
 
 

 

  

 

 
 

 ترکیبی  (lesson Planروزانه )طرح درس 

 جلسه اول
 

 کارشناسی علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:     : بهداشت   گروه آموزشی: علوم تغذیههدانشکد

 01/6/11 تاریخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصیلی  :  

 1-01 ساعت:        سه شنبهروز:  تغذیه در دوره های زندگینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 01تعداد دانشجویان: 

 دکتر مهکامه عاشورپور مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر مهکامه عاشورپور :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 11مرداد  بازنگری:تدوین /  تاریخ
 

 تغذیه در دوران بارداری:  جلسهعنوان 

 ییرات فیزیولوژیک و اثرات وضعیت تغذیه بر بارداریبا تغ آشنایی دانشجویان:   جلسههدف کلی 

 
 در پایان از فراگیر انتظار می رود::  اختصاصیاهداف 
 تغییرات فیزیولوژیک در بارداری را درک کند -1

 اثر وضعیت تغذیه بر نتیجه بارداری را درک کرده و تحلیل نماید -2

 

 ترکیبی   /            روش آموزش:  حضوری         /       مجازی 

شامل سامانه  ییاسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر و با استفاده از نرم افزارها  امکانات آموزشی :

 دینو

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         تکلیف    فعالیت آموزشی :

 متعاقبا اعالم خواهد شد عنوان و نوع آزمون:

 1931، ترجمه: یاری، شیمی، انتشارات خسروی، 11اصول تغذیه کراوس، ویرایش  :منبع درس

، مترجمین: دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران، انتشارات ردگون 2تغذیه مدرن در سالمت و بیماری جلد 

 31و سیناطب، اسفند 
 جهت کالس های صرفا )این قسمت :    مقدمه

 (حضوری تکمیل گردد.
 دقیقه      :مدت زمان

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقهمدت زمان :    

 دقیقهمدت زمان :    

 دقیقهمدت زمان:      

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 دومجلسه 
 

 رشناسی علوم تغذیهکا مقطع / رشته تحصیلی:     : بهداشت   گروه آموزشی: علوم تغذیههدانشکد

 22/6/11تاریخ ارائه درس :  0911-0011سال تحصیلی  :  

 1-01روز: سه شنبه        ساعت:  نام درس )واحد(  :  تغذیه در دوره های زندگی

 نوع واحد: نظری
 

 01تعداد دانشجویان: 

 مسئول درس: دکتر مهکامه عاشورپور 2تعداد واحد: 

 کتر مهکامه عاشورپورد :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 11تاریخ تدوین / بازنگری: مرداد 
 

 ادامه تغذیه در دوران بارداریعنوان جلسه : 

 آشنایی دانشجویان با نیازهای تغذیه ای در بارداریهدف کلی جلسه :  

 
 اهداف اختصاصی : در پایان از فراگیر انتظار می رود:

 رداری را بشناسدنیازهای تغذیه ای انرژی و درشت مغذیها در با -1

 نیازهای تغذیه ای ریزمغذیها در بارداری را بشناسد -2

 /        ترکیبی       روش آموزش:  حضوری         /       مجازی 

شامل سامانه  ییاسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر و با استفاده از نرم افزارها  امکانات آموزشی :

 دینو

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         تکلیف    فعالیت آموزشی :

 متعاقبا اعالم خواهد شد عنوان و نوع آزمون:

 1931، ترجمه: یاری، شیمی، انتشارات خسروی، 11اصول تغذیه کراوس، ویرایش  منبع درس:

پزشکی تهران، انتشارات ردگون ، مترجمین: دانشجویان دانشگاه علوم 2تغذیه مدرن در سالمت و بیماری جلد 

 31و سیناطب، اسفند 
  مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های

 حضوری تکمیل گردد.(
 مدت زمان:      دقیقه

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه دی و نتیجه گیری جمع بن 

 

  



 سومجلسه 
 

 کارشناسی علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:     : بهداشت   گروه آموزشی: علوم تغذیههدانشکد

 0/7/11تاریخ ارائه درس :  0911-0011سال تحصیلی  :  

 1-01: روز: سه شنبه        ساعت نام درس )واحد(  :  تغذیه در دوره های زندگی

 نوع واحد: نظری
 

 01تعداد دانشجویان: 

