
 
 

 

  

 
 

 تزکیجی  (lesson Plan)رٍساًِ طزح درط 

 جلسِ اٍل

 کبرضٌبسی/علَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                   علَم تغذیِگريٌ آمًزشی:                             ثْذاضت اٍس: داوشکذ

                  24/06/99 تبریخ ارائِ درط : 99-400سبل تحصیلی  :  

 10-12 سبعت: دٍضٌجِ        رٍس:   1تغذیِ اسبسی ًبم درط )ٍاحذ(  : 

 ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 20 تعذاد داًطجَیبى  :

 دکتز سویِ یَسبیی هسئَل درط: 2 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ یَسبیی :هذرط دقیقِ 40هذت کالط: 

 99/  05/  25 ثبسًگزی:تذٍیي /  تبریخ
 

 تعزیف ٍ تقسین ثٌذی کزثَّیذرات ّب:  جلسٍعىًان 

 آضٌبیی داًطجَیبى ثب اًَاع تقسین ثٌذی کزثَّیذرات ّب:   جلسٍَذف کلی 

ثزدُ ٍ  سبکبریذّب، پلی سبکبریذّب( را ًبمداًطجَ ثتَاًذ اًَاع کزثَّیذرات )هًََسبکبریذّب، دی :  اختصاصیاَذاف 
 .ٍیضگی ّبی آى ّب را ثطٌبسذ

 خیز: ترکیبی       /          ثلی مجازی: /            خیرحضًری:  ريش آمًزش :  

 اسالیذ، سبهبًِ ًَیذکبهپیَتز، ایٌتزًت، امکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً      خیز /          پريشٌ :         خیزفعالیت آمًزشی :   تکلیف : 

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.مشخصات آن در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری  مىبع درس :

1-Mahan L K and Escott- Stump S. Krauses Food, Nutrition & Diet Therapy. 

 WB. Saunders Company. 
2-Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross AC. Modern Nutrition in Health a Disease. 
Lippincott , Williams & Wilkins 

 ٍدقیقِ      :هذت سهبى (جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.صرفا )ایه قسمت :    مقذم 

 کلیات درس  

  ثخص اٍل درط 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درط 

 دقیقِ  10دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 20هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 

 داًطکذُ علَم پشضکی ٍ خذهبت ثْذاضتی درهبًی الرستبى

 هزکش هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَسش علَم پشضکی

 ٍاحذ ثزًبهِ ریشی درسی ٍ آهَسضی

 



 
 

 

  

 جلسِ دٍم
 

 کبرضٌبسی/علَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                  علَم تغذیِگريٌ آمًزشی:                             ثْذاضت اٍس: داوشکذ

                  31/06/99 تبریخ ارائِ درط : 99-400سبل تحصیلی  :  

 10-12 سبعت:دٍضٌجِ      رٍس:    1تغذیِ اسبسی ًبم درط )ٍاحذ(  : 

 ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 20 تعذاد داًطجَیبى  :

 دکتز سویِ یَسبیی هسئَل درط: 2 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ یَسبیی :هذرط دقیقِ 40هذت کالط: 

 99/  05/  25 تبریخ تذٍیي / ثبسًگزی:
 

 ًطبستِ:  جلسٍعىًان 

 ًطبستِ ّب، سبختبر، ّضن ٍ جذة آىآضٌبیی داًطجَیبى ثب اًَاع :   جلسٍَذف کلی 

 

، هتبثَلیسن، ّضن ٍ ثزدُ ٍ ٍیضگی ّبی آى ّب ًطبستِ )هَهی، هقبٍم( را ًبمداًطجَ ثتَاًذ اًَاع  : اختصاصیاَذاف 
 .را ثطٌبسذ جذة آى ّب

 

 خیز: ترکیبی       /          ثلیمجازی:  /               خیز: حضًریريش آمًزش :  

 ًَیذکبهپیَتز، ایٌتزًت،اسالیذ، سبهبًِ  امکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً      خیز /          پريشٌ :           خیزفعالیت آمًزشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :

1-Mahan L K and Escott- Stump S. Krauses Food, Nutrition & Diet Therapy. 

 WB. Saunders Company. 
2-Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross AC. Modern Nutrition in Health a Disease. 
Lippincott , Williams & Wilkins. 

