
 
 

 

  

 

 
 

 (lesson Planطزح درس رٍساًِ )

 جلسِ اٍل
 

کبرؽٌبعی علَم  همغع / رؽتِ تحصیلی:             علَم تغذیِگزٍُ آهَسؽی:                         ثْذاؽت اٍس: داًؾکذُ
 تغذیِ

 يکطٌبِ تبريخ ارائِ درس : 99-99سبل تحصيلي  :  

 14-16 سبعت:         35/33/89رٍس:  فيشيَلَصی تغذيًِبم درس )ٍاحذ(  :  

 11 تعذاد داًطجَيبى  : ًظزی ًَع ٍاحذ:

 دکتز هْکبهِ عبضَرپَر هسئَل درس: 2 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز هْکبهِ عبضَرپَر :هذرس دقيقِ 90هذت کالس: 

 99 بْوي تبريخ تذٍيي/ببسًگزی:

. 

 تزکیة تذن اوسانعٌَاى درط : 

 اجشاء اصلی تؾکیل دٌّذُ ثذى اًغبى ٍ تغییزات آى ثب افشایؼ عي آؽٌبیی داًؾجَیبى ثبّذف کلی درط :  

 

 
 در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:اّذاف جشئی : 

 اجشاء اصلی تؾکیل دٌّذُ ثذى اًغبى )درصذ ثبفت چزثی، ثذٍى چزثی،...( را ثؾٌبعذ -1

 تغییزات ثبفتْبی چزثی ٍ ثذٍى چزثی ثب افشایؼ عي را تَضیح دّذ -2

 

 -پزوصکتور ذئویو نت،ینزم افشار پاورپو ذ،یتخته سف یکوک آهوسش لیاس وسا یزیو با بهزه گ سخنزانیبه روش رٍػ آهَسػ :    
 .زدیگ یبعذ اس هز هزحله پزسش و پاسخ انجام ه یبه هنظور اثزبخش

 کاهپیوتز، تخته سفیذ، ویذئو پزوصکتور، جشوات کوک آهوسشیاهکبًبت آهَسؽی : 

  هٌجع درط  :
 تغذیه هادرى در سالهت و بیواری 

 اصول تغذیه و رصین درهانی کزاوس 

 فیشیولوصی پششکی گایتوى 

  ِدقيقِ  10هذت سهبى:      همذه 

 کلیبت درط  

 داًطکذُ علَم پشضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هزکش هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَسش علَم پشضکي

 ٍاحذ بزًبهِ ريشی درسي ٍ آهَسضي

 



  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت سهبى :   

 دقيقِ  5هذت سهبى :  

 دقيقِ 30هذت سهبى:     

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جوع ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسؽیبثی درط 

 

  



 دٍمجلسِ 
 

کبرؽٌبعی علَم  گزٍُ آهَسؽی: علَم تغذیِ             همغع / رؽتِ تحصیلی:                  : ثْذاؽت اٍس      داًؾکذُ
 تغذیِ

 تبريخ ارائِ درس : يکطٌبِ 99-99سبل تحصيلي  :  

 14-16سبعت:        42/33/89رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  :  فيشيَلَصی تغذيِ

 ًَع ٍاحذ: ًظزی
 

 11تعذاد داًطجَيبى  : 

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ عبضَرپَر 2ٍاحذ: تعذاد 

 دکتز هْکبهِ عبضَرپَر :هذرس دقيقِ 90هذت کالس: 

 99تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 ساختار ي عملکزد دستگاٌ گًارشعٌَاى درط : 

 عبختبر ٍ ًحَُ تٌظین عولکزد دعتگبُ گَارػ ّذف کلی درط :  آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب

 

 
 پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:اّذاف جشئی : در 

 عبختبر دعتگبُ گَارػ را ؽزح دّذ -1

 تٌظین عولکزدّبی دعتگبُ گَارػ را تَضیح دّذ -2

 

 -پزوصکتور ذئویو نت،ینزم افشار پاورپو ذ،یتخته سف یکوک آهوسش لیاس وسا یزیو با بهزه گ سخنزانیبه روش رٍػ آهَسػ :    
 .زدیگ یبعذ اس هز هزحله پزسش و پاسخ انجام ه یبه هنظور اثزبخش

 کاهپیوتز، تخته سفیذ، ویذئو پزوصکتور، جشوات کوک آهوسشیاهکبًبت آهَسؽی : 
 منبع درس  : 

 تغذیه هادرى در سالهت و بیواری 

 اصول تغذیه و رصین درهانی کزاوس 

 فیشیولوصی پششکی گایتوى 

  ِدقيقِ  10هذت سهبى:      همذه 

 کلیبت درط  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت سهبى :   

