
 
 

 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طزح درس رٍساًِ 

 

 جلسِ اٍل
 

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

 98/  11/  13تبريخ ارائِ درس :  98-99سبل تحصيلي  :  

 14-16ضٌجِ                           سبعت:  يک رٍس:  2فيشيَلَصی ًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًَع ٍاحذ: ًظزی
 

 21تعذاد داًطجَيبى  : 

 هسئَل درس: سويِ يَسبيي 2تعذاد ٍاحذ: 

 هذرسيي) ثِ تزتيت حزٍف الفجب(: سويِ يَسبيي دقيقِ 90هذت كالس: 

 98/  11/  07تبريخ تذٍيي/ثبسًگزی: 

. 

 اخل سلَلي ٍ ادمهبيعبت خبرج سلَلي، دعنوان درس : 

 هذف کلی درس : 

 هایعات خارج سلَلی، داخل سلَلی ٍ ادم

 

 
 اهذاف جشئی : 

 انتظار می رود دانشجو بتوانذ:
 هیشاى دریبفت ٍ دفغ هبیغ در ضزایط پبیذار را ضزح دّذ. -

 تَسیغ هبیؼبت داخل سلَلی ٍ خبرج سلَلی را ضزح دّذ. -

 را ضزح دّذ.هفَْم ایشٍتًَیک، ّبیپَتًَیک ٍ ّبیپزتًَیک  -

 ادم ٍ ػَاهل ایجتذ کٌٌذُ آى را ضزح دّذ. -

              سخنزانی، پزسش و پاسخروش آموسش : 

کامپیوتر، اسالید پروژکتور، ویدئو پروژکتورامکانات آموسشی :   

 

  منبع درس  :
- Hall JE, Guyton AC. Guyton and Hall textbook of medical physiology, Philadelphia 

PA: Saunders/Elsevier. 

- Barratt K, Barman S, Boitano S, and Brooks HL. Gannon’s review of medical 

 داًطکذُ علَم پشضکي ٍ خذهبت ثْذاضتي درهبًي الرستبى

 هزكش هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَسش علَم پشضکي

 ٍاحذ ثزًبهِ ريشی درسي ٍ آهَسضي

 



physiology. USA: McGraw-Hill. 

  دقيقِ  10هذت سهبى:    مقذمه 

 کلیات درس  

  ثخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درس 

 دقيقِ  40هذت سهبى :  

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

 14-16رٍس:  يک ضٌجِ                           سبعت:  2ًبم درس )ٍاحذ(  :  فيشيَلَصی 

 ًَع ٍاحذ: ًظزی
 

 21تعذاد داًطجَيبى  : 

 هسئَل درس: سويِ يَسبيي 2تعذاد ٍاحذ: 

 يَسبيي هذرسيي) ثِ تزتيت حزٍف الفجب(: سويِ دقيقِ 90هذت كالس: 

 98/  11/  07تبريخ تذٍيي/ثبسًگزی: 

 
. 

 سیستن ادراری: تشزیح عولکزدی ٍ تشکیل ادرار تَسط کلیِ ّاعنوان درس : 

 

 هذف کلی درس : 

 سیستن ادراری: تشزیح عولکزدی ٍ تشکیل ادرار تَسط کلیِ ّاآشٌایی با 

 

 
 اهذاف جشئی : 

 انتظار می رود دانشجو بتوانذ:
 هی کلیِ ٍ هجبری ادرار را ضزح دّذ.سبسهبى دّی ػوَ -

 هکبًیسن تطکیل ادرار را ضزح دّذ. -

              مجاسیروش آموسش : 

کامپیوتر، اسالید پروژکتور، ویدئو پروژکتورامکانات آموسشی :   

 

  منبع درس  :
- Hall JE, Guyton AC. Guyton and Hall textbook of medical physiology, Philadelphia 

PA: Saunders/Elsevier. 

- Barratt K, Barman S, Boitano S, and Brooks HL. Gannon’s review of medical 

physiology. USA: McGraw-Hill. 

