
 
 

 

  

 
 

 

 

 (lesson Planطرح درس روزانه )

 

 جلسه اول
 

 مقطع / رشته تحصیلی:                                      گروه آموزشی:                                                 :     دانشکده

 تاريخ ارائه درس : 99-98سال تحصیلی  :  

 10-8 ساعت:                         20/11/98روز:      2تغذيه اساسی نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 11تعداد دانشجويان  :

 ساسان امانت مسئول درس: 3تعداد واحد:

 ساسان امانت مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دقیقه 90مدت كالس: 

 98بهمن  :یبازنگر/نيتدو خيتار

. 
 جلسه اول

آشنایی دانشجویان در مورد اهمیت و اهداف سرفصل های درس ، نحوه برگزاری ،تکالیف درسی و ارزیابی عنوان درس : 
 نهایی دانشجویان

آشنايی دانشجويان در مورد اهمیت و اهداف سرفصل های درس ، نحوه برگزاری ،تکالیف هدف کلی درس :  

 درسی و ارزيابی نهايی دانشجويان

 

 
 اهداف جزئی :

 انتظار می روددر پايان جلسه دانشجويان : -

 

 اهمیت ريز مغذی ها در سالمت و بیماری را بدانند.

 شوند. آشنا ها كمبود بروز در موثر عوامل و ها، تقسیم بندی آنها ويتامین شناسايی با تاريخچه

                        انيو ارائه دانشجو ی، بحث گروه یسخنرانروش آموزش :  

 ه، کتابتخت نت،پروژکتور،یپاور پوامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

1. Modern nutrition 

2. Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12 

3. The Vitamins: Fundamental Aspects in Nutrition and Health 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 



  دقیقه    20مدت زمان:   مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  20مدت زمان :  

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  10مدت زمان:    

  دقیقه  20مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه دوم

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 ارائه درس :تاريخ  99-98سال تحصیلی  :  

 10-8ساعت:                          21/11/98روز:      2نام درس )واحد(  :  تغذيه اساسی 

 نوع واحد: نظری
 

 11تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: ساسان امانت 3تعداد واحد:

 ساسان امانتمدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:  دقیقه 90مدت كالس: 

 98بهمن  :یبازنگر/نيتدو خيتار

 
 

 Aآشنایی با ویتامین عنوان درس : 

 Aآشنايی با ويتامین هدف کلی درس :  

 

 
 انيجلسه دانشجو انيروددر پا یانتظار م اهداف جزئی :

 را بدانند. يیو شکل آن در مواد غذا A نیتاميو ساختار
 جذب و انتقال آن را در بدن بدانند. نحوه

 را بدانند. A نیتاميو کيولوژيزیف عملکرد
                        انيو ارائه دانشجو ی، بحث گروه یسخنرانروش آموزش :  

 ه، کتابتخت نت،پروژکتور،یپاور پوامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

4. Modern nutrition 

5. Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12 

6. The Vitamins: Fundamental Aspects in Nutrition and Health 

 

  دقیقه    20مدت زمان:   مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  20مدت زمان :  

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  10مدت زمان:    

  دقیقه  20مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه سوم

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 تاريخ ارائه درس : 99-98سال تحصیلی  :  

 10-8ساعت:                          27/11/98روز:      2نام درس )واحد(  :  تغذيه اساسی 

 نوع واحد: نظری
 

 11تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: ساسان امانت 3تعداد واحد:

 ساسان امانتمدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:  دقیقه 90مدت كالس: 

 98بهمن  :یبازنگر/نيتدو خيتار

 
 

 Aآشنایی با ویتامین عنوان درس : 

 Aآشنايی با ويتامین هدف کلی درس :  

 
 

 اهداف جزئی :

 آشنا شوند. Aبا عوارض كمبود ويتامین 

 با عوارض مسمومیت اين ويتامین آشنا شوند.

 منابع غذايی اين ويتامین را بدانند.

 مقادير توصیه شده روزانه اين ويتامین را بدانند.

 نحوه ارزیابی وضعیت تغذیه ای این ویتامین را بدانند.

