را اًجبم دّذ یکن خًَ صیدادُ ّب ٍ تشخ زیتفغ -4

 -پروشکتور ذئویو نت،ینرم افسار پاورپو ذ،یتخته سف یکمک آموزش لیاز وسا یریو با بهره گ سخنرانیبه روش رٍػ آهَسػ :    
 .ردیگ یبعذ از هر مرحله پرسش و پاسخ انجام م یبه منظور اثربخش

 کامپیوتر، تخته سفیذ، ویذئو پروشکتور، جسوات کمک آموزشیاهکبًبت آهَسشی : 

  هٌجغ درط  :
 1-Krause Food , Nutrition and Diet therapy  
 2-   Nutritional Assessment    

  ِدقيقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درط  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت سهبى :   

 دقيقِ  5هذت سهبى :  

 دقيقِ 30هذت سهبى:     

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسشیبثی درط 

 
  



 چْبردّنجلسِ 
 

کبرشٌبعی ػلَم  هقطغ / رشتِ تحصیلی:  : ثْذاشت اٍس                        گزٍُ آهَسشی: ػلَم تغذیِ           داًشکذُ
 تغذیِ

 تبريخ ارائِ درس : يکطٌبِ 99-99سبل تحصيلي  :  

 10-12ٍ  9-10سبػت:         6/5/88رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  :  ارسيببي ٍضغ تغذيِ

 11تؼذاد داًطجَيبى  :  ػولي -ًَع ٍاحذ: ًظزی

 درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر هسئَل ٍاحذ ػولي( 1 -ٍاحذ ًظزی 2) 3تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقيقِ 90هذت کالس: 

 99تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 ییایمیًشیب یابیارسش قیاس طز ٍیيضع تغذ یبزرسػٌَاى درط : 

 ثزرعی ٍضؼیت تغذیِ اس طزیق ارسشیبثی ثیَشیویبیی ّذف کلی درط :  آشٌبیی داًشجَیبى ثب

 

 
 جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:اّذاف 

 شزح دّذ.  یبثیجْت ارس ییبیویَشیث یکل یاًَاع رٍشْب -1

 ًحَُ اًجبم ارسیبثی ٍضؼیت ایوٌی تَضیح دّذ -2

 را تَضیح دّذ یویبیی پزٍتئیيًحَُ اًجبم ارسیبثی ثیَش -3
 -پروشکتور ذئویو نت،ینرم افسار پاورپو ذ،یتخته سف یکمک آموزش لیاز وسا یریو با بهره گ سخنرانیبه روش رٍػ آهَسػ :    

 .ردیگ یبعذ از هر مرحله پرسش و پاسخ انجام م یبه منظور اثربخش

 کامپیوتر، تخته سفیذ، ویذئو پروشکتور، جسوات کمک آموزشیاهکبًبت آهَسشی : 

  هٌجغ درط  :
 1-Krause Food , Nutrition and Diet therapy  
 2-   Nutritional Assessment    

  ِدقيقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درط  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت سهبى :   

 دقيقِ  5هذت سهبى :  

 دقيقِ 30هذت سهبى:     

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسشیبثی درط 

 

  



 پبًشدّنجلسِ 
 

کبرشٌبعی ػلَم  : ثْذاشت اٍس                        گزٍُ آهَسشی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رشتِ تحصیلی:داًشکذُ
 تغذیِ

 تبريخ ارائِ درس : يکطٌبِ 99-99سبل تحصيلي  :  

 10-12ٍ  9-10سبػت:          33/5/88رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  :  ارسيببي ٍضغ تغذيِ

 11تؼذاد داًطجَيبى  :  ػولي -ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر ٍاحذ ػولي( 1 -ٍاحذ ًظزی 2) 3تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقيقِ 90هذت کالس: 

 99تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 ارسشیابی بیًشیمیایی مًاد معذویػٌَاى درط : 