  دقيقِ  10هذت سهبى:    مقذمه 

 کلیات درس  

  ثخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درس 

 دقيقِ  40هذت سهبى :  

 قيقِد  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/  11/  27تبريخ ارائِ درس :  98-99:    سبل تحصيلي

 14-16رٍس:  يک ضٌجِ                           سبعت:  2ًبم درس )ٍاحذ(  :  فيشيَلَصی 

 ًَع ٍاحذ: ًظزی
 

 21تعذاد داًطجَيبى  : 

 هسئَل درس: سويِ يَسبيي 2تعذاد ٍاحذ: 

 ِ يَسبييهذرسيي) ثِ تزتيت حزٍف الفجب(: سوي دقيقِ 90هذت كالس: 

 98/  11/  07تبريخ تذٍيي/ثبسًگزی: 

 
. 

 فیلتزاسیَى گلَهزٍلی، جزیاى خَى کلیِ ٍ تٌظین آى ّاعنوان درس : 

 

 هذف کلی درس : 

 فیلتزاسیَى گلَهزٍلی، جزیاى خَى کلیِ ٍ تٌظین آى ّاآشٌایی با 

 

 
 اهذاف جشئی : 

 انتظار می رود دانشجو بتوانذ:
 تؼزیف کزدُ ػَاهل تؼییي کٌٌذُ آى را ضزح دّذ.فیلتزاسیَى گلَهزٍلی را  -

 ػَاهل کبّص/افشایص دٌّذُ فیلتزاسیَى گلَهزٍلی را ضزح دّذ. -

 هیشاى ٍ ًحَُ خَى رسبًی کلیِ را ضزح دّذ. -

              سخنزانی، پزسش و پاسخروش آموسش : 

کامپیوتر، اسالید پروژکتور، ویدئو پروژکتورامکانات آموسشی :   

 

  س  :منبع در
- Hall JE, Guyton AC. Guyton and Hall textbook of medical physiology, Philadelphia 

PA: Saunders/Elsevier. 

- Barratt K, Barman S, Boitano S, and Brooks HL. Gannon’s review of medical 

physiology. USA: McGraw-Hill. 

  دقيقِ  10هذت سهبى:    مقذمه 

 کلیات درس  



  ثخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص 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 تغذیهآموسشی: گزوه               بهذاشت  :دانشکذه

 98/  12/  04تبريخ ارائِ درس :  98-99سبل تحصيلي  :  

 14-16رٍس:  يک ضٌجِ                           سبعت:  2ًبم درس )ٍاحذ(  :  فيشيَلَصی 

 ًَع ٍاحذ: ًظزی
 

 21تعذاد داًطجَيبى  : 

 هسئَل درس: سويِ يَسبيي 2تعذاد ٍاحذ: 

 هذرسيي) ثِ تزتيت حزٍف الفجب(: سويِ يَسبيي دقيقِ 90هذت كالس: 

 98/  11/  07تبريخ تذٍيي/ثبسًگزی: 

 
 

 باسجذب ٍ تزشح تَبَلی کلیِعنوان درس : 

 

 هذف کلی درس : 

 باسجذب ٍ تزشح تَبَلی کلیِ

 

 
 اهذاف جشئی : 

 بتوانذ:انتظار می رود دانشجو 
 تزضح تَبَلی را ضزح دّذ. -

 ببسجذة ٍ تزضح در بخص ّبی هختلف ًفزٍى را ضزح دّذ. -

 تٌظین ببسجذة تَبَلی را ضزح دّذ. -

 کلیزًس کلیَی را ضزح دّذ. -

              سخنزانی، پزسش و پاسخروش آموسش : 

کامپیوتر، اسالید پروژکتور، ویدئو پروژکتورامکانات آموسشی :   

 

  : منبع درس 
- Hall JE, Guyton AC. Guyton and Hall textbook of medical physiology, Philadelphia 

PA: Saunders/Elsevier. 

- Barratt K, Barman S, Boitano S, and Brooks HL. Gannon’s review of medical 

physiology. USA: McGraw-Hill. 