 ٍهذت سهبى:      دقیقِ ل گردد.()ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمی:    مقذم 

 کلیات درس  

  ثخص اٍل درط 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درط 

 دقیقِ  10دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 20هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 

 



 
 

  

 جلسِ سَم
 

 کبرضٌبسی/علَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                       علَم تغذیِگريٌ آمًزشی:                    ثْذاضت اٍس: داوشکذ

                  07/07/99 تبریخ ارائِ درط : 99-400سبل تحصیلی  :  

 10-12 سبعت: دٍضٌجِ          رٍس:   1تغذیِ اسبسی ًبم درط )ٍاحذ(  : 

 ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 20 تعذاد داًطجَیبى  :

 دکتز سویِ یَسبیی هسئَل درط: 2 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ یَسبیی :هذرط دقیقِ 40هذت کالط: 

 99/  05/  25 تبریخ تذٍیي / ثبسًگزی:
 

 فیجزّب:  جلسٍعىًان 

 فیجزّب ّب، سبختبر، ٍ تقسین ثٌذی آى ّبآضٌبیی داًطجَیبى ثب اًَاع :   جلسٍَذف کلی 

 

 .را ثطٌبسذ ثزدُ، سبختبر ٍ ٍیضگی ّبی آى ّب( را ًبم فیجز )هحلَل، ًبهحلَلداًطجَ ثتَاًذ اًَاع :  اختصاصیاَذاف 

 

 خیز: ترکیبی       /          ثلیمجازی:  /               خیز: حضًریريش آمًزش :  

 کبهپیَتز، ایٌتزًت،اسالیذ، سبهبًِ ًَیذ امکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً       خیز/          پريشٌ :          خیز فعالیت آمًزشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :

1-Mahan L K and Escott- Stump S. Krauses Food, Nutrition & Diet Therapy. 

 WB. Saunders Company. 
2-Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross AC. Modern Nutrition in Health a Disease. 
Lippincott , Williams & Wilkins. 

 ٍسهبى:      دقیقِهذت  )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

 کلیات درس  

  ثخص اٍل درط 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درط 

 دقیقِ  10دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 20هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 

  



 
 

  

 جلسِ چْبرم
 

 کبرضٌبسی/علَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                       علَم تغذیِگريٌ آمًزشی:                ثْذاضت اٍس: داوشکذ

                  14/07/99 تبریخ ارائِ درط : 99-400سبل تحصیلی  :  

 10-12 سبعت: دٍضٌجِ         رٍس:   1تغذیِ اسبسی ًبم درط )ٍاحذ(  : 

 ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 20 داًطجَیبى  : تعذاد

 دکتز سویِ یَسبیی هسئَل درط: 2 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ یَسبیی :هذرط دقیقِ 40هذت کالط: 

 99/  05/  25 تبریخ تذٍیي / ثبسًگزی:
 

 ضیزیي کٌٌذُ ّبی هصٌَعی:  جلسٍعىًان 

 ٍ جذة آضٌبیی داًطجَیبى ثب اًَاع ضیزیي کٌٌذُ ّبی هصٌَعی، سبختبر، ّضن:   جلسٍَذف کلی 

 

داًطجَ ثتَاًذ اًَاع ضیزیي کٌٌذُ ّبی هصٌَعی را ًبم ثزدُ، سبختبر ٍ ٍیضگی ّبی آى ّب را :  اختصاصیاَذاف 
 ثطٌبسذ ٍ اثزات احتوبلی آى ّب ثز سالهتی را ضزح دّذ.

 

 خیز: ترکیبی       /          ثلیمجازی:  /               خیز: حضًریريش آمًزش :  

 کبهپیَتز، ایٌتزًت،اسالیذ، سبهبًِ ًَیذ امکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً       خیز/          پريشٌ :         ثلیفعالیت آمًزشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد. در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن مىبع درس :

1-Mahan L K and Escott- Stump S. Krauses Food, Nutrition & Diet Therapy. 

 WB. Saunders Company. 
2-Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross AC. Modern Nutrition in Health a Disease. 
Lippincott , Williams & Wilkins. 