 دقيقِ  5هذت سهبى :  

 دقيقِ 30هذت سهبى:     

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جوع ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسؽیبثی درط 

 

  



 سَمجلسِ 
 

کبرؽٌبعی علَم  گزٍُ آهَسؽی: علَم تغذیِ             همغع / رؽتِ تحصیلی: : ثْذاؽت اٍس                       داًؾکذُ
 تغذیِ

 تبريخ ارائِ درس : يکطٌبِ 99-99سبل تحصيلي  :  

 14-16سبعت:        42/33/89رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  :  فيشيَلَصی تغذيِ

 ًَع ٍاحذ: ًظزی
 

 11تعذاد داًطجَيبى  : 

 دکتز هْکبهِ عبضَرپَر هسئَل درس: 2تعذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ عبضَرپَر :هذرس دقيقِ 90هذت کالس: 

 99تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 جىثٍ َای فیشیًلًصیک َضم ي جذب درشت مغذیُاعٌَاى درط : 

 جٌجِ ّبی فیشیَلَصیک ّضن ٍ جذف کزثَّیذراتْب، پزٍتئیي ّب ٍ چزثی ّب ّذف کلی درط :  آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب

 

 
 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 ّضن ٍ جذة کزثَّیذراتْب را ؽزح دّذ جٌجِ ّبی فیشیَلَصیک -1

 ّضن ٍ جذة پزٍتئیي ّب را ؽزح دّذ جٌجِ ّبی فیشیَلَصیک -2

 ّضن ٍ جذة چزثیْب را ؽزح دّذ جٌجِ ّبی فیشیَلَصیک -3

 

 -پزوصکتور ذئویو نت،ینزم افشار پاورپو ذ،یتخته سف یکوک آهوسش لیاس وسا یزیو با بهزه گ به روش سخنزانیرٍػ آهَسػ :    
 .زدیگ یبعذ اس هز هزحله پزسش و پاسخ انجام ه یبه هنظور اثزبخش

 کاهپیوتز، تخته سفیذ، ویذئو پزوصکتور، جشوات کوک آهوسشیاهکبًبت آهَسؽی : 

  هٌجع درط  :

 تغذیه هادرى در سالهت و بیواری 

  و رصین درهانی کزاوساصول تغذیه 

 فیشیولوصی پششکی گایتوى 

  ِدقيقِ  10هذت سهبى:      همذه 

 کلیبت درط  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت سهبى :   

 دقيقِ  5هذت سهبى :  

 دقيقِ 30هذت سهبى:     

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جوع ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسؽیبثی درط 

 
  



 چْبرمجلسِ 
 

کبرؽٌبعی علَم  : ثْذاؽت اٍس                        گزٍُ آهَسؽی: علَم تغذیِ             همغع / رؽتِ تحصیلی:داًؾکذُ
 تغذیِ

 تبريخ ارائِ درس : يکطٌبِ 99-99سبل تحصيلي  :  

 14-16سبعت:      6/34/89رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  :  فيشيَلَصی تغذيِ

 ًَع ٍاحذ: ًظزی
 

 11تعذاد داًطجَيبى  : 

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ عبضَرپَر 2تعذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ عبضَرپَر :هذرس دقيقِ 90هذت کالس: 

 99تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 جىثٍ َای فیشیًلًصیک َضم ي جذب ریشمغذیُاعٌَاى درط : 

 جٌجِ ّبی فیشیَلَصیک ّضن ٍ جذة هَاد هعذًی ٍ ٍیتبهیٌْب آؽٌبیی داًؾجَیبى ثبّذف کلی درط :  

 

 
 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 جٌجِ ّبی فیشیَلَصیک ّضن ٍ جذة هَاد هعذًی را ؽزح دّذ -1

 جٌجِ ّبی فیشیَلَصیک ّضن ٍ جذة ٍیتبهیٌْب را ؽزح دّذ -2

 

 -پزوصکتور ذئویو نت،ینزم افشار پاورپو ذ،یتخته سف یکوک آهوسش لیاس وسا یزیو با بهزه گ سخنزانیبه روش رٍػ آهَسػ :    
 .زدیگ یبعذ اس هز هزحله پزسش و پاسخ انجام ه یبه هنظور اثزبخش

 کاهپیوتز، تخته سفیذ، ویذئو پزوصکتور، جشوات کوک آهوسشیاهکبًبت آهَسؽی : 