  دقيقِ  10هذت سهبى:    مقذمه 

 کلیات درس  

 خص اٍل درس ث 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص 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 تغذیهسشی: گزوه آمو              بهذاشت  :دانشکذه

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

 14-16رٍس:  يک ضٌجِ                           سبعت:  2ًبم درس )ٍاحذ(  :  فيشيَلَصی 

 ًَع ٍاحذ: ًظزی
 

 21تعذاد داًطجَيبى  : 

 هسئَل درس: سويِ يَسبيي 2اد ٍاحذ: تعذ

 هذرسيي) ثِ تزتيت حزٍف الفجب(: سويِ يَسبيي دقيقِ 90هذت كالس: 

 98/  11/  07تبريخ تذٍيي/ثبسًگزی: 

 
 

 غلیظ ٍ رقیق ساسی ادرار، تٌظین اسوَالریتِ ٍ غلظت سدین هایعات خارج سلَلیعنوان درس : 

 

 هذف کلی درس : 

 ، تٌظین اسوَالریتِ ٍ غلظت سدین هایعات خارج سلَلیغلیظ ٍ رقیق ساسی ادرار

 

 
 اهذاف جشئی : 

 انتظار می رود دانشجو بتوانذ:
 هکبًیسن ٍ ضزایط تَلیذ ادرار رلیك ٍ غلیظ را ضزح دّذ. -

 هکبًیسن تٌظین اسوَالریتِ ٍ غلظت سذین خبرج سلَلی را ضزح دّذ. -

 سلَلی را ضزح دّذ.اّویت تطٌگی در تٌظین اسوَالریتِ ٍ غلظت سذین خبرج  -

             مجاسیروش آموسش : 

کامپیوتر، اسالید پروژکتور، ویدئو پروژکتورامکانات آموسشی :   

 

  منبع درس  :
- Hall JE, Guyton AC. Guyton and Hall textbook of medical physiology, Philadelphia 

PA: Saunders/Elsevier. 

- Barratt K, Barman S, Boitano S, and Brooks HL. Gannon’s review of medical 

physiology. USA: McGraw-Hill. 

  دقيقِ  10هذت سهبى:    مقذمه 

 کلیات درس  

  ثخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درس 

 دقيقِ  40هذت سهبى :  

 دقيقِ  15هذت سهبى :  

 دقيقِ  40هذت سهبى:    



 دقيقِ  5هذت سهبى :   ی جمع بنذی و نتیجه گیز 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسشیابی درس 

 

 

  



 
 

  

 

 جلسِ ضطن

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

 98/  01/  18تبريخ ارائِ درس :  98-99سبل تحصيلي  :  

 14-16رٍس:  يک ضٌجِ                           سبعت:  2س )ٍاحذ(  :  فيشيَلَصی ًبم در

 ًَع ٍاحذ: ًظزی
 

 21تعذاد داًطجَيبى  : 

 هسئَل درس: سويِ يَسبيي 2تعذاد ٍاحذ: 

 هذرسيي) ثِ تزتيت حزٍف الفجب(: سويِ يَسبيي دقيقِ 90هذت كالس: 

 98/  11/  07تبريخ تذٍيي/ثبسًگزی: 

 
 

 باس-تٌظین کلیَی پتاسین، کلسین، فسفات، هٌیشین ٍ تٌظین تعادل اسیدوان درس : عن

 هذف کلی درس : 

 باس-تٌظین کلیَی پتاسین، کلسین، فسفات، هٌیشین ٍ تٌظین تعادل اسید

 

 
 اهذاف جشئی : 

 انتظار می رود دانشجو بتوانذ:
 ذ.تٌظین غلظت پتبسین هبیغ خبرج سلَلی ٍ دفغ پتبسین را ضزح دّ -

 تٌظین دفغ کلیَی ٍ غلظت خبرج سلَلی یَى کلسین را ضزح دّذ. -

 اّویت دیَرس ٍ ًبتزیَرس در حفظ تؼبدل هبیؼبت ٍ سذین بذى را ضزح دّذ. -

 تٌظین تؼبدل اسیذ ٍ ببس را ضزح دّذ. -

              سخنزانی، پزسش و پاسخروش آموسش : 

و پروژکتورکامپیوتر، اسالید پروژکتور، ویدئامکانات آموسشی :   

 

  منبع درس  :
- Hall JE, Guyton AC. Guyton and Hall textbook of medical physiology, Philadelphia 

PA: Saunders/Elsevier. 

- Barratt K, Barman S, Boitano S, and Brooks HL. Gannon’s review of medical 

physiology. USA: McGraw-Hill. 

