
 
 

 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طزح درس رٍساًِ 

 
 

 کارشناسی/علوم تغذیه هقطع / رشته تحصیلی:                     علوم تغذیهگزوه آهوسشی:               بهذاشت  :دانشکذه

 98/  11/  12تبريخ ارائِ درس : 98-99سبل تحصيلي  :  

 8 - 10رٍس:  ضٌبِ                           سبعت:  اصَل تٌظين بزًبهِ ّبی غذاييًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًَع ٍاحذ: ًظزی
 

 11تعذاد داًطجَيبى  : 

 هسئَل درس: سويِ يَسبيي 1ٍاحذ:تعذاد 

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

 98/ 11/  07تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: 

 

 جلسِ اٍل
 

 RDA  ٍDRIآضٌبيي بب استبًذاردّبی عنواى درس : 

 هذف کلی درس : 

 آشنا شود. DRIو  RDIدانشجو تا مفاهیم و کارتزدهای 

 

 
 اهذاف جشئی : 

 انتظار هی رود دانشجو بتوانذ:
 را شزح دّذ. RDIتتَاًذ هفَْم ٍ کارتزد  داًشجَ -

 را شزح دّذ. DRIداًشجَ تتَاًذ هفَْم ٍ کارتزد  -

              سخنزانی، پزسش و پاسخروش آهوسش : 

کامپیوتر، اسالید پروژکتور، ویدئو پروژکتوراهکانات آهوسشی :   

 

  هنبع درس  :
 هیز هیزاى ج، اصَل تٌظین تزًاهِ ّای غذایی، تٌیاد اهَر تیواریْای خاص، تْزاى. -1

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

Philadelphia. (Chapter 16.) 

 

 

 داًطکذُ علَم پشضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هزكش هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَسش علَم پشضکي

 ٍاحذ بزًبهِ ريشی درسي ٍ آهَسضي

 



  دقيقِ  10هذت سهبى:    هقذهه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ  40هذت سهبى :  

 دقيقِ  15هذت سهبى :  

 دقيقِ  40هذت سهبى:    

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جوع بنذی و نتیجه گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسشیابی درس 

 

 
  



 

  

 

 دٍم جلسِ

 کارشناسی/علوم تغذیه هقطع / رشته تحصیلی:                     علوم تغذیهگزوه آهوسشی:               بهذاشت  :دانشکذه

 98/  11/  19تبريخ ارائِ درس  98-99سبل تحصيلي  :  

 8 - 10رٍس:  ضٌبِ                           سبعت:  اصَل تٌظين بزًبهِ ّبی غذاييًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًَع ٍاحذ: ًظزی
 

 11تعذاد داًطجَيبى  : 

 هسئَل درس: سويِ يَسبيي 1ٍاحذ:تعذاد 

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

 98/ 11/  07تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: 

 
. 

 اصَل بزًبهِ ريشی غذاييعنواى درس : 

 هذف کلی درس : 

 دانشجو تا اصول تزنامه ریزی غذایی آشنا شود.

 

 

 
 اهذاف جشئی : 

 انتظار هی رود دانشجو بتوانذ:
 داًشَ ًحَُ هحاسثِ ًوایِ تَدُ ی تذًی راتذاًذ -

 داًشجَ طثقِ تٌذی ًوایِ تَدُ ی تذًی را تشٌاسذ. -

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

 
              سخنزانی، پزسش و پاسخروش آهوسش : 

کامپیوتر، اسالید پروژکتور، ویدئو پروژکتوراهکانات آهوسشی :   

 

  هنبع درس  :
 هیز هیزاى ج، اصَل تٌظین تزًاهِ ّای غذایی، تٌیاد اهَر تیواریْای خاص، تْزاى. -1
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  دقيقِ  10هذت سهبى:    هقذهه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

 دقيقِ  40هذت سهبى :  

 دقيقِ  15هذت سهبى :  



  دقيقِ  40هذت سهبى:     بخص دٍم درس 

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جوع بنذی و نتیجه گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسشیابی درس 

 

 
 

 

  

 

 سَمجلسِ 

 کارشناسی/علوم تغذیه هقطع / رشته تحصیلی:                     علوم تغذیهگزوه آهوسشی:               بهذاشت  :دانشکذه

 98/  11/  26تبريخ ارائِ درس : 98-99سبل تحصيلي  :  

 8 - 10رٍس:  ضٌبِ                           سبعت:  اصَل تٌظين بزًبهِ ّبی غذاييًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًَع ٍاحذ: ًظزی
 

 11تعذاد داًطجَيبى  : 

 هسئَل درس: سويِ يَسبيي 1ٍاحذ:تعذاد 

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

 98/ 11/  07تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: 

 
. 