  :هٌجع درط  
 تغذیه هادرى در سالهت و بیواری 

 اصول تغذیه و رصین درهانی کزاوس 

 فیشیولوصی پششکی گایتوى  

  ِدقيقِ  10هذت سهبى:      همذه 

 کلیبت درط  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت سهبى :   

 دقيقِ  5هذت سهبى :  

 دقيقِ 30هذت سهبى:     

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جوع ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسؽیبثی درط 

 
  



 پٌجنجلسِ 
 

کبرؽٌبعی علَم  : ثْذاؽت اٍس                        گزٍُ آهَسؽی: علَم تغذیِ             همغع / رؽتِ تحصیلی:داًؾکذُ
 تغذیِ

 يکطٌبِتبريخ ارائِ درس :  99-99سبل تحصيلي  :  

 14-16سبعت:     33/34/89رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  :  فيشيَلَصی تغذيِ

 ًَع ٍاحذ: ًظزی
 

 11تعذاد داًطجَيبى  : 

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ عبضَرپَر 2تعذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ عبضَرپَر :هذرس دقيقِ 90هذت کالس: 

 99تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 ًَرمًوُای تزشحی اس دستگاٌ گًارشتزرسی عٌَاى درط : 

اثزات َّرهًَْبی اًغَلیي، گلَکبگي ٍ کبتکَل آهیٌْب ثز هتبثَلیغن درؽت  آؽٌبیی داًؾجَیبى ثبّذف کلی درط :  

 هغذیْب

 

 
 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 ؽزح دّذرا  ثز هتبثَلیغن کزثَّیذراتْب، چزثی ّب ٍ پزٍتئیي ّب ياًغَلی اثزات َّرهَى -1

 اثزات َّرهَى گلَکبگي ثز هتبثَلیغن کزثَّیذراتْب، چزثی ّب ٍ پزٍتئیي ّب را ؽزح دّذ -2

 اثزات کبتکَل آهیٌْب ثز هتبثَلیغن کزثَّیذراتْب، چزثی ّب ٍ پزٍتئیي ّب را ؽزح دّذ -3
 -پزوصکتور ذئویو نت،ینزم افشار پاورپو ذ،یتخته سف یکوک آهوسش لیاس وسا یزیو با بهزه گ سخنزانیبه روش رٍػ آهَسػ :    

 .زدیگ یبعذ اس هز هزحله پزسش و پاسخ انجام ه یبه هنظور اثزبخش

 کاهپیوتز، تخته سفیذ، ویذئو پزوصکتور، جشوات کوک آهوسشیاهکبًبت آهَسؽی : 

  هٌجع درط  :
  بیواریتغذیه هادرى در سالهت و 

 اصول تغذیه و رصین درهانی کزاوس 

 فیشیولوصی پششکی گایتوى  

  ِدقيقِ  10هذت سهبى:      همذه 

 کلیبت درط  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت سهبى :   

 دقيقِ  5هذت سهبى :  

 دقيقِ 30هذت سهبى:     

  دقيقِ  5  هذت سهبى : جوع ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسؽیبثی درط 

 
  



 ضطنجلسِ 
 
 
 

کبرؽٌبعی علَم  : ثْذاؽت اٍس                        گزٍُ آهَسؽی: علَم تغذیِ             همغع / رؽتِ تحصیلی:داًؾکذُ
 تغذیِ

 تبريخ ارائِ درس : يکطٌبِ 99-99سبل تحصيلي  :  

 14-16سبعت:      39/34/89رٍس:  فيشيَلَصی تغذيًِبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًَع ٍاحذ: ًظزی
 

 11تعذاد داًطجَيبى  : 

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ عبضَرپَر 2تعذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ عبضَرپَر :هذرس دقيقِ 90هذت کالس: 

 99تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 دستگاٌ گًارشادامٍ تزرسی ًَرمًوُای تزشحی اس عٌَاى درط : 

ثز هتبثَلیغن درؽتت   IGF-1اثزات گلَکَکَرتیکَئیذّب، َّرهَى رؽذ ٍ  آؽٌبیی داًؾجَیبى ثبّذف کلی درط :  

 هغذیْب

 

 
 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 اثزات گلَکَکَرتیکَئیذّب ثز هتبثَلیغن کزثَّیذرات، چزثی ٍ پزٍتئیي را ؽزح دّذ -1

 ثز هتبثَلیغن کزثَّیذرات، چزثی ٍ پزٍتئیي را ؽزح دّذ رؽذَّرهَى اثزات  -2

 ثز هتبثَلیغن کزثَّیذرات، چزثی ٍ پزٍتئیي را ؽزح دّذ IGF-1اثزات  -3

 