  دقيقِ  10هذت سهبى:    مقذمه 

 کلیات درس  



  ثخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص 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

 98/  01/  25تبريخ ارائِ درس :  98-99سبل تحصيلي  :  

 14-16رٍس:  يک ضٌجِ                           سبعت:  2ًبم درس )ٍاحذ(  :  فيشيَلَصی 

 ًَع ٍاحذ: ًظزی
 

 21داًطجَيبى  : تعذاد 

 هسئَل درس: سويِ يَسبيي 2تعذاد ٍاحذ: 

 هذرسيي) ثِ تزتيت حزٍف الفجب(: سويِ يَسبيي دقيقِ 90هذت كالس: 

 98/  11/  07تبريخ تذٍيي/ثبسًگزی: 

 
 

 اصَل عوَهي عولکزد دستگبُ گَارش، حزكت، كٌتزل عصجي ٍ گزدش خَىعنوان درس : 

 هذف کلی درس : 

 عوَهی عولکزد دستگاُ گَارش، حزکت، کٌتزل عصبی ٍ گزدش خَى آشٌایی با اصَل

 

 
 اهذاف جشئی : 

 انتظار می رود دانشجو بتوانذ:
 خصَصیبت دیَارُ ی دستگبُ گَارش را ضزح دّذ. -

 فؼبلیت الکتزیکی ػضلِ ی صبف گَارضی را ضزح دّذ. -

 کٌتزل ػصبی اػوبل گَارضی را ضزح دّذ. -

 ضزح دّذ. حزکبت ػولکزدی در لَلِ گَارش را -

 جزیبى خَى گَارش ٍ کٌتزل ػصبی جزیبى خَى گَارش را ضزح دّذ. -

              سخنزانی، پزسش و پاسخروش آموسش : 

کامپیوتر، اسالید پروژکتور، ویدئو پروژکتورامکانات آموسشی :   

 

  منبع درس  :
- Hall JE, Guyton AC. Guyton and Hall textbook of medical physiology, Philadelphia 



PA: Saunders/Elsevier. 

- Barratt K, Barman S, Boitano S, and Brooks HL. Gannon’s review of medical 

physiology. USA: McGraw-Hill. 

  دقيقِ  10هذت سهبى:    مقذمه 

 کلیات درس  

  ثخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درس 

 دقيقِ  40هذت سهبى :  

 دقيقِ  15ذت سهبى :  ه

 دقيقِ  40هذت سهبى:    

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جمع بنذی و نتیجه گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسشیابی درس 

 

  



 
 

 

  

 

 جلسِ ّطتن

 تغذیهکارشناسی/علوم  مقطع / رشته تحصیلی:                     علوم تغذیهگزوه آموسشی:               بهذاشت  :دانشکذه

 98/  02/  01تبريخ ارائِ درس :  98-99سبل تحصيلي  :  

 14-16رٍس:  يک ضٌجِ                           سبعت:  2ًبم درس )ٍاحذ(  :  فيشيَلَصی 

 ًَع ٍاحذ: ًظزی
 

 21تعذاد داًطجَيبى  : 

 هسئَل درس: سويِ يَسبيي 2تعذاد ٍاحذ: 

 هذرسيي) ثِ تزتيت حزٍف الفجب(: سويِ يَسبيي دقيقِ 90هذت كالس: 

 98/  11/  07تبريخ تذٍيي/ثبسًگزی: 

 
 

 اًتقبل غذا در لَلِ ی گَارشعنوان درس : 

 هذف کلی درس : 

 اًتقال غذا در لَلِ گَارشآشٌایی با اصَل 

 

 
 اهذاف جشئی : 

 انتظار می رود دانشجو بتوانذ:
 هزاحل بلغ غذا را ضزح دّذ. -

 تی هؼذُ را ضزح دّذ.اػوبل حزک -

 حزکبت رٍدُ ی کَچک را ضزح دّذ. -

 رفلکس دفغ را ضزح دّذ. -

             روش آموسش : مجاسی

کبهپیَتز، اسالیذ پزٍصکتَر، ٍیذئَ پزٍصکتَرامکانات آموسشی :   

 

  منبع درس  :
- Hall JE, Guyton AC. Guyton and Hall textbook of medical physiology, Philadelphia 

PA: Saunders/Elsevier. 

- Barratt K, Barman S, Boitano S, and Brooks HL. Gannon’s review of medical 

physiology. USA: McGraw-Hill. 