 مسئول درس: دکتر مهکامه عاشورپور 2تعداد واحد: 

 دکتر مهکامه عاشورپور :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 11تاریخ تدوین / بازنگری: مرداد 
 

 ادامه تغذیه در دوران باردرایعنوان جلسه : 

 ض بارداری و راههای پیشگیری از آنهاآشنایی دانشجویان با عوارهدف کلی جلسه :  

 
 اهداف اختصاصی : در پایان از فراگیر انتظار می رود:

عوارض بارداری و اقدامات رژیمی مرتبط با آنها را بشناسد و نحوه مقابله با آنها را تحلیل  -1

 کند

 ردعوامل مرتبط با ایمنی غذا طی بارداری را بشناسد و راههای پیشگیری از آنها را نام بب -2

 /        ترکیبی       روش آموزش:  حضوری         /       مجازی 

شامل سامانه  ییاسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر و با استفاده از نرم افزارها  امکانات آموزشی :

 دینو

 گو/          پروژه        /        تاالر گفت         فعالیت آموزشی :   تکلیف 

 متعاقبا اعالم خواهد شد عنوان و نوع آزمون:

 1931، ترجمه: یاری، شیمی، انتشارات خسروی، 11اصول تغذیه کراوس، ویرایش  منبع درس:

، مترجمین: دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران، انتشارات ردگون 2تغذیه مدرن در سالمت و بیماری جلد 

 31و سیناطب، اسفند 
 ن قسمت صرفا جهت کالس های مقدمه :   )ای

 حضوری تکمیل گردد.(
 مدت زمان:      دقیقه

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 چهارمجلسه 
 

 کارشناسی علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:     بهداشت   گروه آموزشی: علوم تغذیه :هدانشکد

 1/7/11تاریخ ارائه درس :  0911-0011سال تحصیلی  :  

 1-01روز: سه شنبه        ساعت:  نام درس )واحد(  :  تغذیه در دوره های زندگی

 نوع واحد: نظری
 

 01تعداد دانشجویان: 

 مسئول درس: دکتر مهکامه عاشورپور 2تعداد واحد: 

 دکتر مهکامه عاشورپور :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 11تاریخ تدوین / بازنگری: مرداد 
 

 تغذیه در دوران شیردهیعنوان جلسه : 

 آشنایی دانشجویان با تغییرات فیزیولوژیک و تاثیر تغذیه بر شیردهیهدف کلی جلسه :  

 
 از فراگیر انتظار می رود:اهداف اختصاصی : در پایان 

 تغییرات فیزیولوژیک در شیردهی را درک کند -0

 اثر وضعیت تغذیه بر شیردهی را درک کرده و تحلیل نماید -2

 

 /        ترکیبی       روش آموزش:  حضوری         /       مجازی 

شامل سامانه  ییاده از نرم افزارهااسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر و با استف  امکانات آموزشی :

 دینو

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         فعالیت آموزشی :   تکلیف 

 متعاقبا اعالم خواهد شد عنوان و نوع آزمون:

 1931، ترجمه: یاری، شیمی، انتشارات خسروی، 11اصول تغذیه کراوس، ویرایش  منبع درس:

، مترجمین: دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران، انتشارات ردگون 2سالمت و بیماری جلد تغذیه مدرن در 

 31و سیناطب، اسفند 
  مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های

 حضوری تکمیل گردد.(
 مدت زمان:      دقیقه

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقهمدت زمان :    

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 پنجمجلسه 
 

 کارشناسی علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:     : بهداشت   گروه آموزشی: علوم تغذیههدانشکد

 02/7/11تاریخ ارائه درس :  0911-0011سال تحصیلی  :  

 1-01روز: سه شنبه        ساعت:  حد(  :  تغذیه در دوره های زندگینام درس )وا

 نوع واحد: نظری
 

 01تعداد دانشجویان: 

 مسئول درس: دکتر مهکامه عاشورپور 2تعداد واحد: 

 دکتر مهکامه عاشورپور :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 11تاریخ تدوین / بازنگری: مرداد 
 

 دوران شیردهی ادامه تغذیه درعنوان جلسه : 

 آشنایی دانشجویان با نیازهای تغذیه ای در شیردهیهدف کلی جلسه :  