 -پزوصکتور ذئویو نت،ینزم افشار پاورپو ذ،یتخته سف یکوک آهوسش لیاس وسا یزیو با بهزه گ سخنزانیبه روش رٍػ آهَسػ :    
 .زدیگ یبعذ اس هز هزحله پزسش و پاسخ انجام ه یبه هنظور اثزبخش

 کاهپیوتز، تخته سفیذ، ویذئو پزوصکتور، جشوات کوک آهوسشیاهکبًبت آهَسؽی : 

  هٌجع درط  :
 تغذیه هادرى در سالهت و بیواری 

 اصول تغذیه و رصین درهانی کزاوس 

 فیشیولوصی پششکی گایتوى  

  ِدقيقِ  10هذت سهبى:      همذه 

  درطکلیبت  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت سهبى :   

 دقيقِ  5هذت سهبى :  

 دقيقِ 30هذت سهبى:     

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جوع ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسؽیبثی درط 



 
 ّفتنجلسِ 

 

کبرؽٌبعی علَم  گزٍُ آهَسؽی: علَم تغذیِ             همغع / رؽتِ تحصیلی:   : ثْذاؽت اٍس                     داًؾکذُ
 تغذیِ

 تبريخ ارائِ درس : يکطٌبِ 99-99سبل تحصيلي  :  

 14-16سبعت:      47/34/89رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  :  فيشيَلَصی تغذيِ

 ًَع ٍاحذ: ًظزی
 

 11تعذاد داًطجَيبى  : 

 دکتز هْکبهِ عبضَرپَر هسئَل درس: 2تعذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ عبضَرپَر :هذرس دقيقِ 90هذت کالس: 

 99تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: بْوي 
. 

 کىتزل فعالیتُای دستگاٌ گًارش تًسظ سیستم عصثی )اوتزیک ي میاوتزیک(عٌَاى درط : 

ًمؼ آًْب در کٌتزل فعبلیت ٍیضگیْبی عیغتن عصجی اًتزیک ٍ هیبًتزیک ٍ  آؽٌبیی داًؾجَیبى ثبّذف کلی درط :  

 دعتگبُ گَارػ

 

 
 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 ٍیضگیْبی عیغتن عصجی اًتزیک ٍ هَاد تعذیل کٌٌذُ عصجی را تَضیح دّذ -1

 عولکزد عیغتن ّبی عصجی اًتزیک ٍ هیبًتزیک را تحلیل کٌذ -2

 پبراعوپبتیک را ؽزح دّذ کٌتزل فعبلیت دعتگبُ گَارػ تَعظ عیغتن عصجی عوپبتیک ٍ -3

 

 -پزوصکتور ذئویو نت،ینزم افشار پاورپو ذ،یتخته سف یکوک آهوسش لیاس وسا یزیو با بهزه گ سخنزانیبه روش رٍػ آهَسػ :    
 .زدیگ یبعذ اس هز هزحله پزسش و پاسخ انجام ه یبه هنظور اثزبخش

 جشوات کوک آهوسشیکاهپیوتز، تخته سفیذ، ویذئو پزوصکتور، اهکبًبت آهَسؽی : 

  هٌجع درط  :
 تغذیه هادرى در سالهت و بیواری 

 اصول تغذیه و رصین درهانی کزاوس 

 فیشیولوصی پششکی گایتوى 

  ِدقيقِ  10هذت سهبى:      همذه 

 کلیبت درط  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت سهبى :   

 دقيقِ  5هذت سهبى :  

 دقيقِ 30سهبى:     هذت 

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جوع ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسؽیبثی درط 

 



 ّطتنجلسِ 
 

کبرؽٌبعی علَم  : ثْذاؽت اٍس                        گزٍُ آهَسؽی: علَم تغذیِ             همغع / رؽتِ تحصیلی:داًؾکذُ
 تغذیِ

 تبريخ ارائِ درس : يکطٌبِ 99-99سبل تحصيلي  :  

 14-16سبعت:     32/3/88رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  :  فيشيَلَصی تغذيِ

 ًَع ٍاحذ: ًظزی
 

 11تعذاد داًطجَيبى  : 

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ عبضَرپَر 2تعذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ عبضَرپَر :هذرس دقيقِ 90هذت کالس: 

 99تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 سیستم َای جذب ي پس اس جذبعٌَاى درط : 

 هکبًیغن ّبی تٌظین تعبدل اًزصی ٍ حزارت ثذى در چبلی ٍ الغزی آؽٌبیی داًؾجَیبى ثبّذف کلی درط :  

 