  دقيقِ  10هذت سهبى:    مقذمه 

 کلیات درس  



  ثخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص 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

 98/  02/  08تبريخ ارائِ درس :  98-99يلي  :  سبل تحص

 14-16رٍس:  يک ضٌجِ                           سبعت:  2ًبم درس )ٍاحذ(  :  فيشيَلَصی 

 ًَع ٍاحذ: ًظزی
 

 21تعذاد داًطجَيبى  : 

 هسئَل درس: سويِ يَسبيي 2تعذاد ٍاحذ: 

 سويِ يَسبييهذرسيي) ثِ تزتيت حزٍف الفجب(:  دقيقِ 90هذت كالس: 

 98/  11/  07تبريخ تذٍيي/ثبسًگزی: 

 
 

 اعوبل تزضحي دستگبُ گَارشعنوان درس : 

 هذف کلی درس : 

 آشٌایی با اصَل کلی تزشح در دستگاُ گَارش

 

 
 اهذاف جشئی : 

 انتظار می رود دانشجو بتوانذ:
 هکبًیسن ٍ اّویت تزضح بشاق را ضزح دّذ. -

 دّذ. تزضحبت هؼذُ ٍ کٌتزل آى را ضزح -

 هکبًیسن تزضح پبًکزاس ٍ ػولکزد آًشین ّبی پبًکزاس را ضزح دّذ. -

 تزضح صفزاٍی کبذ ٍ اػوبل آى را ضزح دّذ. -

 تزضحبت رٍدُ ی کَچک را ضزح دّذ. -

            پزسش و پاسخ -روش آموسش : سخنزانی

کبهپیَتز، اسالیذ پزٍصکتَر، ٍیذئَ پزٍصکتَرامکانات آموسشی :   

 



  منبع درس  :
- Hall JE, Guyton AC. Guyton and Hall textbook of medical physiology, Philadelphia 

PA: Saunders/Elsevier. 

- Barratt K, Barman S, Boitano S, and Brooks HL. Gannon’s review of medical 

physiology. USA: McGraw-Hill. 

  دقيقِ  10هذت سهبى:    مقذمه 

 کلیات درس  

 ٍل درس ثخص ا 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص 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 تغذیه: گزوه آموسشی              بهذاشت  :دانشکذه

 98/  02/  15تبريخ ارائِ درس :  98-99سبل تحصيلي  :  

 14-16رٍس:  يک ضٌجِ                           سبعت:  2ًبم درس )ٍاحذ(  :  فيشيَلَصی 

 ًَع ٍاحذ: ًظزی
 

 21تعذاد داًطجَيبى  : 

 هسئَل درس: سويِ يَسبيي 2ٍاحذ: تعذاد 

 هذرسيي) ثِ تزتيت حزٍف الفجب(: سويِ يَسبيي دقيقِ 90هذت كالس: 

 98/  11/  07تبريخ تذٍيي/ثبسًگزی: 

 
 
 

 ّضن ٍ جذة در لَلِ ی گَارشعنوان درس : 

 هذف کلی درس : 

 آشٌایی با اصَل کلی ّضن ٍ جذب در لَلِ ی گَارش

 

 
 اهذاف جشئی : 

 ی رود دانشجو بتوانذ:انتظار م
 اصَل کلی ّضن پزٍتئیي ّب را ضزح دّذ. -

 اصَل کلی ّضن کزبَّیذرات ّب را ضزح دّذ. -

 اصَل ّضن چزبی ّب را ضزح دّذ. -

 جذة در رٍدُ ی کَچک را ضزح دّذ. -

 جذة در رٍدُ ی بشرگ را ضزح دّذ. -

             روش آموسش : مجاسی

صکتَر، ٍیذئَ پزٍصکتَرکبهپیَتز، اسالیذ پزٍامکانات آموسشی :   

 

  منبع درس  :
- Hall JE, Guyton AC. Guyton and Hall textbook of medical physiology, Philadelphia 

PA: Saunders/Elsevier. 

- Barratt K, Barman S, Boitano S, and Brooks HL. Gannon’s review of medical 

physiology. USA: McGraw-Hill. 