                        انيو ارائه دانشجو ی، بحث گروه یسخنرانروش آموزش :  

 ه، کتابتخت نت،پروژکتور،یپاور پوامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 یریجزا ابوالقاسم.هیتغذ رشته انیدانشجوی برای سیانگل

  دقیقه    20مدت زمان:   مجازیمقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  20مدت زمان :  

 دقیقه  10مدت زمان:    

  دقیقه  20مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه چهارم

 

 Dنیتامیبا و ییآشناعنوان درس : 

 Dنیتامیبا و ییآشناهدف کلی درس :  

 

 
 اهداف جزئی :

 : انيجلسه دانشجو انيروددر پا یانتظار م
 

 را بدانند. D نیتاميو ساختار
 و جذب و انتقال آن را در بدن بدانند. دیتول نحوه

 را بدانند.  D نیتاميو کيولوژيزیف عملکرد
 آشنا شوند. D نیتاميعوارض كمبود و با
 آشنا شوند. نیتاميو نيا تیعوارض مسموم با

 را بدانند. نیتاميو نيا يیغذا منابع
 را بدانند. نیتاميو نيشده روزانه ا هیتوص ريمقاد

 را بدانند. نیتاميو نيا یا هيتغذ تیوضع یابيارز نحوه

                        انيو ارائه دانشجو ی، بحث گروه یسخنرانروش آموزش :  

 ه، کتابتخت نت،پروژکتور،یپاور پوامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

Modern nutrition 

Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12 

The Vitamins: Fundamental Aspects in Nutrition and Health 

  دقیقه    20مدت زمان:   مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  20مدت زمان :  

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  10مدت زمان:    

  دقیقه  20مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 جلسه پنجم

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 تاريخ ارائه درس : 99-98سال تحصیلی  :  

 10-8ساعت:                          28/11/98روز:      2نام درس )واحد(  :  تغذيه اساسی 

 نوع واحد: نظری
 

 11تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: ساسان امانت 3تعداد واحد:

 ساسان امانتمدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:  دقیقه 90مدت كالس: 

 98بهمن  :یبازنگر/نيتدو خيتار

 
 

 Eنیتامیبا و ییآشناعنوان درس : 

  Eنیتامیبا و ییآشناهدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی :

 : انيجلسه دانشجو انيروددر پا یانتظار م
 

 را بدانند. E نیتاميو ساختار
 جذب و انتقال آن را در بدن بدانند. نحوه

 را بدانند.  E نیتاميو کيولوژيزیف عملکرد
 آشنا شوند. E نیتاميعوارض كمبود و با
 آشنا شوند. نیتاميو نيا تیعوارض مسموم با

 را بدانند. نیتاميو نيا يیغذا منابع
 را بدانند. نیتاميو نيشده روزانه ا هیتوص ريمقاد

 را بدانند. نیتاميو نيا یا هيتغذ تیوضع یابيارز نحوه

                        انيو ارائه دانشجو ی، بحث گروه یسخنرانروش آموزش :  

 ه، کتابتخت نت،پروژکتور،یپاور پوامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

Modern nutrition 

Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12 

The Vitamins: Fundamental Aspects in Nutrition and Health 
 

 

  دقیقه    20مدت زمان:   مقدمه 

  درسكلیات  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  20مدت زمان :  

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  10مدت زمان:    

  دقیقه  20مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 



 
 ششمجلسه 

 گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:                  :                                 دانشکده

 تاريخ ارائه درس : 99-98سال تحصیلی  :  

 10-8ساعت:                          4/12/98روز:      2نام درس )واحد(  :  تغذيه اساسی 

 نوع واحد: نظری
 

 11تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: ساسان امانت 3تعداد واحد:

 ساسان امانتمدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:  دقیقه 90مدت كالس: 

 98بهمن  :یبازنگر/نيتدو خيتار

 
 

 Kنیتامیبا و ییآشناعنوان درس : 

 Kنیتامیبا و ییآشناهدف کلی درس :  

 

 
 اهداف جزئی :

 : انيجلسه دانشجو انيروددر پا یانتظار م
 

 را بدانند. K نیتاميو ساختار
 جذب و انتقال آن را در بدن بدانند. نحوه

 را بدانند.  K نیتاميو کيولوژيزیف عملکرد
 آشنا شوند.K نیتاميعوارض كمبود و با
 آشنا شوند. نیتاميو نيا تیعوارض مسموم با

 را بدانند. نیتاميو نيا يیغذا منابع
 را بدانند. نیتاميو نيشده روزانه ا هیتوص ريمقاد

 را بدانند. نیتاميو نيا یا هيتغذ تیوضع یابيارز نحوه

                        مجازیروش آموزش :  

 سامانه آموزش مجازیامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 Modern nutrition 

Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12 

The Vitamins: Fundamental Aspects in Nutrition and Health 
 

  دقیقه    20مدت زمان:   مجازیمقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  20مدت زمان :  

 دقیقه  10مدت زمان:    

  دقیقه  20مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 



 
 هفتمجلسه 

 گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:                                                  : دانشکده

 تاريخ ارائه درس : 99-98سال تحصیلی  :  

 10-8ساعت:                          5/12/98روز 2نام درس )واحد(  :  تغذيه اساسی 

 نظرینوع واحد: 
 