 
 اهداف اختصاصی : در پایان از فراگیر انتظار می رود:

 نیازهای تغذیه ای انرژی و درشت مغذیها در شیردهی را بشناسد -1

 نیازهای تغذیه ای ریزمغذیها در شیردهی را بشناسد -2

 /        ترکیبی       /       مجازی      روش آموزش:  حضوری    

شامل سامانه  ییاسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر و با استفاده از نرم افزارها  امکانات آموزشی :

 دینو

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         فعالیت آموزشی :   تکلیف 

 تعاقبا اعالم خواهد شدم عنوان و نوع آزمون:

 1931، ترجمه: یاری، شیمی، انتشارات خسروی، 11اصول تغذیه کراوس، ویرایش  منبع درس:

، مترجمین: دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران، انتشارات ردگون 2تغذیه مدرن در سالمت و بیماری جلد 

 31و سیناطب، اسفند 
  مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های

 حضوری تکمیل گردد.(
 مدت زمان:      دقیقه

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 ششمجلسه 
 

 کارشناسی علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:     تغذیه : بهداشت   گروه آموزشی: علومهدانشکد

 22/7/11تاریخ ارائه درس :  0911-0011سال تحصیلی  :  

 1-01روز: سه شنبه        ساعت:  نام درس )واحد(  :  تغذیه در دوره های زندگی

 نوع واحد: نظری
 

 01تعداد دانشجویان: 

 ورپورمسئول درس: دکتر مهکامه عاش 2تعداد واحد: 

 دکتر مهکامه عاشورپور :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 11تاریخ تدوین / بازنگری: مرداد 
 

 ادامه تغذیه در دوران شیردهیعنوان جلسه : 

 آشنایی دانشجویان با توصیه ها در موارد خاص شیردهی هدف کلی جلسه:

 
 اهداف اختصاصی : در پایان از فراگیر انتظار می رود:

 حین شیردهی را درک کرده و اهمیت آنها را تحلیل کند توجهات الزم -1

 توصیه های تغذیه ای در موارد خاص از قبیل شیردهی پشت سر هم را بداند -2

 /        ترکیبی       روش آموزش:  حضوری         /       مجازی 

شامل سامانه  ییه از نرم افزارهااسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر و با استفاد  امکانات آموزشی :

 دینو

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         فعالیت آموزشی :   تکلیف 

 متعاقبا اعالم خواهد شد عنوان و نوع آزمون:

 1931، ترجمه: یاری، شیمی، انتشارات خسروی، 11اصول تغذیه کراوس، ویرایش  منبع درس:

، مترجمین: دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران، انتشارات ردگون 2مت و بیماری جلد تغذیه مدرن در سال

 31و سیناطب، اسفند 
  مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های

 حضوری تکمیل گردد.(
 مدت زمان:      دقیقه

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 یقهمدت زمان :    دق

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 هفتمجلسه 
 

 کارشناسی علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:     : بهداشت   گروه آموزشی: علوم تغذیههدانشکد

 21/7/11تاریخ ارائه درس :  0911-0011سال تحصیلی  :  

 1-01روز: سه شنبه        ساعت:  (  :  تغذیه در دوره های زندگینام درس )واحد

 نوع واحد: نظری
 

 01تعداد دانشجویان: 

 مسئول درس: دکتر مهکامه عاشورپور 2تعداد واحد: 

 دکتر مهکامه عاشورپور :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 11تاریخ تدوین / بازنگری: مرداد 
 

 ر دوران نوزادیتغذیه دعنوان جلسه : 

 آشنایی دانشجویان با تغییرات فیزیولوژیک و نیازهای تغذیه ای نوزادی هدف کلی جلسه:

 
 اهداف اختصاصی : در پایان از فراگیر انتظار می رود:

 تغییرات فیزیولوژیک در نوزادی را درک کند -0

 نیازهای تغذیه ای درشت مغذیها و ریزمغذیها در نوزادی را بشناسد -2

 

 /        ترکیبی       وزش:  حضوری         /       مجازی روش آم

شامل سامانه  ییاسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر و با استفاده از نرم افزارها  امکانات آموزشی :

 دینو

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         فعالیت آموزشی :   تکلیف 