  دقيقِ  10سهبى:    هذت مقذمه 



 کلیات درس  

  ثخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص 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  :نشکذهدا

 98/  02/  22تبريخ ارائِ درس :  98-99سبل تحصيلي  :  

 14-16رٍس:  يک ضٌجِ                           سبعت:  2ًبم درس )ٍاحذ(  :  فيشيَلَصی 

 حذ: ًظزیًَع ٍا
 

 21تعذاد داًطجَيبى  : 

 هسئَل درس: سويِ يَسبيي 2تعذاد ٍاحذ: 

 هذرسيي) ثِ تزتيت حزٍف الفجب(: سويِ يَسبيي دقيقِ 90هذت كالس: 

 98/  11/  07تبريخ تذٍيي/ثبسًگزی: 

 
 
 

 فيشيَلَصی اختالالت گَارضيعنوان درس : 

 هذف کلی درس : 

 آشٌایی با اختالالت گَارشی

 

 
 ذاف جشئی : اه

 انتظار می رود دانشجو بتوانذ:
 اختالالت بلغ را ضزح دّذ. -

 اختالالت هؼذُ را بطٌبسذ ٍ ضزح دّذ. -

 احتالالت رٍدُ ی کَچک را بطٌبسذ ٍ ضزح دّذ. -

 اختالالت رٍدُ ی بشرگ را بطٌبسذ ٍ ضزح دّذ -

 اختالالت ػوَهی دستگبُ گَارش را بطٌبسذ ٍ ضزح دّذ. -

             روش آموسش : مجاسی

کبهپیَتز، اسالیذ پزٍصکتَر، ٍیذئَ پزٍصکتَرامکانات آموسشی :   

 

  منبع درس  :
- Hall JE, Guyton AC. Guyton and Hall textbook of medical physiology, Philadelphia 

PA: Saunders/Elsevier. 

- Barratt K, Barman S, Boitano S, and Brooks HL. Gannon’s review of medical 

physiology. USA: McGraw-Hill. 

  مقذمه   مقذمه 



 کلیات درس  

  ثخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درس 

  ثخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درس 

  جمع بنذی و نتیجه گیزی   جمع بنذی و نتیجه گیزی 

 ارسشیابی درس   ارسشیابی درس  

 

 

  



 
 

  

 

 

 سدّنجلسِ دٍا

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

 98/  02/  29تبريخ ارائِ درس :  98-99سبل تحصيلي  :  

 14-16رٍس:  يک ضٌجِ                           سبعت:  2ًبم درس )ٍاحذ(  :  فيشيَلَصی 

 حذ: ًظزیًَع ٍا
 

 21تعذاد داًطجَيبى  : 

 هسئَل درس: سويِ يَسبيي 2تعذاد ٍاحذ: 

 هذرسيي) ثِ تزتيت حزٍف الفجب(: سويِ يَسبيي دقيقِ 90هذت كالس: 

 98/  11/  07تبريخ تذٍيي/ثبسًگزی: 

 
 

 َّرهَى ّبی ّيپَفيشی ٍ كٌتزل آى ّب تَسط ّيپَتبالهَسعنوان درس : 

 هذف کلی درس : 

 آشٌایی با َّرهَى ّای ّیپَفیشی ٍ کٌتزل آى ّا تَسط ّیپَتاالهَس

 

 
 اهذاف جشئی : 

 اس دانشجو انتظار می رود:
 َّرهَى ّبی ًَرٍّیپَفیش ٍ آدًَّیپَفیش را ًبم ببزد ٍ ػولکزد آى ّب را ضزح دّذ. -

 سی تزضحبت ّیپَفیش را ضزح دّذ.کٌتزل ّیپَتبالهَ -

 
              سخنزانی، پزسش و پاسخروش آموسش : 

کامپیوتر، اسالید پروژکتور، ویدئو پروژکتورامکانات آموسشی :   

 

 منبع درس  :
- Hall JE, Guyton AC. Guyton and Hall textbook of medical physiology, Philadelphia 

PA: Saunders/Elsevier. 

- Barratt K, Barman S, Boitano S, and Brooks HL. Gannon’s review of medical 

physiology. USA: McGraw-Hill. 