ثیَشیویبیی جْت ارسیبثی ٍضؼیت هَاد هؼذًی ٍ هشایب ٍ رٍشْبی هتذاٍل  درط :  آشٌبیی داًشجَیبى ثبّذف کلی 

 هؼبیت ّز یک

 

 
 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 شزح دّذ.را  نیکلغ تیٍضؼ یبثیجْت ارس ییبیویَشیث یرٍشْب -1

 دّذ. حیتَضرا   ذی تیٍضؼ یبثیجْت ارس ییبیویَشیث یرٍشْب -2

 رٍشْبی ثیَشیویبیی جْت ارسیبثی ٍضؼیت رٍی را ثیبى کٌذ. -3

 هشایب، هؼبیت ٍ کبرثزد ّز یک را شزح دّذ. -4

 -پروشکتور ذئویو نت،ینرم افسار پاورپو ذ،یتخته سف یکمک آموزش لیاز وسا یریو با بهره گ سخنرانیبه روش رٍػ آهَسػ :    
 .ردیگ یبعذ از هر مرحله پرسش و پاسخ انجام م یبه منظور اثربخش

 کامپیوتر، تخته سفیذ، ویذئو پروشکتور، جسوات کمک آموزشیاهکبًبت آهَسشی : 

  هٌجغ درط  :
 1-Krause Food , Nutrition and Diet therapy  
 2-   Nutritional Assessment    

  ِدقيقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درط  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت سهبى :   

 دقيقِ  5هذت سهبى :  

 دقيقِ 30هذت سهبى:     

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسشیبثی درط 

 

  



 ضبًشدّنجلسِ 
 

کبرشٌبعی ػلَم  گزٍُ آهَسشی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رشتِ تحصیلی:  : ثْذاشت اٍس                      داًشکذُ
 تغذیِ

 تبريخ ارائِ درس : يکطٌبِ 99-99سبل تحصيلي  :  

 10-12ٍ  9-10سبػت:         39/5/88رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  :  ارسيببي ٍضغ تغذيِ

 11تؼذاد داًطجَيبى  :  ػولي -ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر ٍاحذ ػولي( 1 -ٍاحذ ًظزی 2) 3ٍاحذ: تؼذاد 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقيقِ 90هذت کالس: 

 99تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 ارسشیابی بیًشیمیایی يیتامیىُاػٌَاى درط : 

رٍشْبی هتذاٍل ثیَشیویبیی جْت ارسیبثی ٍضؼیت ٍیتبهیٌْوب ٍ هشایوب ٍ    آشٌبیی داًشجَیبى ثبّذف کلی درط :  

 هؼبیت ّز یک

 

 
 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 را شزح دّذ A ،D ،E  ٍKارسیبثی ثیَشیویبیی ٍیتبهیٌْبی  -1

 را شزح دّذ Cٍ ٍیتبهیي  Bارسیبثی ثیَشیویبیی ٍیتبهیٌْبی گزٍُ  -2

 هحذٍدیتْبی ّز یک را تحلیل کٌذکبرثزد، هشایب ٍ  -3

 

 -پروشکتور ذئویو نت،ینرم افسار پاورپو ذ،یتخته سف یکمک آموزش لیاز وسا یریو با بهره گ سخنرانیبه روش رٍػ آهَسػ :    
 .ردیگ یبعذ از هر مرحله پرسش و پاسخ انجام م یبه منظور اثربخش

 پروشکتور، جسوات کمک آموزشیکامپیوتر، تخته سفیذ، ویذئو اهکبًبت آهَسشی : 

  هٌجغ درط  :
 1-Krause Food , Nutrition and Diet therapy  
 2-   Nutritional Assessment    

  ِدقيقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درط  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت سهبى :   

 دقيقِ  5هذت سهبى :  

 دقيقِ 30هذت سهبى:     

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسشیبثی درط 

 

 ّفذّنجلسِ 
 

 آسهَى پبيبى تزم
 