 ٍهذت سهبى:      دقیقِ )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

 کلیات درس  

  ثخص اٍل درط 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درط 

 دقیقِ  10دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 20هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 

  



 
 

  

 پٌجنجلسِ 
 

 کبرضٌبسی/علَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                       علَم تغذیِگريٌ آمًزشی:                  اٍس بُذاشت: داوشکذ

                  21/07/99 تبریخ ارائِ درط : 99-400سبل تحصیلی  :  

 10-12 سبعت:          دٍضٌجِ رٍس:  1تغذیِ اسبسی ًبم درط )ٍاحذ(  : 

 ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 20 تعذاد داًطجَیبى  :

 دکتز سویِ یَسبیی هسئَل درط: 2 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ یَسبیی :هذرط دقیقِ 40هذت کالط: 

 99/  05/  25 تبریخ تذٍیي / ثبسًگزی:
 

 تٌظین قٌذ خَى:  جلسٍعىًان 

 آضٌبیی داًطجَیبى ثب تٌظین قٌذ خَى:   جلسٍَذف کلی 

 

 هَلکَلی قٌذ خَى آضٌب ضَد. -تٌظین  هتبثَلیکی، َّرهًَی ٍ سلَلی ثب داًطجَ:  اختصاصیاَذاف 

 

 خیز: ترکیبی       /          ثلیمجازی:  /               خیز: حضًریريش آمًزش :  

 کبهپیَتز، ایٌتزًت،اسالیذ، سبهبًِ ًَیذ امکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً       خیز/          پريشٌ :         خیز فعالیت آمًزشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :

1-Mahan L K and Escott- Stump S. Krauses Food, Nutrition & Diet Therapy. 

 WB. Saunders Company. 
2-Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross AC. Modern Nutrition in Health a Disease. 
Lippincott , Williams & Wilkins. 

 ٍهذت سهبى:      دقیقِ )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

 کلیات درس  

  ثخص اٍل درط 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درط 

 دقیقِ  10دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 20هذت سهبى:     

  دقیقِ  40هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 

  



 
 

  

 جلسِ ضطن
 

 کبرضٌبسی/علَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                       علَم تغذیِگريٌ آمًزشی:                   ثْذاضت اٍس: داوشکذ

                  28/07/99 تبریخ ارائِ درط : 99-400سبل تحصیلی  :  

 10-12 سبعت: دٍضٌجِ         رٍس:   1تغذیِ اسبسی ًبم درط )ٍاحذ(  : 

 ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 20 تعذاد داًطجَیبى  :

 دکتز سویِ یَسبیی هسئَل درط: 2 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ یَسبیی :هذرط دقیقِ 40هذت کالط: 

 99/  05/  25 تبریخ تذٍیي / ثبسًگزی:
 

 ی کبریَصىکزثَّیذرات ّب:  جلسٍعىًان 

 کزثَّیذرات ّبی کبریَصىآضٌبیی داًطجَیبى ثب  :  جلسٍَذف کلی 

 

تعزیف ًوَدُ ٍ ثب هکبًیسن ّبی کبریَصًیسیتِ ثتَاًذ کزثَّیذرات ّبی کبریَصى را داًطجَ :  اختصاصیاَذاف 
 .کزثَّیذرات ّب آضٌب ضَد

 

 خیز: ترکیبی       /          ثلیمجازی:  /               خیز: حضًریريش آمًزش :  

 کبهپیَتز، ایٌتزًت،اسالیذ، سبهبًِ ًَیذ امکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً      خیز /          پريشٌ :          خیزفعالیت آمًزشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :

1-Mahan L K and Escott- Stump S. Krauses Food, Nutrition & Diet Therapy. 

 WB. Saunders Company. 
2-Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross AC. Modern Nutrition in Health a Disease. 
Lippincott , Williams & Wilkins. 

 ٍهذت سهبى:      دقیقِ )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

 کلیات درس  

  ثخص اٍل درط 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درط 

 دقیقِ  10دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 20هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 



 
 

  

 جلسِ ّفتن
 

 کبرضٌبسی/علَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                       علَم تغذیِگريٌ آمًزشی:             ثْذاضت اٍس: داوشکذ

                  05/08/99 تبریخ ارائِ درط : 99-400سبل تحصیلی  :  

 10-12 سبعت: دٍضٌجِ          رٍس:   1تغذیِ اسبسی ًبم درط )ٍاحذ(  : 

 ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 20 تعذاد داًطجَیبى  :

 دکتز سویِ یَسبیی هسئَل درط: 2 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ یَسبیی :هذرط دقیقِ 40هذت کالط: 

 99/  05/  25 تبریخ تذٍیي / ثبسًگزی:
 

 ّبیپزتزی گلیسیزیذهی ًبضی اس کزثَّیذرات ّب:  جلسٍعىًان 

 آضٌبیی داًطجَیبى ثب ًقص کزثَّیذرات ّب در افشایص تزی گلیسیزیذ:   جلسٍَذف کلی 

 