 
 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 هکبًیغن ّبی تٌظین تعبدل اًزصی در ثذى را تَضیح دّذ -1

 چبلی ٍ الغزی را ؽزح دّذهکبًیغن ّبی رخ دادُ در  -2

 ًمؼ تٌظین ٍ تعبدل حزارت ثذى در تعبدل اًزصی را تحلیل کٌذ -3

 

 -پزوصکتور ذئویو نت،ینزم افشار پاورپو ذ،یتخته سف یکوک آهوسش لیاس وسا یزیو با بهزه گ سخنزانیبه روش رٍػ آهَسػ :    
 .زدیگ یبعذ اس هز هزحله پزسش و پاسخ انجام ه یبه هنظور اثزبخش

 کاهپیوتز، تخته سفیذ، ویذئو پزوصکتور، جشوات کوک آهوسشیاهکبًبت آهَسؽی : 

  هٌجع درط  :
 تغذیه هادرى در سالهت و بیواری 

 اصول تغذیه و رصین درهانی کزاوس 

 فیشیولوصی پششکی گایتوى  

  ِدقيقِ  10هذت سهبى:      همذه 

 کلیبت درط  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت سهبى :   

 دقيقِ  5هذت سهبى :  

 دقيقِ 30هذت سهبى:     

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جوع ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسؽیبثی درط 

 
  



 ًْنجلسِ 
 

کبرؽٌبعی علَم  همغع / رؽتِ تحصیلی:: ثْذاؽت اٍس                        گزٍُ آهَسؽی: علَم تغذیِ             داًؾکذُ
 تغذیِ

 تبريخ ارائِ درس : يکطٌبِ 99-99سبل تحصيلي  :  

 14-16سبعت:   46/3/88رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  :  فيشيَلَصی تغذيِ

 ًَع ٍاحذ: ًظزی
 

 11تعذاد داًطجَيبى  : 

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ عبضَرپَر 2تعذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ عبضَرپَر :هذرس دقيقِ 90هذت کالس: 

 99تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 ارتثاط تیه وًريًَرمًوُا ي ًَرمًوُا تا جىثٍ َای مختلف تغذیٍ اوسانعٌَاى درط : 

 ٍیضگیْبی عیغتن ّبی تخصصی ادیپَعیتْب، ّپبتَعیتْب ٍ هیَعیتْب آؽٌبیی داًؾجَیبى ثبّذف کلی درط :  

 

 
 اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد: اّذاف جشئی : در پبیبى

 عیغتن ّبی تخصصی در ثذى ؽبهل ادیپَعیتْب، ّپبتَعیتْب ٍ هیَعیتْب را ؽزح دّذ -1

 ًمؼ عیغتن ّبی تخصصی فَق در جٌجِ ّبی هختلف تغذیِ اًغبى را تحلیل ًوبیذ -2

 

 

 -پزوصکتور ذئویو نت،ینزم افشار پاورپو ذ،یتخته سف یکوک آهوسش لیاس وسا یزیو با بهزه گ سخنزانیبه روش رٍػ آهَسػ :    
 .زدیگ یبعذ اس هز هزحله پزسش و پاسخ انجام ه یبه هنظور اثزبخش

 کاهپیوتز، تخته سفیذ، ویذئو پزوصکتور، جشوات کوک آهوسشیاهکبًبت آهَسؽی : 

  هٌجع درط  :
 تغذیه هادرى در سالهت و بیواری 

 اصول تغذیه و رصین درهانی کزاوس 

  پششکی گایتوىفیشیولوصی  

  ِدقيقِ  10هذت سهبى:      همذه 

 کلیبت درط  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت سهبى :   

 دقيقِ  5هذت سهبى :  

 دقيقِ 30هذت سهبى:     

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جوع ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسؽیبثی درط 

 
  



 دّنجلسِ 
 

کبرؽٌبعی علَم  : ثْذاؽت اٍس                        گزٍُ آهَسؽی: علَم تغذیِ             همغع / رؽتِ تحصیلی:داًؾکذُ
 تغذیِ

 تبريخ ارائِ درس : يکطٌبِ 99-99سبل تحصيلي  :  

 14-16سبعت:    2/4/88رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  :  فيشيَلَصی تغذيِ

 ًظزیًَع ٍاحذ: 
 

 11تعذاد داًطجَيبى  : 

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ عبضَرپَر 2تعذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ عبضَرپَر :هذرس دقيقِ 90هذت کالس: 

 99تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: بْوي 

 
 آسهَى هيبى تزم

 
 

  