 11تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: ساسان امانت 3تعداد واحد:

 ساسان امانتمدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:  دقیقه 90مدت كالس: 

 98بهمن  :یبازنگر/نيتدو خيتار

 
 

 B1نیتامیبا و ییآشناعنوان درس : 

 B1نیتامیبا و ییآشناهدف کلی درس : 

 

 
 اهداف جزئی :

 : انيجلسه دانشجو انيروددر پا یانتظار م
 

 را بدانند. B1 نیتاميو ساختار
 جذب و انتقال آن را در بدن بدانند. نحوه

 را بدانند.  B1 نیتاميو عملکرد
 آشنا شوند.B1 نیتاميعوارض كمبود و با

 را بدانند. نیتاميو نيا يیغذا منابع
 را بدانند. نیتاميو نيشده روزانه ا هیتوص ريمقاد

 را بدانند. نیتاميو نيا یا هيتغذ تیوضع یابيارز نحوه

                        انيو ارائه دانشجو ی، بحث گروه یسخنرانروش آموزش :  

 ه، کتابتخت نت،پروژکتور،یپاور پوامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

Modern nutrition 

Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12 

The Vitamins: Fundamental Aspects in Nutrition and Health 
 

  دقیقه    20مدت زمان:   مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  20مدت زمان :  

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  10مدت زمان:    

  دقیقه  20مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 



 
 هشتمجلسه 

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 تاريخ ارائه درس : 99-98سال تحصیلی  :  

 10-8ساعت:                          19/12/98روز:   2اساسی نام درس )واحد(  :  تغذيه 

 نوع واحد: نظری
 

 11تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: ساسان امانت 3تعداد واحد:

 ساسان امانتمدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:  دقیقه 90مدت كالس: 

 98بهمن  :یبازنگر/نيتدو خيتار

 
 

 B2نیتامیبا و ییآشناعنوان درس : 

 B2نیتامیبا و ییآشناهدف کلی درس :  

 

 
 اهداف جزئی :

 : انيجلسه دانشجو انيروددر پا یانتظار م
 

 را بدانند. B2 نیتاميو ساختار
 جذب و انتقال آن را در بدن بدانند. نحوه

 را بدانند.  B2 نیتاميو عملکرد
 آشنا شوند.B2 نیتاميعوارض كمبود و با

 را بدانند. نیتاميو نيا يیغذا منابع
 را بدانند. نیتاميو نيشده روزانه ا هیتوص ريمقاد

 را بدانند. نیتاميو نيا یا هيتغذ تیوضع یابيارز نحوه

                        انيو ارائه دانشجو ی، بحث گروه یسخنرانروش آموزش :  

 ه، کتابتخت نت،پروژکتور،یپاور پوامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

Modern nutrition 

Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12 

The Vitamins: Fundamental Aspects in Nutrition and Health 
 

  دقیقه    20مدت زمان:   مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  20مدت زمان :  

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  10مدت زمان:    

  دقیقه  20مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 



 
 نهمجلسه 

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 تاريخ ارائه درس : 99-98سال تحصیلی  :  

 10-8ساعت:                          98//25/12روز:      2نام درس )واحد(  :  تغذيه اساسی 

 نوع واحد: نظری
 

 11تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: ساسان امانت 3تعداد واحد:

 ساسان امانتمدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:  دقیقه 90مدت كالس: 

 98بهمن  :یبازنگر/نيتدو خيتار

 
 

 B3نیتامیبا و ییآشناعنوان درس : 

 B3نیتامیبا و ییآشناهدف کلی درس :  

 

 
 اهداف جزئی :

 : انيجلسه دانشجو انيروددر پا یانتظار م

 
 را بدانند. B3 نیتاميو ساختار

 جذب و انتقال آن را در بدن بدانند. نحوه

 را بدانند.  B3 نیتاميو عملکرد

 آشنا شوند.B3 نیتاميعوارض كمبود و با

 را بدانند. نیتاميو نيا يیغذا منابع

 را بدانند. نیتاميو نيشده روزانه ا هیتوص ريمقاد

 را بدانند نیتاميو نيا یا هيتغذ تیوضع یابيارز نحوه

                        مجازیروش آموزش :  

 مجازیسامانه آموزش امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

Modern nutrition 

Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12 

The Vitamins: Fundamental Aspects in Nutrition and Health 
 

 دقیقه    20مدت زمان:   مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  20مدت زمان :  

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  10مدت زمان:    

  دقیقه  20مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 



 دهمجلسه 

 مقطع / رشته تحصیلی::                                                   گروه آموزشی:                                         دانشکده

 تاريخ ارائه درس : 99-98سال تحصیلی  :  

 10-8ساعت:                          26/12/98روز:     2نام درس )واحد(  :  تغذيه اساسی 