 اصَل بزًبهِ ريشی غذاييعنواى درس : 

 هذف کلی درس : 

 دانشجو تا اصول تزنامه ریزی غذایی آشنا شود.

 

 
 اهذاف جشئی : 

 انتظار هی رود دانشجو بتوانذ:
 هجاس کاّش/ افشایش ٍسى را تذاًذ. داًشجَ هیشاى -

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

 .داًشجَ تا جذٍل تٌظین تزًاهِ غذایی ٍ کارتزد اى اشٌا شَد -

              سخنزانی، پزسش و پاسخروش آهوسش : 

کامپیوتر، اسالید پروژکتور، ویدئو پروژکتوراهکانات آهوسشی :   

 

 هنبع درس  :
 هیز هیزاى ج، اصَل تٌظین تزًاهِ ّای غذایی، تٌیاد اهَر تیواریْای خاص، تْزاى. -1
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  دقيقِ  10هذت سهبى:    هقذهه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ  40هذت سهبى :  

 دقيقِ  15هذت سهبى :  

 دقيقِ  40هذت سهبى:    

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جوع بنذی و نتیجه گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسشیابی درس 

 

 
 

 

  

 چْبرمجلسِ 

 کارشناسی/علوم تغذیه هقطع / رشته تحصیلی:                     علوم تغذیهگزوه آهوسشی:               بهذاشت  :دانشکذه

 98/  12/  03تبريخ ارائِ درس : 98-99سبل تحصيلي  :  

 8 - 10رٍس:  ضٌبِ                           سبعت:  اصَل تٌظين بزًبهِ ّبی غذاييًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًَع ٍاحذ: ًظزی
 

 11تعذاد داًطجَيبى  : 

 هسئَل درس: سويِ يَسبيي 1ٍاحذ:تعذاد 

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

 98/ 11/  07تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: 

 
 

 اصَل بزًبهِ ريشی غذاييعنواى درس : 

 هذف کلی درس : 

 دانشجو تا اصول تزنامه ریزی غذایی آشنا شود

 

 

 
 اهذاف جشئی : 

 انتظار هی رود دانشجو بتوانذ:
 داًشجَ تتَاًذ سْن استاًذارد ّزیک اس گزٍُ ّای غذایی را در رصین غذایی رٍساًِ تشٌاسذ. -

 داًشجَ تتَاًذ رصین غذایی را جْت گزٍُ ّای هختلف تٌظین ًوایذ. -

 
              سخنزانی، پزسش و پاسخروش آهوسش : 



کامپیوتر، اسالید پروژکتور، ویدئو پروژکتوراهکانات آهوسشی :   

 

 هنبع درس  :
 هیز هیزاى ج، اصَل تٌظین تزًاهِ ّای غذایی، تٌیاد اهَر تیواریْای خاص، تْزاى. -1
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  دقيقِ  10هذت سهبى:    هقذهه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ  40هذت سهبى :  

 دقيقِ  15هذت سهبى :  

 دقيقِ  40هذت سهبى:    

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جوع بنذی و نتیجه گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسشیابی درس 

 

 
 

 

  

 جلسِ پٌجن

 کارشناسی/علوم تغذیه هقطع / رشته تحصیلی:                     علوم تغذیهگزوه آهوسشی:               بهذاشت  :دانشکذه

 98/  12/  10تبريخ ارائِ درس : 98-99سبل تحصيلي  :  

 8 - 10رٍس:  ضٌبِ                           سبعت:  اصَل تٌظين بزًبهِ ّبی غذاييًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًَع ٍاحذ: ًظزی
 

 11تعذاد داًطجَيبى  : 

 هسئَل درس: سويِ يَسبيي 1ٍاحذ:تعذاد 

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

 98/ 11/  07تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: 

 
 

 آضٌبيي بب راٌّوبّبی غذاييعنواى درس : 

 هذف کلی درس : 

 دانشجو هزم راهنمای غذایی، تشقاب غذایی و الگوهای رایج غذایی را تشناسد.