 متعاقبا اعالم خواهد شد و نوع آزمون: عنوان

 1931، ترجمه: یاری، شیمی، انتشارات خسروی، 11اصول تغذیه کراوس، ویرایش  منبع درس:

، مترجمین: دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران، انتشارات ردگون 2تغذیه مدرن در سالمت و بیماری جلد 

 31و سیناطب، اسفند 
 ا جهت کالس های مقدمه :   )این قسمت صرف

 حضوری تکمیل گردد.(
 مدت زمان:      دقیقه

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 هشتمجلسه 
 

 کارشناسی علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:     روه آموزشی: علوم تغذیه: بهداشت   گهدانشکد

 6/1/11تاریخ ارائه درس :  0911-0011سال تحصیلی  :  

 1-01روز: سه شنبه        ساعت:  نام درس )واحد(  :  تغذیه در دوره های زندگی

 نوع واحد: نظری
 

 01تعداد دانشجویان: 

 دکتر مهکامه عاشورپورمسئول درس:  2تعداد واحد: 

 دکتر مهکامه عاشورپور :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 11تاریخ تدوین / بازنگری: مرداد 
 

 ادامه تغذیه در دوران نوزادیعنوان جلسه : 

 آشنایی دانشجویان با الگوهای تغذیه ای و شاخصهای تکاملی شیرخوارگی هدف کلی جلسه:

 
 گیر انتظار می رود:اهداف اختصاصی : در پایان از فرا

 الگوهای اولیه غذا دادن به نوزاد را بداند و تحلیل کند -1

سال اول زندگی را بشناسد و وضعیت تغذیه مناسب را بر این  2شاخصهای تکاملی در  -2

 اساس درک نماید

 /        ترکیبی       روش آموزش:  حضوری         /       مجازی 

شامل سامانه  ییکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر و با استفاده از نرم افزارهااسالید پروژ  امکانات آموزشی :

 دینو

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         فعالیت آموزشی :   تکلیف 

 متعاقبا اعالم خواهد شد عنوان و نوع آزمون:

 1931، شیمی، انتشارات خسروی، ، ترجمه: یاری11اصول تغذیه کراوس، ویرایش  منبع درس:

، مترجمین: دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران، انتشارات ردگون 2تغذیه مدرن در سالمت و بیماری جلد 

 31و سیناطب، اسفند 
  مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های

 حضوری تکمیل گردد.(
 مدت زمان:      دقیقه

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 نهمجلسه 
 

 کارشناسی علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:     : بهداشت   گروه آموزشی: علوم تغذیههدانشکد

 21/1/11تاریخ ارائه درس :  0911-0011 سال تحصیلی  : 

 1-01روز: سه شنبه        ساعت:  نام درس )واحد(  :  تغذیه در دوره های زندگی

 نوع واحد: نظری
 

 01تعداد دانشجویان: 

 مسئول درس: دکتر مهکامه عاشورپور 2تعداد واحد: 

 دکتر مهکامه عاشورپور :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 11/ بازنگری: مرداد تاریخ تدوین 
 

 آزمون میان ترم
 

  



 دهمجلسه 
 

 کارشناسی علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:     : بهداشت   گروه آموزشی: علوم تغذیههدانشکد

 27/1/11تاریخ ارائه درس :  0911-0011سال تحصیلی  :  

 1-01روز: سه شنبه        ساعت:  نام درس )واحد(  :  تغذیه در دوره های زندگی

 نوع واحد: نظری
 

 01تعداد دانشجویان: 

 مسئول درس: دکتر مهکامه عاشورپور 2تعداد واحد: 

 دکتر مهکامه عاشورپور :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 11تاریخ تدوین / بازنگری: مرداد 
 

 تغذیه در دوران کودکیعنوان جلسه : 

 ات فیزیولوژیک و نیازهای تغذیه ای کودکیآشنایی دانشجویان با تغییر هدف کلی جلسه:

 
 اهداف اختصاصی : در پایان از فراگیر انتظار می رود:

 تغییرات فیزیولوژیک در کودکی را درک کند -0

 نیازهای تغذیه ای درشت مغذیها و ریزمغذیها در کودکی را بشناسد -2

 /        ترکیبی       روش آموزش:  حضوری         /       مجازی 

شامل سامانه  ییاسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر و با استفاده از نرم افزارها  امکانات آموزشی :