 نوع واحد: نظری
 

 11تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: ساسان امانت 3تعداد واحد:

 ساسان امانتمدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:  دقیقه 90مدت كالس: 

 98بهمن  :یبازنگر/نيتدو خيتار

 
 
 

 B6نیتامیبا و ییآشناعنوان درس : 

 B6نیتامیبا و ییآشناهدف کلی درس :  

 

 
 اهداف جزئی :

 : انيجلسه دانشجو انيروددر پا یانتظار م

 
 را بدانند. B6 نیتاميو ساختار

 جذب و انتقال آن را در بدن بدانند. نحوه

 را بدانند.  B6 نیتاميو عملکرد

 آشنا شوند.B6 نیتاميعوارض كمبود و با

 را بدانند. نیتاميو نيا يیغذا منابع

 را بدانند. نیتاميو نيشده روزانه ا هیتوص ريمقاد

 را بدانند. نیتاميو نيا یا هيتغذ تیوضع یابيارز نحوه

                        انيو ارائه دانشجو ی، بحث گروه یسخنرانروش آموزش :  

 ه، کتابتخت نت،پروژکتور،یپاور پوامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

Modern nutrition 

Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12 

The Vitamins: Fundamental Aspects in Nutrition and Health 
 

  دقیقه    20زمان:   مدت مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  20مدت زمان :  

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  10مدت زمان:    

  دقیقه  20مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 



 
 يازدهمجلسه 

 گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:                                                :   دانشکده

 تاريخ ارائه درس : 99-98سال تحصیلی  :  

 10-8ساعت:                         17/1/99روز:      2نام درس )واحد(  :  تغذيه اساسی 

 نظری نوع واحد:
 

 11تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: ساسان امانت 3تعداد واحد:

 ساسان امانتمدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:  دقیقه 90مدت كالس: 

 98بهمن  :یبازنگر/نيتدو خيتار

 
 

 کیپنتوتن دیبا اس ییآشناعنوان درس : 

  کیپنتوتن دیبا اس ییآشناهدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی :

 : انيجلسه دانشجو انيروددر پا یانتظار م

 
 کیپنتوتن دیاس نیتاميو ساختار

 بدانند.  را

 جذب و انتقال آن را در بدن بدانند. نحوه

 کیپنتوتن دیاس عملکرد

 بدن  را بدانند.  در

 آشنا شوند. کیپنتوتن دیعوارض كمبود اس با

 را بدانند. نیتاميو نيا يیغذا منابع

 را بدانند. نیتاميو نيشده روزانه ا هیتوص ريمقاد

 را بدانند نیتاميو نيا یا هيتغذ تیوضع یابيارز نحوه

                        انيو ارائه دانشجو ی، بحث گروه یسخنرانروش آموزش :  

 ه، کتابتخت نت،پروژکتور،یپاور پوامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

Modern nutrition 

Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12 

The Vitamins: Fundamental Aspects in Nutrition and Health 
 

  دقیقه    20مدت زمان:   مجازیمقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  20مدت زمان :  

 دقیقه  10مدت زمان:    

  دقیقه  20مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 



 دوازدهمجلسه 

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 تاريخ ارائه درس : 99-98سال تحصیلی  :  

 10-8ساعت:                         18/1/99روز:     2اساسی نام درس )واحد(  :  تغذيه 

 نوع واحد: نظری
 

 11تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: ساسان امانت 3تعداد واحد:

 ساسان امانتمدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:  دقیقه 90مدت كالس: 

 98بهمن  :یبازنگر/نيتدو خيتار

 
 

 نیوتیبا ب ییآشناعنوان درس : 

 نیوتیبا ب ییآشناهدف کلی درس :  

 
 

 اهداف جزئی :
 : انيجلسه دانشجو انيروددر پا یانتظار م

 
 را  بدانند. نیوتیب نیتاميو ساختار

 جذب و انتقال آن را در بدن بدانند. نحوه
 در بدن  را بدانند.  نیوتیب عملکرد

 آشنا شوند. کیپنتوتن دیعوارض كمبود اس با
 را بدانند. نیتاميو نيا يیغذا منابع
 را بدانند. نیتاميو نيشده روزانه ا هیتوص ريمقاد

 را بدانند نیتاميو نيا یا هيتغذ تیوضع یابيارز نحوه

                        انيو ارائه دانشجو ی، بحث گروه یسخنرانروش آموزش :  

 ه، کتابتخت نت،پروژکتور،یپاور پوامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 Modern nutrition 

Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12 

The Vitamins: Fundamental Aspects in Nutrition and Health 
 

  دقیقه    20مدت زمان:   مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  20مدت زمان :  