داًطجَ ثب ّبیپزتزی گلیسیزیذهی ًبضی اس هصزف کزثَّیذرات ّب آضٌب ضَد ٍ ًقص کزثَّیذرات ّب :  اختصاصیاَذاف 
 عزٍق ٍ دیبثت را ضزح دّذ.-را در سٌذرم هتبثَلیک، ثیوبری ّبی قلجی

 

 خیز: ترکیبی       /          ثلیمجازی:  /               خیز :حضًریريش آمًزش :  

 کبهپیَتز، ایٌتزًت،اسالیذ، سبهبًِ ًَیذ امکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً      خیز /          پريشٌ :          ثلیفعالیت آمًزشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح  مىبع درس :

1-Mahan L K and Escott- Stump S. Krauses Food, Nutrition & Diet Therapy. 

 WB. Saunders Company. 
2-Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross AC. Modern Nutrition in Health a Disease. 
Lippincott , Williams & Wilkins. 

 ٍهذت سهبى:      دقیقِ جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.()ایه قسمت صرفا :    مقذم 

 کلیات درس  

  ثخص اٍل درط 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درط 

 دقیقِ  10دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 20هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 

  



 
 

 
 

  

 جلسِ ّطتن
 

 کبرضٌبسی/علَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                       علَم تغذیِگريٌ آمًزشی:               ثْذاضت اٍس: داوشکذ

                  12/08/99 تبریخ ارائِ درط : 99-400سبل تحصیلی  :  

 10-12 سبعت: دٍضٌجِ   رٍس:   1تغذیِ اسبسی ًبم درط )ٍاحذ(  : 

 ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 20 تعذاد داًطجَیبى  :

 دکتز سویِ یَسبیی هسئَل درط: 2 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ یَسبیی :هذرط دقیقِ 40هذت کالط: 

 99/  05/  25 تبریخ تذٍیي / ثبسًگزی:
 

 سبختبر اسیذّبی آهیٌِ:  جلسٍعىًان 

 اسیذّبی آهیٌِهفبّین پبیِ ٍ سبختبر ثیَضیویبیی آضٌبیی داًطجَیبى ثب :   جلسٍَذف کلی 

 

ٍ سبختبر  ضزٍری ضزطی ٍ غیز ضزٍری(-)ضزٍریاسیذّبی آهیٌِ ٍ اًَاع  داًطجَ ثب هفَْم:  اختصاصیاَذاف 
 .ثیَضیویبیی آى ّب آضٌب ضَد

 

 خیز: ترکیبی       /          ثلیمجازی:  /               خیز: حضًریريش آمًزش :  

 ایٌتزًت،اسالیذ، سبهبًِ ًَیذکبهپیَتز،  امکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً       خیز/          پريشٌ :          خیزفعالیت آمًزشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 وًشتٍ شًد.در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی  مىبع درس :

1-Mahan L K and Escott- Stump S. Krauses Food, Nutrition & Diet Therapy. 

 WB. Saunders Company. 
2-Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross AC. Modern Nutrition in Health a Disease. 
Lippincott , Williams & Wilkins. 

 ٍهذت سهبى:      دقیقِ حضًری تکمیل گردد.( )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای:    مقذم 

 کلیات درس  

  ثخص اٍل درط 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درط 

 دقیقِ  10دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 20هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 

  



 

 
 

  

 جلسِ ًْن
 

 کبرضٌبسی/علَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                       علَم تغذیِگريٌ آمًزشی:                  ثْذاضت اٍس: داوشکذ

                  19/08/99 تبریخ ارائِ درط : 99-400سبل تحصیلی  :  

 10-12 سبعت:  دٍضٌجِ      رٍس:  1تغذیِ اسبسی ًبم درط )ٍاحذ(  : 

 ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 20 داًطجَیبى  :تعذاد 

 دکتز سویِ یَسبیی هسئَل درط: 2 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ یَسبیی :هذرط دقیقِ 40هذت کالط: 

 99/  05/  25 تبریخ تذٍیي / ثبسًگزی:
 

 ّضن، جذة ٍ هتبثَلیسن اسیذّبی آهیٌِ:  جلسٍعىًان 

 آهیٌِآضٌبیی داًطجَیبى ثب ّضن، جذة ٍ هتبثَلیسن اسیذّبی :   جلسٍَذف کلی 

 

 داًطجَ ثب ّضن، جذة ٍ هتبثَلیسن اسیذّبی آهیٌِ آضٌب ضَد.:  اختصاصیاَذاف 

 

 خیز: ترکیبی       /          ثلیمجازی:  /               خیز: حضًریريش آمًزش :  

 کبهپیَتز، ایٌتزًت،اسالیذ، سبهبًِ ًَیذ امکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگًخیز        /          پريشٌ :         خیزفعالیت آمًزشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :

1-Mahan L K and Escott- Stump S. Krauses Food, Nutrition & Diet Therapy. 