 دینو

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         فعالیت آموزشی :   تکلیف 

 متعاقبا اعالم خواهد شد عنوان و نوع آزمون:

 1931، ترجمه: یاری، شیمی، انتشارات خسروی، 11کراوس، ویرایش اصول تغذیه  منبع درس:

، مترجمین: دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران، انتشارات ردگون 2تغذیه مدرن در سالمت و بیماری جلد 

 31و سیناطب، اسفند 
  مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های

 حضوری تکمیل گردد.(
 مدت زمان:      دقیقه

 ات درسکلی  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 یازدهمجلسه 
 

 م تغذیهکارشناسی علو مقطع / رشته تحصیلی:     : بهداشت   گروه آموزشی: علوم تغذیههدانشکد

 0/1/11تاریخ ارائه درس :  0911-0011سال تحصیلی  :  

 1-01روز: سه شنبه        ساعت:  نام درس )واحد(  :  تغذیه در دوره های زندگی

 نوع واحد: نظری
 

 01تعداد دانشجویان: 

 مسئول درس: دکتر مهکامه عاشورپور 2تعداد واحد: 

 عاشورپوردکتر مهکامه  :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 11تاریخ تدوین / بازنگری: مرداد 
 

 ادامه تغذیه در دوران کودکیعنوان جلسه : 

 آشنایی دانشجویان با عوامل و مالحظات مهم تغذیه ای در کودکی هدف کلی جلسه:

 
 اهداف اختصاصی : در پایان از فراگیر انتظار می رود:

 و تحلیل کندعوامل موثر بر دریافت غذا در کودکان را درک کرده  -1

 مالحظات تغذیه ای مهم در دوران کودکی را بشناسد و راه حل آنها را تحلیل کند -2

 /        ترکیبی       روش آموزش:  حضوری         /       مجازی 

شامل سامانه  ییاسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر و با استفاده از نرم افزارها  امکانات آموزشی :

 دینو

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         فعالیت آموزشی :   تکلیف 

 متعاقبا اعالم خواهد شد عنوان و نوع آزمون:

 1931، ترجمه: یاری، شیمی، انتشارات خسروی، 11اصول تغذیه کراوس، ویرایش  منبع درس:

نشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران، انتشارات ردگون ، مترجمین: دا2تغذیه مدرن در سالمت و بیماری جلد 

 31و سیناطب، اسفند 
  مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های

 حضوری تکمیل گردد.(
 مدت زمان:      دقیقه

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 ن:      دقیقهمدت زما

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 دوازدهمجلسه 
 

 کارشناسی علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:     : بهداشت   گروه آموزشی: علوم تغذیههدانشکد

 00/1/11تاریخ ارائه درس :  0911-0011سال تحصیلی  :  

 1-01روز: سه شنبه        ساعت:  نام درس )واحد(  :  تغذیه در دوره های زندگی

 نوع واحد: نظری
 

 01تعداد دانشجویان: 

 مسئول درس: دکتر مهکامه عاشورپور 2تعداد واحد: 

 دکتر مهکامه عاشورپور :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 11تاریخ تدوین / بازنگری: مرداد 
 

 تغذیه در دوران نوجوانیعنوان جلسه : 

 انشجویان با تغییرات فیزیولوژیک و نیازهای تغذیه ای نوجوانیآشنایی د هدف کلی جلسه:

 
 اهداف اختصاصی : در پایان از فراگیر انتظار می رود:

 تغییرات فیزیولوژیک در نوجوانی را درک کند -0

  نیازهای تغذیه ای درشت مغذیها و ریزمغذیها در نوجوانی را بشناسد -2

 /        ترکیبی       روش آموزش:  حضوری         /       مجازی 

شامل سامانه  ییاسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر و با استفاده از نرم افزارها  امکانات آموزشی :

 دینو

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         فعالیت آموزشی :   تکلیف 

 دمتعاقبا اعالم خواهد ش عنوان و نوع آزمون:

 1931، ترجمه: یاری، شیمی، انتشارات خسروی، 11اصول تغذیه کراوس، ویرایش  منبع درس:

، مترجمین: دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران، انتشارات ردگون 2تغذیه مدرن در سالمت و بیماری جلد 