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  10مدت زمان:    

  دقیقه  20مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 



 سیزدهمجلسه 

 تحصیلی::                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته دانشکده

 تاريخ ارائه درس : 99-98سال تحصیلی  :  

 10-8ساعت:                          24/1/99روز:      2نام درس )واحد(  :  تغذيه اساسی 

 نوع واحد: نظری
 

 11تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: ساسان امانت 3تعداد واحد:

 ساسان امانتمدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:  دقیقه 90مدت كالس: 

 98بهمن  :یبازنگر/نيتدو خيتار

 
 

 کیفول دیبا اس ییآشناعنوان درس : 

کیفول دیبا اس ییآشناهدف کلی درس :    

 
 

 اهداف جزئی :
 : انيجلسه دانشجو انيروددر پا یانتظار م

 
 را  بدانند.  کیفول دیاس نیتاميو ساختار

 جذب و انتقال آن را در بدن بدانند. نحوه
 در بدن  را بدانند.  کیفول دیاس عملکرد

 آشنا شوند. کیفول دیعوارض كمبود اس با
 را بدانند. نیتاميو نيا يیغذا منابع
 را بدانند. نیتاميو نيشده روزانه ا هیتوص ريمقاد

 را بدانند نیتاميو نيا یا هيتغذ تیوضع یابيارز نحوه

                        انيو ارائه دانشجو ی، بحث گروه یسخنرانروش آموزش :  

 ه، کتابتخت نت،پروژکتور،یپاور پوامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

Modern nutrition 

Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12 

The Vitamins: Fundamental Aspects in Nutrition and Health 
 

  دقیقه    20مدت زمان:   مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  20مدت زمان :  

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  10مدت زمان:    

  دقیقه  20مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 



 چهاردهمجلسه 

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 تاريخ ارائه درس : 99-98سال تحصیلی  :  

 10-8ساعت:                         25/1/99روز:     2نام درس )واحد(  :  تغذيه اساسی 

 نوع واحد: نظری
 

 11تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: ساسان امانت 3تعداد واحد:

 ساسان امانتمدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:  دقیقه 90مدت كالس: 

 98بهمن  :یبازنگر/نيتدو خيتار

 
 

 B12 نیتامیبا و ییآشناعنوان درس : 

 B12 نیتامیبا و ییآشناهدف کلی درس :  

 
 

 :اهداف جزئی 
 : انيجلسه دانشجو انيروددر پا یانتظار م

 
 را  بدانند.  B12 نیتاميو ساختار

 جذب و انتقال آن را در بدن بدانند. نحوه
 در بدن  را بدانند.  B12 نیتاميو عملکرد

 آشنا شوند. B12نیتاميعوارض كمبود و با
 را بدانند. نیتاميو نيا يیغذا منابع
 را بدانند. نیتاميو نيشده روزانه ا هیتوص ريرا مقاد نیتاميو نيشده روزانه ا هیتوص ريمقاد

 را بدانند نیتاميو نيا یا هيتغذ تیوضع یابيارز نحوه

                        انيو ارائه دانشجو ی، بحث گروه یسخنرانروش آموزش :  

 ه، کتابتخت نت،پروژکتور،یپاور پوامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

Modern nutrition 

Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12 

The Vitamins: Fundamental Aspects in Nutrition and Health 
 

  دقیقه    20مدت زمان:   مجازیمقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  20مدت زمان :  

 دقیقه  10مدت زمان:    

  دقیقه  20مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 



 پانزدهمجلسه 

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 ارائه درس :تاريخ  99-98سال تحصیلی  :  

 10-8ساعت:                         31/1/99روز:      2نام درس )واحد(  :  تغذيه اساسی 

 نوع واحد: نظری
 

 11تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: ساسان امانت 3تعداد واحد:

 ساسان امانتمدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:  دقیقه 90مدت كالس: 

 98بهمن  :یبازنگر/نيتدو خيتار

 
 

 C نیتامیبا و ییآشناعنوان درس : 

 C نیتامیبا و ییآشناهدف کلی درس : 

 

 
 اهداف جزئی :

 : انيجلسه دانشجو انيروددر پا یانتظار م
 

 را  بدانند.  Cنیتاميو ساختار
 جذب و انتقال آن را در بدن بدانند. نحوه

 در بدن  را بدانند.  C نیتاميو عملکرد
 آشنا شوند.Cنیتاميعوارض كمبود و با

 را بدانند. نیتاميو نيا يیغذا منابع
 را بدانند. نیتاميو نيشده روزانه ا هیتوص ريرا مقاد نیتاميو نيشده روزانه ا هیتوص ريمقاد