 

 



 
 اهذاف جشئی : 

 رود دانشجو بتوانذ:انتظار هی 
 داًشجَ ّزم راٌّوای غذایی را تشٌاسذ ٍ تفسیز کٌذ -

 داًشجَ تشقاب غذایی را تشٌاسذ ٍ تفسیز کٌذ. -

 داًشجَ تا الگَّای رایج غذایی آشٌا شَد. -

              هجاسیروش آهوسش : 

کامپیوتر، اسالید پروژکتور، ویدئو پروژکتوراهکانات آهوسشی :   

 

 هنبع درس  :
 هیزاى ج، اصَل تٌظین تزًاهِ ّای غذایی، تٌیاد اهَر تیواریْای خاص، تْزاى. هیز -1
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  دقيقِ  10هذت سهبى:    هقذهه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ  40هذت سهبى :  

 دقيقِ  15هذت سهبى :  

 دقيقِ  40هذت سهبى:    

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جوع بنذی و نتیجه گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسشیابی درس 

 

 

  



 
 

  

 

 جلسِ ضطن

 کارشناسی/علوم تغذیه هقطع / رشته تحصیلی:                     علوم تغذیهگزوه آهوسشی:               بهذاشت  :دانشکذه

 98/  12/  17تبريخ ارائِ درس : 98-99سبل تحصيلي  :  

 8 - 10رٍس:  ضٌبِ                           سبعت:  اصَل تٌظين بزًبهِ ّبی غذاييًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًَع ٍاحذ: ًظزی
 

 11تعذاد داًطجَيبى  : 

 هسئَل درس: سويِ يَسبيي 1ٍاحذ:تعذاد 

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

 98/ 11/  07تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: 

 
 

 بزچسب گذاری غذاييعنواى درس : 

 هذف کلی درس : 

 دانشجو تا تزچسة گذاری غذایی آشنا شود.

 

 
 اهذاف جشئی : 

 انتظار هی رود دانشجو بتوانذ:
 داًشجَ تزچسة گذاری غذایی را تشٌاسذ ٍ شزح دّذ. -

              سخنزانی، پزسش و پاسخروش آهوسش : 

کامپیوتر، اسالید پروژکتور، ویدئو پروژکتوراهکانات آهوسشی :   

 

  هنبع درس  :
 هیزاى ج، اصَل تٌظین تزًاهِ ّای غذایی، تٌیاد اهَر تیواریْای خاص، تْزاى.هیز  -1
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  دقيقِ  10هذت سهبى:    هقذهه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ  40هذت سهبى :  

 دقيقِ  15هذت سهبى :  

 دقيقِ  40هذت سهبى:    

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جوع بنذی و نتیجه گیزی 



 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسشیابی درس 

 

 
 

 

  

 جلسِ ّفتن

 کارشناسی/علوم تغذیه هقطع / رشته تحصیلی:                     علوم تغذیهگزوه آهوسشی:               بهذاشت  :دانشکذه

 98/  12/  24تبريخ ارائِ درس : 98-99سبل تحصيلي  :  

 8 - 10رٍس:  ضٌبِ                           سبعت:  اصَل تٌظين بزًبهِ ّبی غذاييًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًَع ٍاحذ: ًظزی
 

 11تعذاد داًطجَيبى  : 

 هسئَل درس: سويِ يَسبيي 1ٍاحذ:تعذاد 

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

 98/ 11/  07تبريخ تذٍيي/ببسًگزی: 

 
 

 تنظین بزناهه غذاییعنواى درس : 

 هذف کلی درس : 

   تنظیم یک تزنامه غذایی توسط دانشجو

 

 
 اهذاف جشئی : 

 انتظار هی رود دانشجو بتوانذ:
تا هشخصات هعیي تزاساس راٌّواّا ٍ ّزم غذایی تٌظین داًشجَ تتَاًذ یک رصین غذایی تزای یک فزد فزضی  -

 کٌذ.

-  
              سخنزانی، پزسش و پاسخروش آهوسش : 

اسالید پروژکتور، ویدئو پروژکتور کامپیوتر،اهکانات آهوسشی :   

 

 هنبع درس  :
 هیز هیزاى ج، اصَل تٌظین تزًاهِ ّای غذایی، تٌیاد اهَر تیواریْای خاص، تْزاى. -1
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  دقيقِ  10هذت سهبى:    هقذهه 

 کلیات درس  



  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ  40هذت سهبى :  

 دقيقِ  15هذت سهبى :  

 دقيقِ  40هذت سهبى:    

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جوع بنذی و نتیجه گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسشیابی درس 

 

 