 31و سیناطب، اسفند 
  مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های

 حضوری تکمیل گردد.(
 دت زمان:      دقیقهم

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 سیزدهمجلسه 
 

 کارشناسی علوم تغذیه شته تحصیلی:مقطع / ر     : بهداشت   گروه آموزشی: علوم تغذیههدانشکد

 01/1/11تاریخ ارائه درس :  0911-0011سال تحصیلی  :  

 1-01روز: سه شنبه        ساعت:  نام درس )واحد(  :  تغذیه در دوره های زندگی

 نوع واحد: نظری
 

 01تعداد دانشجویان: 

 مسئول درس: دکتر مهکامه عاشورپور 2تعداد واحد: 

 دکتر مهکامه عاشورپور :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 11تاریخ تدوین / بازنگری: مرداد 
 

 ادامه تغذیه در دوران نوجوانیعنوان جلسه : 

 آشنایی دانشجویان با عادات و الگوهای غذایی نوجوانی هدف کلی جلسه:

 
 اهداف اختصاصی : در پایان از فراگیر انتظار می رود:

 نمایدتحلیل  درک و وردن در دوران نوجوانی راعادات غذایی و رفتارهای غذا خ -1

الگوهای غذایی مربوط به شرایط خاص در دوران نوجوانی را بشناسد و توصیه های تغذیه  -2

 ای مناسب را ارائه نماید

 /        ترکیبی       روش آموزش:  حضوری         /       مجازی 

شامل سامانه  ییوژکتور و کامپیوتر و با استفاده از نرم افزارهااسالید پروژکتور ، ویدوئو پر  امکانات آموزشی :

 دینو

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         فعالیت آموزشی :   تکلیف 

 متعاقبا اعالم خواهد شد عنوان و نوع آزمون:

 1931خسروی،  ، ترجمه: یاری، شیمی، انتشارات11اصول تغذیه کراوس، ویرایش  منبع درس:

، مترجمین: دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران، انتشارات ردگون 2تغذیه مدرن در سالمت و بیماری جلد 

 31و سیناطب، اسفند 
  مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های

 حضوری تکمیل گردد.(
 مدت زمان:      دقیقه

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 چهاردهمجلسه 
 

 کارشناسی علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:     : بهداشت   گروه آموزشی: علوم تغذیههدانشکد

 22/1/11ه درس : تاریخ ارائ 0911-0011سال تحصیلی  :  

 1-01روز: سه شنبه        ساعت:  نام درس )واحد(  :  تغذیه در دوره های زندگی

 نوع واحد: نظری
 

 01تعداد دانشجویان: 

 مسئول درس: دکتر مهکامه عاشورپور 2تعداد واحد: 

 دکتر مهکامه عاشورپور :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 11تاریخ تدوین / بازنگری: مرداد 
 

 تغذیه در دوران بزرگسالیعنوان جلسه : 

 آشنایی دانشجویان با عوامل خطر سالمتی و الگوهای غذایی سالم در بزرگسالی هدف کلی جلسه:

 
 اهداف اختصاصی : در پایان از فراگیر انتظار می رود:

 عوامل خطر مربوط به سالمتی و سبک زندگی در بزرگسالی را درک کرده و تحلیل نماید -1

ا و روندهای غذایی سالم را بشناسد و از آنها به منظور انجام توصیه های مناسب الگوه -2

 استفاده کند

 /        ترکیبی       روش آموزش:  حضوری         /       مجازی 

 شامل سامانه ییاسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر و با استفاده از نرم افزارها  امکانات آموزشی :

 دینو

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         فعالیت آموزشی :   تکلیف 

 متعاقبا اعالم خواهد شد عنوان و نوع آزمون:

 1931، ترجمه: یاری، شیمی، انتشارات خسروی، 11اصول تغذیه کراوس، ویرایش  منبع درس:

انشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران، انتشارات ردگون ، مترجمین: د2تغذیه مدرن در سالمت و بیماری جلد 

 31و سیناطب، اسفند 
  مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های

 حضوری تکمیل گردد.(
 مدت زمان:      دقیقه

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 ان:      دقیقهمدت زم

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 پانزدهمجلسه 
 

 کارشناسی علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:     : بهداشت   گروه آموزشی: علوم تغذیههدانشکد

 2/01/11تاریخ ارائه درس :  0911-0011سال تحصیلی  :  