 را بدانند نیتاميو نيا یا هيتغذ تیوضع یابيارز نحوه

                        انيو ارائه دانشجو ی، بحث گروه یسخنرانروش آموزش :  

 ه، کتابتخت نت،پروژکتور،یپاور پوامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

Modern nutrition 

Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12 

The Vitamins: Fundamental Aspects in Nutrition and Health 
 

  دقیقه    20مدت زمان:   مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  20مدت زمان :  

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  10مدت زمان:    

  دقیقه  20مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 



 شانزدهمجلسه 

 گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:                :                                   دانشکده

 تاريخ ارائه درس : 99-98سال تحصیلی  :  

 10-8ساعت:                        1/2/99روز:     2نام درس )واحد(  :  تغذيه اساسی 

 نوع واحد: نظری
 

 11تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: ساسان امانت 3واحد:تعداد 

 ساسان امانتمدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:  دقیقه 90مدت كالس: 

 98بهمن  :یبازنگر/نيتدو خيتار

 
 

 آب در بدن فیبا وظا ییآشناعنوان درس : 

 آب در بدن فیبا وظا ییآشناهدف کلی درس :  

 
 

 اهداف جزئی :
 : انيجلسه دانشجو انيروددر پا یانتظار م

 
 به آب در بدن را بدانند. ازیمورد ن ريمقاد

 در بدن را بدانند یكم آب عوارض

 مجازیروش آموزش : 

 سامانه آموزش مجازیامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

Modern nutrition 

Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12 

The Vitamins: Fundamental Aspects in Nutrition and Health 
 

  دقیقه    20مدت زمان:   مجازیمقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  20مدت زمان :  

 دقیقه  10مدت زمان:    

  دقیقه  20مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جلسه هفدهم

 گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:                                         :          دانشکده

 تاريخ ارائه درس : 99-98سال تحصیلی  :  

 10-8ساعت:                          7/2/99روز:      2نام درس )واحد(  :  تغذيه اساسی 

 نوع واحد: نظری
 

 11تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: ساسان امانت 3تعداد واحد:

 ساسان امانتمدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:  دقیقه 90مدت كالس: 

 98بهمن  :یبازنگر/نيتدو خيتار

 
 

 و فسفر میکلس ینرالهایبا م ییآشناعنوان درس : 

 و فسفر میکلس ینرالهایبا م ییآشناهدف کلی درس :  

 
 

 جزئی :اهداف 
 : انيجلسه دانشجو انيروددر پا یانتظار م
 را بدانند. يیو فسفر و شکل آن در مواد غذا میكلس ساختار
 و فسفر را بدانند. میكلس کيولوژيزیف عملکرد

 موثر برآن را در بدن بدانند. یجذب و انتقال  و فاكتورها نحوه
 و فسفر آشنا شوند. میعوارض كمبود كلس با
 و فسفر آشنا شوند. میكلس تیعوارض مسموم با

 و فسفر را بدانند. میكلس يیغذا منابع
 و فسفر را بدانند. میشده روزانه كلس هیتوص ريمقاد

 و فسفر را بدانند. میكلس یا هيتغذ تیوضع یابيارز نحوه

                        انيو ارائه دانشجو ی، بحث گروه یسخنرانروش آموزش :  

 ه، کتابتخت نت،پروژکتور،یپاور پوامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

Modern nutrition 

Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12 

The Vitamins: Fundamental Aspects in Nutrition and Health 
 

  دقیقه    20مدت زمان:   مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  20مدت زمان :  

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  10مدت زمان:    

  دقیقه  20مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 



 
 جلسه هجدهم 

 مقطع / رشته تحصیلی:                                 :                                                   گروه آموزشی:        دانشکده

 تاريخ ارائه درس : 99-98سال تحصیلی  :  

 10-8ساعت:                          8/2/99روز:      2نام درس )واحد(  :  تغذيه اساسی 

 نوع واحد: نظری
 

 11تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: ساسان امانت 3تعداد واحد:

 ساسان امانتمدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:  دقیقه 90مدت كالس: 

 98بهمن  :یبازنگر/نيتدو خيتار

 
 

 و گوگرد میزیمن ینرالهایبا م ییآشناعنوان درس : 

 و گوگرد میزیمن ینرالهایبا م ییآشناهدف کلی درس :  

 

 
 اهداف جزئی :

 : انيجلسه دانشجو انيروددر پا یانتظار م
 را بدانند. يیو گوگرد و شکل آن در مواد غذا ميزیمن ساختار
 و گوگرد را بدانند. ميزیمن کيولوژيزیف عملکرد

 موثر برآن را در بدن بدانند. یجذب و انتقال  و فاكتورها نحوه
 و گوگرد آشنا شوند. ميزیعوارض كمبود من با
 و گوگرد آشنا شوند. ميزیمن تیعوارض مسموم با