  مقذمه   مقذمه 

 کلیات درس  



  ثخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درس 

  ثخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درس 

  جمع بنذی و نتیجه گیزی  ع بنذی و نتیجه گیزی جم 

 ارسشیابی درس   ارسشیابی درس  

 

  



 
 

 

  

 

 جلسِ سيشدّن

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

 98/  03/  05تبريخ ارائِ درس :  98-99سبل تحصيلي  :  

 14-16رٍس:  يک ضٌجِ                           سبعت:  2ًبم درس )ٍاحذ(  :  فيشيَلَصی 

 حذ: ًظزیًَع ٍا
 

 21تعذاد داًطجَيبى  : 

 هسئَل درس: سويِ يَسبيي 2تعذاد ٍاحذ: 

 هذرسيي) ثِ تزتيت حزٍف الفجب(: سويِ يَسبيي دقيقِ 90هذت كالس: 

 98/  11/  07تبريخ تذٍيي/ثبسًگزی: 

 
 

 هورمون های تیروئید و قشر آدرنالعنوان درس : 

 هذف کلی درس : 

 آضٌبیی بب َّرهَى ّبی تیزٍئیذ ٍ لطز آدرًبل

 

 
 اهذاف جشئی : 

 اس دانشجو انتظار می رود:
 .سٌتش ٍ تزضح َّرهَى ّبی تیزٍئیذی را ضزح دّذ -

 اًتمبل، هتببَلیسن ٍ اػوبل فیشیَلَصیک َّرهَى ّبی تیزٍئیذی را ضزح دّذ. -

 تٌظین تزضح َّرهَى ّبی تیزٍئیذی را ضزح دّذ. -

 بیوبری ّبی تیزٍئیذ را بطٌبسذ ٍ ضزح دّذ. -

 َّرهَى ّبی لطز آدرًبل ٍ اػوبل فیشیَلَصیک آى ّب را ضزح دّذ. -

 دّذ.کٌتزل کٌٌذُ ّبی کَرتیشٍل ٍ آلذستزٍى را ضزح  -

 اختالالت َّرهَى ّبی لطز آدرًبل را ضزح دّذ -

 
              سخنزانی، پزسش و پاسخروش آموسش : 

کبهپیَتز، اسالیذ پزٍصکتَر، ٍیذئَ پزٍصکتَرامکانات آموسشی :   

 

 منبع درس  :
- Hall JE, Guyton AC. Guyton and Hall textbook of medical physiology, Philadelphia 

PA: Saunders/Elsevier. 

- Barratt K, Barman S, Boitano S, and Brooks HL. Gannon’s review of medical 

physiology. USA: McGraw-Hill. 



  دقيقِ  10هذت سهبى:    مقذمه 

 کلیات درس  

  ثخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص 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 چْبردّن

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

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

 14-16رٍس:  يک ضٌجِ                           سبعت:  2ًبم درس )ٍاحذ(  :  فيشيَلَصی 

 حذ: ًظزیًَع ٍا
 

 21تعذاد داًطجَيبى  : 

 هسئَل درس: سويِ يَسبيي 2تعذاد ٍاحذ: 

 هذرسيي) ثِ تزتيت حزٍف الفجب(: سويِ يَسبيي دقيقِ 90هذت كالس: 

 98/  11/  07تبريخ تذٍيي/ثبسًگزی: 

 
 

 هورمون های تیروئید و قشر آدرنالعنوان درس : 

 هذف کلی درس : 

 آضٌبیی بب َّرهَى ّبی تیزٍئیذ ٍ لطز آدرًبل

 

 
 اهذاف جشئی : 
 ار می رود:اس دانشجو انتظ

 سٌتش ٍ تزضح َّرهَى ّبی تیزٍئیذی را ضزح دّذ. -

 اًتمبل، هتببَلیسن ٍ اػوبل فیشیَلَصیک َّرهَى ّبی تیزٍئیذی را ضزح دّذ. -

 تٌظین تزضح َّرهَى ّبی تیزٍئیذی را ضزح دّذ. -

 بیوبری ّبی تیزٍئیذ را بطٌبسذ ٍ ضزح دّذ. -

 ضزح دّذ. َّرهَى ّبی لطز آدرًبل ٍ اػوبل فیشیَلَصیک آى ّب را -

 کٌتزل کٌٌذُ ّبی کَرتیشٍل ٍ آلذستزٍى را ضزح دّذ. -

 اختالالت َّرهَى ّبی لطز آدرًبل را ضزح دّذ -

 
              سخنزانی، پزسش و پاسخروش آموسش : 

کبهپیَتز، اسالیذ پزٍصکتَر، ٍیذئَ پزٍصکتَرامکانات آموسشی :   

 

 منبع درس  :
- Hall JE, Guyton AC. Guyton and Hall textbook of medical physiology, Philadelphia 

PA: Saunders/Elsevier. 