 WB. Saunders Company. 
2-Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross AC. Modern Nutrition in Health a Disease. 
Lippincott , Williams & Wilkins. 

 ٍهذت سهبى:      دقیقِ )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

 کلیات درس  

  ثخص اٍل درط 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درط 

 دقیقِ  10دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 20هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 

  



 

 
 

  

 جلسِ دّن
 

 کبرضٌبسی/علَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                       علَم تغذیِگريٌ آمًزشی:            ثْذاضت اٍس: داوشکذ

                  26/08/99 تبریخ ارائِ درط : 99-400سبل تحصیلی  :  

 10-12 سبعت: دٍضٌجِ          رٍس:   1تغذیِ اسبسی ًبم درط )ٍاحذ(  : 

 ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 20 تعذاد داًطجَیبى  :

 دکتز سویِ یَسبیی هسئَل درط: 2 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ یَسبیی :هذرط دقیقِ 40هذت کالط: 

 99/  05/  25 تبریخ تذٍیي / ثبسًگزی:
 

 ارسیبثی کیفیت ٍ تعییي ًیبس ثِ پزٍتئیي:  جلسٍعىًان 

 آضٌبیی داًطجَیبى ثب رٍش ّبی ارسیبثی کیفیت ٍ تعییي ًیبس ثِ پزٍتئیي ٍ اسیذّبی آهیٌِ:   جلسٍَذف کلی 

 

داًطجَ ثب اًَاع رٍش ّبی ارسیبثی کیفیت پزٍتئیي ٍ تعییي ًیبس ثِ پزٍتئیي/اسیذّبی آهیٌِ آضٌب :  اختصاصیاَذاف 
 ضَد.

 

 خیز:  ترکیبی       /          ثلی مجازی: /               خیز :حضًریريش آمًزش :  

 کبهپیَتز، ایٌتزًت،اسالیذ، سبهبًِ ًَیذ امکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً       خیز/          پريشٌ :          ثلیفعالیت آمًزشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :

1-Mahan L K and Escott- Stump S. Krauses Food, Nutrition & Diet Therapy. 

 WB. Saunders Company. 
2-Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross AC. Modern Nutrition in Health a Disease. 
Lippincott , Williams & Wilkins. 

 ٍسهبى:      دقیقِهذت  )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

 کلیات درس  

  ثخص اٍل درط 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درط 

 دقیقِ  10دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 20هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 



 
 

 
 

  

 جلسِ یبسدّن
 

 کبرضٌبسی/علَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                       علَم تغذیِگريٌ آمًزشی:           ثْذاضت اٍس: داوشکذ

                  03/09/99 تبریخ ارائِ درط : 99-400سبل تحصیلی  :  

 10-12 سبعت: دٍضٌجِ          رٍس:   1تغذیِ اسبسی ًبم درط )ٍاحذ(  : 

 ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 20 تعذاد داًطجَیبى  :

 دکتز سویِ یَسبیی هسئَل درط: 2 ٍاحذ:تعذاد 

 دکتز سویِ یَسبیی :هذرط دقیقِ 40هذت کالط: 

 99/  05/  25 تبریخ تذٍیي / ثبسًگزی:
 

 تعبریف ٍ سبختبر ثیَضیویبیی لیپیذّب:  جلسٍعىًان 

 هفَْم ٍ سبختبر ثیَضیویبیی لیپیذّبآضٌبیی داًطجَیبى ثب :   جلسٍَذف کلی 

 

 .هفبّین پبیِ ٍ سبختبر ثیَضیویبیی اسیذّبی آهیٌِ آضٌب ضَدداًطجَ ثب :  اختصاصیاَذاف 

 

 خیز: ترکیبی       /          ثلیمجازی:  /               خیز: حضًریريش آمًزش :  

 کبهپیَتز، ایٌتزًت،اسالیذ، سبهبًِ ًَیذ امکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً       خیز/          پريشٌ :         خیزفعالیت آمًزشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :

1-Mahan L K and Escott- Stump S. Krauses Food, Nutrition & Diet Therapy. 

 WB. Saunders Company. 
2-Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross AC. Modern Nutrition in Health a Disease. 
Lippincott , Williams & Wilkins. 