 يبسدّنجلسِ 
 

کبرؽٌبعی علَم  همغع / رؽتِ تحصیلی:         : ثْذاؽت اٍس                        گزٍُ آهَسؽی: علَم تغذیِ    داًؾکذُ
 تغذیِ

 تبريخ ارائِ درس : يکطٌبِ 99-99سبل تحصيلي  :  

 14-16سبعت:    36/4/88رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  :  فيشيَلَصی تغذيِ

 ًَع ٍاحذ: ًظزی
 

 11تعذاد داًطجَيبى  : 

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ عبضَرپَر 2تعذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ عبضَرپَر :هذرس دقيقِ 90هذت کالس: 

 99تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: بْوي 

 

 مکاویسم َای کًتاٌ مذت ي تلىذمذت مًثز در سیزی، گزسىگی، چاقی ي الغزیعٌَاى درط : 

هفبّین عبسگبریْبی هتبثَلیغوی ٍ هکبًیغن آى در گزعتٌگی، چتبلی ٍ    ّذف کلی درط :  آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب

 الغزی

 

 
 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 ًمؼ عبسگبریْبی هتبثَلیغوی ٍ تغبثك ثِ گزعٌگی را در تٌظین هتبثَلیک ؽزح دّذ -1

 هکبًیغن ّبی هختلف کَتبُ هذت ٍ ثلٌذهذت در عیزی، گزعٌگی، چبلی ٍ الغزی را تحلیل کٌذ -2

 لیغن درؽت هغذیْب را تَضیح دّذاثزات گزعٌگی عَالًی هذت ثز ایجبد کتَسیظ ٍ تغییزات هتبثَ -3

 تزکیت کبّؼ ٍسى در کوجَد اًزصی ٍ پزٍتئیي را تَضیح دّذ -4

 

 camtasiaنزم افشار  نت،ینزم افشار پاورپو ،یکوک آهوسش لیاس وسا یزیو با بهزه گ سخنزانیبه روش رٍػ آهَسػ :    

 آهوسشیکاهپیوتز، تخته سفیذ، ویذئو پزوصکتور، جشوات کوک اهکبًبت آهَسؽی : 

  هٌجع درط  :
 تغذیه هادرى در سالهت و بیواری 

 اصول تغذیه و رصین درهانی کزاوس 

 فیشیولوصی پششکی گایتوى  

  ِدقيقِ  10هذت سهبى:      همذه 

 کلیبت درط  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت سهبى :   

 دقيقِ  5هذت سهبى :  

 دقيقِ 30 هذت سهبى:    

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جوع ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسؽیبثی درط 

 
 



 دٍاسدّنجلسِ 
 

کبرؽٌبعی علَم  : ثْذاؽت اٍس                        گزٍُ آهَسؽی: علَم تغذیِ             همغع / رؽتِ تحصیلی:داًؾکذُ
 تغذیِ

 ارائِ درس : يکطٌبِتبريخ  99-99سبل تحصيلي  :  

 14-16سبعت:       43/4/88رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  :  فيشيَلَصی تغذيِ

 ًَع ٍاحذ: ًظزی
 

 11تعذاد داًطجَيبى  : 

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ عبضَرپَر 2تعذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ عبضَرپَر :هذرس دقيقِ 90هذت کالس: 

 99تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 مکاویسم اثزات استزس تز ريی تغذیٍعٌَاى درط : 

هزاحل هتبثَلیک ایجبد ؽذُ پظ اس اعتتزط ٍ ًیبسّتبی تغذیتِ ای در     ّذف کلی درط :  آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب

 ؽزایظ اعتزط هتبثَلیک

 

 
 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 در ًتیجِ اعتزط را ثذاًذ ebb phase  ٍflow phaseهزاحل  -1

 اثزات ًبؽی اس اعتزط در ّز یک اس هزاحل فَق را تحلیل کٌذ -2

 ًیبسّبی تغذیِ ای در اعتزط هتبثَلیک را تحلیل کٌذ -3

 

 camtasiaنزم افشار  نت،ینزم افشار پاورپو ،یکوک آهوسش لیاس وسا یزیو با بهزه گ سخنزانیبه روش رٍػ آهَسػ :    

 کاهپیوتز، تخته سفیذ، ویذئو پزوصکتور، جشوات کوک آهوسشیاهکبًبت آهَسؽی : 

  هٌجع درط  :

 تغذیه هادرى در سالهت و بیواری 

 اصول تغذیه و رصین درهانی کزاوس 

 فیشیولوصی پششکی گایتوى  

  ِدقيقِ  10هذت سهبى:      همذه 

 کلیبت درط  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30:   هذت سهبى 

 دقيقِ  5هذت سهبى :  