 وگرد را بدانند.و گ ميزیمن يیغذا منابع
 و گوگرد را بدانند. ميزیشده روزانه من هیتوص ريمقاد

 و گوگرد را بدانند. ميزیمن یا هيتغذ تیوضع یابيارز نحوه

                        انيو ارائه دانشجو ی، بحث گروه یسخنرانروش آموزش :  

 ه، کتابتخت نت،پروژکتور،یپاور پوامکانات آموزشی : 

 :منبع درس  

Modern nutrition 

Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12 

The Vitamins: Fundamental Aspects in Nutrition and Health 
 

  دقیقه    20مدت زمان:   مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  20مدت زمان :  

 دقیقه 10  مدت زمان : 

 دقیقه  10مدت زمان:    

  دقیقه  20مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 



 
 جلسه نوزدهم

 تحصیلی::                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته دانشکده

 تاريخ ارائه درس : 99-98سال تحصیلی  :  

 10-8ساعت:                          14/2/99روز:      2نام درس )واحد(  :  تغذيه اساسی 

 نوع واحد: نظری
 

 11تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: ساسان امانت 3تعداد واحد:

 ساسان امانتمدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:  دقیقه 90مدت كالس: 

 98بهمن  :یبازنگر/نيتدو خيتار

 
 

 میو پتاس میسد ینرالهایبا م ییآشناعنوان درس : 

 میو پتاس میسد ینرالهایبا م ییآشناهدف کلی درس :  

 

 
 اهداف جزئی :

 : انيجلسه دانشجو انيروددر پا یانتظار م
 را بدانند. يیو شکل آن در مواد غذا میو پتاس ميسد ساختار
 را بدانند. میو پتاس ميسد کيولوژيزیف عملکرد

 موثر برآن را در بدن بدانند. یجذب و انتقال  و فاكتورها نحوه
 آشنا شوند. میو پتاس ميعوارض كمبود سد با
 آشنا شوند. میو پتاس ميسد تیعوارض مسموم با

 را بدانند. میو پتاس ميسد يیغذا منابع
 را بدانند. میو پتاس ميشده روزانه سد هیتوص ريمقاد

 را بدانند یا هيتغذ تیوضع یابيارز نحوه

                        مجازیروش آموزش :  

 سامانه آموزش مجازیامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

Modern nutrition 

Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12 

The Vitamins: Fundamental Aspects in Nutrition and Health 
 

  دقیقه    20مدت زمان:   مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  20مدت زمان :  

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  10مدت زمان:    

  دقیقه  20مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 



 جلسه بیستم

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 تاريخ ارائه درس : 99-98سال تحصیلی  :  

 10-8ساعت:                         15/2/99روز:     2اساسی نام درس )واحد(  :  تغذيه 

 نوع واحد: نظری
 

 11تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: ساسان امانت 3تعداد واحد:

 ساسان امانتمدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:  دقیقه 90مدت كالس: 

 98بهمن  :یبازنگر/نيتدو خيتار

 
 

 آهن نرالیبا م ییآشناعنوان درس : 

 آهن نرالیبا م ییآشناهدف کلی درس :  

 
 

 اهداف جزئی :
 : انيجلسه دانشجو انيروددر پا یانتظار م

 را بدانند. يیآهن و شکل آن در مواد غذا ساختار

 آهن را بدانند. کيولوژيزیف عملکرد

 موثر برآن را در بدن بدانند. یجذب و انتقال  و فاكتورها نحوه

 عوارض كمبود آهن آشنا شوند. با

 آهن آشنا شوند. تیعوارض مسموم با

 آهن را بدانند. يیغذا منابع

 شده روزانه  آهن  را بدانند. هیتوص ريمقاد

 را بدانند یا هيتغذ تیوضع یابيارز نحوه

                        انيو ارائه دانشجو ی، بحث گروه یسخنرانروش آموزش :  

 ه، کتابتخت نت،پروژکتور،یپاور پوامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

Modern nutrition 

Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12 

The Vitamins: Fundamental Aspects in Nutrition and Health 
 

  دقیقه    20مدت زمان:   مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  20مدت زمان :  

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  10مدت زمان:    

  دقیقه  20مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 



 جلسه بیست و يکم

 گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:      :                                             دانشکده

 تاريخ ارائه درس : 99-98سال تحصیلی  :  

 10-8ساعت:                          21/2/99روز:      2نام درس )واحد(  :  تغذيه اساسی 

 نوع واحد: نظری
 

 11تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: ساسان امانت 3تعداد واحد:

 ساسان امانتمدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:  دقیقه 90مدت كالس: 