- Barratt K, Barman S, Boitano S, and Brooks HL. Gannon’s review of medical 

physiology. USA: McGraw-Hill. 



  دقيقِ 10هذت سهبى:  مقذمه 

 کلیات درس  

  ثخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

 ٍم درس ثخص د 

 دقيقِ  40هذت سهبى :  

 دقيقِ  15هذت سهبى :  

 دقيقِ  40هذت سهبى:    

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جمع بنذی و نتیجه گیزی 

 دقيقِ  10هذت سهبى :    ارسشیابی درس 

 

 
  



 

  

 

 جلسِ پبًشدّن

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

 98/  03/  19تبريخ ارائِ درس :  98-99سبل تحصيلي  :  

 14-16رٍس:  يک ضٌجِ                           سبعت:  2ًبم درس )ٍاحذ(  :  فيشيَلَصی 

 حذ: ًظزیًَع ٍا
 

 21تعذاد داًطجَيبى  : 

 هسئَل درس: سويِ يَسبيي 2تعذاد ٍاحذ: 

 هذرسيي) ثِ تزتيت حزٍف الفجب(: سويِ يَسبيي دقيقِ 90هذت كالس: 

 98/  11/  07تبريخ تذٍيي/ثبسًگزی: 

 
 

 َكبگَى ٍ َّرهَى ّبی پبراتيزٍئيذاًسَليي، گلعنوان درس : 

 هذف کلی درس : 

 َکاگَى ٍ َّرهَى ّای پاراتیزٍئیدآشٌایی با اًسَلیي، گل

 

 
 اهذاف جشئی : 

 اس دانشجو انتظار می رود:
 اًسَلیي ٍ اثزات هتببَلیک آى را بطٌبسذ. -

 اػوبل فیشیَلَصیک گلَکبگَى را ضزح دّذ. -

 اًَاع دیببت را ضزح دّذ. -

 اػوبل فیشیَلَصیک َّرهَى پبراتیزٍئیذ را ضزح دّذ. -

 
              مجاسیروش آموسش : 

کامپیوتر، اسالید پروژکتور، ویدئو پروژکتورامکانات آموسشی :   

 

 منبع درس  :
- Hall JE, Guyton AC. Guyton and Hall textbook of medical physiology, Philadelphia 

PA: Saunders/Elsevier. 

- Barratt K, Barman S, Boitano S, and Brooks HL. Gannon’s review of medical 

physiology. USA: McGraw-Hill. 

  دقيقِ  10هذت سهبى :   مقذمه 

 کلیات درس  



  ثخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درس 

 دقيقِ  40هذت سهبى :  

 دقيقِ  15هذت سهبى :  

 دقيقِ  40هذت سهبى:    

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جمع بنذی و نتیجه گیزی 

 دقيقِ  10 هذت سهبى :   ارسشیابی درس 

 

  



 

 
 

  

 

 جلسِ ضبًشدّن

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

 98/  03/  26تبريخ ارائِ درس :  98-99سبل تحصيلي  :  

 14-16رٍس:  يک ضٌجِ                           سبعت:  2ًبم درس )ٍاحذ(  :  فيشيَلَصی 

 حذ: ًظزیًَع ٍا
 

 21تعذاد داًطجَيبى  : 

 هسئَل درس: سويِ يَسبيي 2تعذاد ٍاحذ: 

 هذرسيي) ثِ تزتيت حزٍف الفجب(: سويِ يَسبيي دقيقِ 90هذت كالس: 

 98/  11/  07تبريخ تذٍيي/ثبسًگزی: 

 
 

 َّرهَى ّبی جٌسيعنوان درس : 

 هذف کلی درس : 

 آشٌایی با َّرهَى ّای جٌسی

 

 
 اهذاف جشئی : 

 اس دانشجو انتظار می رود:
 َّرهَى ّبی جٌسی هزداًِ ٍ ػولکزد آى ّب را ضزح دّذ. -

 َّرهَى ّبی جٌسی سًبًِ ٍ ػولکزد آى ّب را ضزح دّذ. -

 
              مجاسیروش آموسش : 

کامپیوتر، اسالید پروژکتور، ویدئو پروژکتورامکانات آموسشی :   

 

 منبع درس  :
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