 دقيقِ 30هذت سهبى:     

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جوع ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسؽیبثی درط 

 
 

  



 سيشدّنجلسِ 
 

کبرؽٌبعی علَم  : ثْذاؽت اٍس                        گزٍُ آهَسؽی: علَم تغذیِ             همغع / رؽتِ تحصیلی:داًؾکذُ
 تغذیِ

 تبريخ ارائِ درس : يکطٌبِ 99-99سبل تحصيلي  :  

 14-16سبعت:    49/4/88رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  :  فيشيَلَصی تغذيِ

 ًَع ٍاحذ: ًظزی
 

 11تعذاد داًطجَيبى  : 

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ عبضَرپَر 2تعذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ عبضَرپَر :هذرس دقيقِ 90هذت کالس: 

 99تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 مکاویسم اثزات يرسش تز ريی تغذیٍعٌَاى درط : 

 ًمؼ فعبلیت ثذًی ٍ ٍرسػ ثز هتبثَلیغن ّذف کلی درط :  آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب

 

 
 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 هبکزٍهَلکَلْب را تَضیح دّذارتجبط فعبلیت ثذًی ثب هتبثَلیغن  -1

 ًمؼ توزیٌبت ٍرسؽی ثز هتبثَلیغن کلی ثذى را ؽزح دّذ -2

 

 -پزوصکتور ذئویو نت،ینزم افشار پاورپو ذ،یتخته سف یکوک آهوسش لیاس وسا یزیو با بهزه گ سخنزانیبه روش رٍػ آهَسػ :    
 .زدیگ یبعذ اس هز هزحله پزسش و پاسخ انجام ه یبه هنظور اثزبخش

 کاهپیوتز، تخته سفیذ، ویذئو پزوصکتور، جشوات کوک آهوسشیاهکبًبت آهَسؽی : 

  هٌجع درط  :
 تغذیه هادرى در سالهت و بیواری 

 اصول تغذیه و رصین درهانی کزاوس 

 فیشیولوصی پششکی گایتوى  

  ِدقيقِ  10هذت سهبى:      همذه 

 کلیبت درط  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت سهبى :   

 دقيقِ  5هذت سهبى :  

 دقيقِ 30هذت سهبى:     

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جوع ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسؽیبثی درط 

 
  



 چْبردّنجلسِ 
 

کبرؽٌبعی علَم  همغع / رؽتِ تحصیلی:  : ثْذاؽت اٍس                        گزٍُ آهَسؽی: علَم تغذیِ           داًؾکذُ
 تغذیِ

 تبريخ ارائِ درس : يکطٌبِ 99-99سبل تحصيلي  :  

 14-16سبعت:     6/5/88رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  :  فيشيَلَصی تغذيِ

 ًَع ٍاحذ: ًظزی
 

 11تعذاد داًطجَيبى  : 

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ عبضَرپَر 2تعذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ عبضَرپَر :هذرس دقيقِ 90هذت کالس: 

 99تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 مکاویسم تذاخل غذا ي داريعٌَاى درط : 

 هکبًیغن تذاخل غذا ٍ دارٍ ثز یکذیگز ّذف کلی درط :  آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب

 

 
 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 را ؽزح دّذاثزات هصزف دارٍّب ثز رٍی تغذیِ  -1

 اثزات غذاّبی هختلف ثز رٍی هتبثَلیغن دارٍّب را ؽزح دّذ -2

 اّویت ؽٌبخت هکبًیغن تذاخل غذا ٍ دارٍ را تحلیل ًوبیذ -3

 

 -پزوصکتور ذئویو نت،ینزم افشار پاورپو ذ،یتخته سف یکوک آهوسش لیاس وسا یزیو با بهزه گ سخنزانیبه روش رٍػ آهَسػ :    
 .زدیگ یبعذ اس هز هزحله پزسش و پاسخ انجام ه یبه هنظور اثزبخش

 کاهپیوتز، تخته سفیذ، ویذئو پزوصکتور، جشوات کوک آهوسشیاهکبًبت آهَسؽی : 

  هٌجع درط  :
 تغذیه هادرى در سالهت و بیواری 

 اصول تغذیه و رصین درهانی کزاوس 

 فیشیولوصی پششکی گایتوى  

  ِدقيقِ  10هذت سهبى:      همذه 

  درطکلیبت  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت سهبى :   

 دقيقِ  5هذت سهبى :  

 دقيقِ 30هذت سهبى:     

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جوع ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسؽیبثی درط 

 
  