 1-01روز: سه شنبه        ساعت:  نام درس )واحد(  :  تغذیه در دوره های زندگی

 نوع واحد: نظری
 

 01تعداد دانشجویان: 

 مسئول درس: دکتر مهکامه عاشورپور 2تعداد واحد: 

 دکتر مهکامه عاشورپور :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 11تاریخ تدوین / بازنگری: مرداد 
 

 تغذیه در سالمندانعنوان جلسه : 

 ویان با نیازهای تغذیه ای سالمندیآشنایی دانشج هدف کلی جلسه:

 
 اهداف اختصاصی : در پایان از فراگیر انتظار می رود:

 نقش تغذیه در ارتقاء سالمت و پیشگیری از بیماریها را درک کند -1

 نیازهای تغذیه ای دوران سالمندی را بشناسد و بتواند توصیه های تغذیه ای مناسب را ارائه نماید -2

 /        ترکیبی       /       مجازی      روش آموزش:  حضوری    

شامل سامانه  ییاسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر و با استفاده از نرم افزارها  امکانات آموزشی :

 دینو

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         فعالیت آموزشی :   تکلیف 

 تعاقبا اعالم خواهد شدم عنوان و نوع آزمون:

 1931، ترجمه: یاری، شیمی، انتشارات خسروی، 11اصول تغذیه کراوس، ویرایش  منبع درس:

، مترجمین: دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران، انتشارات ردگون 2تغذیه مدرن در سالمت و بیماری جلد 

 31و سیناطب، اسفند 
  مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های

 حضوری تکمیل گردد.(
 مدت زمان:      دقیقه

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 شانزدهمجلسه 
 

 کارشناسی علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:     وم تغذیه: بهداشت   گروه آموزشی: علهدانشکد

 1/01/11تاریخ ارائه درس :  0911-0011سال تحصیلی  :  

 1-01روز: سه شنبه        ساعت:  نام درس )واحد(  :  تغذیه در دوره های زندگی

 نوع واحد: نظری
 

 01تعداد دانشجویان: 

 اشورپورمسئول درس: دکتر مهکامه ع 2تعداد واحد: 

 دکتر مهکامه عاشورپور :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 11تاریخ تدوین / بازنگری: مرداد 
 

 ادامه تغذیه در سالمندانعنوان جلسه : 

 آشنایی دانشجویان با عوامل تغذیه ای موثر بر کیفیت زندگی سالمندی هدف کلی جلسه:

 
 اهداف اختصاصی : در پایان از فراگیر انتظار می رود:

عوامل کاهش دهنده کیفیت زندگی در سالمندان را بشناسد و نقشش تغذیشه را در بهبشود ایشن عوامشل       -1

 تفسیر نماید

 نقش و اهمیت زندگی کمکی و تسهیالت مراقبتی مهارتی برای سالمندان را درک کند -2

 /        ترکیبی       روش آموزش:  حضوری         /       مجازی 

شامل سامانه  ییسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر و با استفاده از نرم افزارهاا  امکانات آموزشی :

 دینو

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         فعالیت آموزشی :   تکلیف 

 متعاقبا اعالم خواهد شد عنوان و نوع آزمون:

 1931رجمه: یاری، شیمی، انتشارات خسروی، ، ت11اصول تغذیه کراوس، ویرایش  منبع درس:

، مترجمین: دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران، انتشارات ردگون 2تغذیه مدرن در سالمت و بیماری جلد 

 31و سیناطب، اسفند 
  مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های

 حضوری تکمیل گردد.(
 مدت زمان:      دقیقه

 کلیات درس  

 س بخش اول در 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 جلسه هفدهم
 

 کارشناسی علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:     : بهداشت   گروه آموزشی: علوم تغذیههدانشکد

 تاریخ ارائه درس :  0911-0011:   سال تحصیلی 

 1-01روز: سه شنبه        ساعت:  نام درس )واحد(  :  تغذیه در دوره های زندگی

 نوع واحد: نظری
 

 01تعداد دانشجویان: 

 مسئول درس: دکتر مهکامه عاشورپور 2تعداد واحد: 

 دکتر مهکامه عاشورپور :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 11زنگری: مرداد تاریخ تدوین / با
 

 آزمون پایان ترم
 