 98بهمن  :یبازنگر/نيتدو خيتار

 
 

 یرو نرالیبا م ییآشناعنوان درس : 

 یرو نرالیبا م ییآشناهدف کلی درس :  

 
 

 اهداف جزئی :
 : انيجلسه دانشجو انيروددر پا یانتظار م

 را بدانند. يیو شکل آن در مواد غذا یرو ساختار

 را بدانند. روی کيولوژيزیف عملکرد

 موثر برآن را در بدن بدانند. یجذب و انتقال  و فاكتورها نحوه

 آشنا شوند. یعوارض كمبود رو با

 آشنا شوند. یرو تیعوارض مسموم با

 را بدانند. یرو يیغذا منابع

 را بدانند. یشده روزانه  رو هیتوص ريمقاد

 را بدانند یا هيتغذ تیوضع یابيارز نحوه

                        انيو ارائه دانشجو ی، بحث گروه یسخنرانروش آموزش :  

 ه، کتابتخت نت،پروژکتور،یپاور پوامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

Modern nutrition 

Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12 

The Vitamins: Fundamental Aspects in Nutrition and Health 
 

  دقیقه    20مدت زمان:   مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  20مدت زمان :  

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  10مدت زمان:    

  دقیقه  20مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 



 جلسه بیست و دوم

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 تاريخ ارائه درس : 99-98سال تحصیلی  :  

 10-8ساعت:                          22/2/99روز:      2تغذيه اساسی نام درس )واحد(  :  

 نوع واحد: نظری
 

 11تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: ساسان امانت 3تعداد واحد:

 ساسان امانتمدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:  دقیقه 90مدت كالس: 

 98بهمن  :یبازنگر/نيتدو خيتار

 
 

 و فلور دی نرالیبا م ییآشناعنوان درس : 

 و فلور دی نرالیبا م ییآشناهدف کلی درس :  

 
 

 اهداف جزئی :
 : انيجلسه دانشجو انيروددر پا یانتظار م
 را بدانند. يیو فلور و شکل آن در مواد غذا دي ساختار
 و فلور را بدانند. دي کيولوژيزیف عملکرد

 موثر برآن را در بدن بدانند. یجذب و انتقال  و فاكتورها نحوه
 و فلور آشنا شوند. ديعوارض كمبود  با
 و فلور آشنا شوند. دي تیعوارض مسموم با

 و فلور را بدانند. دي يیغذا منابع
 و فلور را بدانند. ديشده روزانه  هیتوص ريمقاد

 را بدانند یا هيتغذ تیوضع یابيارز نحوه

                        مجازیروش آموزش :  

 یسامانه آموزش مجازامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

Modern nutrition 

Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12 

The Vitamins: Fundamental Aspects in Nutrition and Health 
 

  دقیقه    20مدت زمان:   مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  20مدت زمان :  

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  10مدت زمان:    

  دقیقه  20مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 



 جلسه بیست و سوم

 گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:       :                                            دانشکده

 تاريخ ارائه درس : 99-98سال تحصیلی  :  

 10-8ساعت:                          28/2/99روز:      2نام درس )واحد(  :  تغذيه اساسی 

 نوع واحد: نظری
 

 11تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: ساسان امانت 3واحد:تعداد 

 ساسان امانتمدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:  دقیقه 90مدت كالس: 

 98بهمن  :یبازنگر/نيتدو خيتار

 
 

 مس و کروم وم،یسلن ینرالهایبا م ییآشناعنوان درس : 

 مس و کروم وم،یسلن ینرالهایبا م ییآشناهدف کلی درس :  

 
 

 اهداف جزئی :
 : انيجلسه دانشجو انيروددر پا یانتظار م
 مس و كروم  وم،یسلن کيولوژيزیف عملکرد

 بدانند. را
 موثر برآن را در بدن بدانند. یجذب و انتقال  و فاكتورها نحوه

 مس و كروم  وم،یعوارض كمبود سلن با
 شوند. آشنا

 مس و كروم  وم،یسلن تیعوارض مسموم با
 شوند. آشنا
 مس و كروم  وم،یسلن يیغذا منابع

 بدانند. را
 مس و كروم  وم،یشده روزانه سلن هیتوص ريمقاد

 بدانند. را

 را بدانند یا هيتغذ تیوضع یابيارز نحوه

                        انيو ارائه دانشجو ی، بحث گروه یسخنرانروش آموزش :  

 ه، کتابتخت نت،پروژکتور،یپاور پوامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

Modern nutrition 

Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12 

The Vitamins: Fundamental Aspects in Nutrition and Health 
 

  دقیقه    20مدت زمان:   مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  20مدت زمان :  

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  10مدت زمان:    

  دقیقه  20مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 