 پبًشدّنجلسِ 
 

کبرؽٌبعی علَم  گزٍُ آهَسؽی: علَم تغذیِ             همغع / رؽتِ تحصیلی:        : ثْذاؽت اٍس                داًؾکذُ
 تغذیِ

 تبريخ ارائِ درس : يکطٌبِ 99-99سبل تحصيلي  :  

 14-16سبعت:     33/5/88رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  :  فيشيَلَصی تغذيِ

 ًَع ٍاحذ: ًظزی
 

 11تعذاد داًطجَيبى  : 

 درس: دکتز هْکبهِ عبضَرپَرهسئَل  2تعذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ عبضَرپَر :هذرس دقيقِ 90هذت کالس: 

 99تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 سیستم ایمىی ي تغذیٍعٌَاى درط : 

 تبثیز هَاد غذایی ٍ هکولْبی تغذیِ ای ثز عیغتن ایوٌی ٍ عزعبى ّذف کلی درط :  آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب

 

 
 پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:اّذاف جشئی : در 

 هکبًیغن اثز هَاد غذایی ثز رٍی عیغتن ایوٌی ٍ ایجبد عزعبًْب را ؽزح دّذ -1

 تبثیز تغذیِ ثز عیغتن ایوٌی را تَضیح دّذ -2

 اثزات دریبفت هکولْبی غذایی ثز عیغتن ایوٌی را تحلیل ًوبیذ -3

 

 -پزوصکتور ذئویو نت،ینزم افشار پاورپو ذ،یتخته سف یکوک آهوسش لیاس وسا یزیو با بهزه گ سخنزانیبه روش رٍػ آهَسػ :    
 .زدیگ یبعذ اس هز هزحله پزسش و پاسخ انجام ه یبه هنظور اثزبخش

 کاهپیوتز، تخته سفیذ، ویذئو پزوصکتور، جشوات کوک آهوسشیاهکبًبت آهَسؽی : 

  هٌجع درط  :
 تغذیه هادرى در سالهت و بیواری 

  درهانی کزاوساصول تغذیه و رصین 

 فیشیولوصی پششکی گایتوى  

  ِدقيقِ  10هذت سهبى:      همذه 

 کلیبت درط  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت سهبى :   

 دقيقِ  5هذت سهبى :  

 دقيقِ 30هذت سهبى:     

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جوع ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسؽیبثی درط 

 
  



 ضبًشدّنجلسِ 
 

کبرؽٌبعی علَم  : ثْذاؽت اٍس                        گزٍُ آهَسؽی: علَم تغذیِ             همغع / رؽتِ تحصیلی:داًؾکذُ
 تغذیِ

 تبريخ ارائِ درس : يکطٌبِ 99-99سبل تحصيلي  :  

 14-16سبعت:      39/5/88رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  :  فيشيَلَصی تغذيِ

 ًَع ٍاحذ: ًظزی
 

 11تعذاد داًطجَيبى  : 

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ عبضَرپَر 2تعذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ عبضَرپَر :هذرس دقيقِ 90هذت کالس: 

 99تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 عًاقة متاتًلیک گزسىگیعٌَاى درط : 

 ؽذُ تَعظ داًؾجَیبىارائِ پزٍصُ ّبی تعییي ّذف کلی درط :  

 

 
 اّذاف جشئی : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 تغییزات رخ دادُ در عَختْبی هَرد اعتفبدُ تَعظ ثذى را تؾزیح کٌذ -1

 تفبٍت ؽزایظ هزثَط ثِ تغبثك ٍ عذم تغبثك هتبثَلیک ثِ گزعٌگی را تحلیل کٌذ -2

 

 -پزوصکتور ذئویو نت،ینزم افشار پاورپو ذ،یتخته سف یکوک آهوسش لیاس وسا یزیو با بهزه گ سخنزانیبه روش رٍػ آهَسػ :    
 .زدیگ یبعذ اس هز هزحله پزسش و پاسخ انجام ه یبه هنظور اثزبخش

 کاهپیوتز، تخته سفیذ، ویذئو پزوصکتور، جشوات کوک آهوسشیاهکبًبت آهَسؽی : 

  هٌجع درط  :
 تغذیه هادرى در سالهت و بیواری 

  درهانی کزاوساصول تغذیه و رصین 

 فیشیولوصی پششکی گایتوى  

  ِدقيقِ  10هذت سهبى:      همذه 

 کلیبت درط  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 30هذت سهبى :   

 دقيقِ  5هذت سهبى :  

 دقيقِ 30هذت سهبى:     

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جوع ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسؽیبثی درط 

 
 ّفذّنجلسِ 

 
 آسهَى پبيبى تزم