 ٍهذت سهبى:      دقیقِ )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

 کلیات درس  

  ثخص اٍل درط 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درط 

 دقیقِ  10دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 20هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 



 

 

  

 جلسِ دٍاسدّن
 

 کبرضٌبسی/علَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                       علَم تغذیِگريٌ آمًزشی:             ثْذاضت اٍس: داوشکذ

                  10/09/99 تبریخ ارائِ درط : 99-400سبل تحصیلی  :  

 10-12 سبعت: دٍضٌجِ          رٍس:   1تغذیِ اسبسی ًبم درط )ٍاحذ(  : 

 ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 20 تعذاد داًطجَیبى  :

 دکتز سویِ یَسبیی هسئَل درط: 2 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ یَسبیی :هذرط دقیقِ 40هذت کالط: 

 99/  05/  25 تبریخ تذٍیي / ثبسًگزی:
 

 ّضن، جذة ٍ هتبثَلیسن لیپیذّب:  جلسٍعىًان 

 آضٌبیی داًطجَیبى ثب ّضن، جذة ٍ هتبثَلیسن لیپیذّب:   جلسٍَذف کلی 

 

لیپیذّب آضٌب ضَد ٍ ًحَُ ی ضکل گیزی ٍ عولکزد لیپَپزٍتئیي داًطجَ ّضن، جذة ٍ هتبثَلیسن :  اختصاصیاَذاف 
 ّب را ضزح دّذ.

 

 خیز: ترکیبی       /          ثلیمجازی:  /               خیز: حضًریريش آمًزش :  

 کبهپیَتز، ایٌتزًت،اسالیذ، سبهبًِ ًَیذ امکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً     خیز  /          پريشٌ :       ثلیفعالیت آمًزشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :

1-Mahan L K and Escott- Stump S. Krauses Food, Nutrition & Diet Therapy. 

 WB. Saunders Company. 
2-Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross AC. Modern Nutrition in Health a Disease. 
Lippincott , Williams & Wilkins. 

 ٍهذت سهبى:      دقیقِ )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

 کلیات درس  

  ثخص اٍل درط 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درط 

 دقیقِ  10دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 20هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 

  



 
 
 

 

  

 جلسِ سیشدّن
 

 کبرضٌبسی/علَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                       علَم تغذیِگريٌ آمًزشی:                   ثْذاضت اٍس: داوشکذ

                  17/09/99 تبریخ ارائِ درط : 99-400سبل تحصیلی  :  

 10-12 سبعت: دٍضٌجِ          رٍس:   1تغذیِ اسبسی ًبم درط )ٍاحذ(  : 

 ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 20 تعذاد داًطجَیبى  :

 دکتز سویِ یَسبیی هسئَل درط: 2 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ یَسبیی :هذرط دقیقِ 40هذت کالط: 

 99/  05/  25 تبریخ تذٍیي / ثبسًگزی:
 

 سٌتش اسیذّبی چزة:  جلسٍعىًان 

 هسیز ثیَسٌتش اسیذّبی چزةآضٌبیی داًطجَیبى ثب :   جلسٍَذف کلی 

 

هَجَد ٍ علت ضزٍری ثَدى ثزخی اس هسیز ثیَسٌتش اسیذّبی چزة، آًشین ّبی داًطجَ ثب :  اختصاصیاَذاف 
 اسیذّبی چزة آضٌب ضَد.

 

 خیز: ترکیبی       /          ثلیمجازی:  /              خیز: حضًری ريش آمًزش :  

 کبهپیَتز، ایٌتزًت،اسالیذ، سبهبًِ ًَیذ امکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً       خیز/          پريشٌ :       خیزفعالیت آمًزشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :

1-Mahan L K and Escott- Stump S. Krauses Food, Nutrition & Diet Therapy. 

 WB. Saunders Company. 
2-Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross AC. Modern Nutrition in Health a Disease. 
Lippincott , Williams & Wilkins. 

 ٍهذت سهبى:      دقیقِ )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

 کلیات درس  

  ثخص اٍل درط 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درط 

 دقیقِ  10دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 20هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 



 
 

 

  

 جلسِ چْبردّن
 

 تغذیِکبرضٌبسی/علَم مقطع / رشتٍ تحصیلی:                       علَم تغذیِگريٌ آمًزشی:            ثْذاضت اٍس: داوشکذ

                  24/09/99 تبریخ ارائِ درط : 99-400سبل تحصیلی  :  

 10-12 سبعت: دٍضٌجِ            رٍس:   1تغذیِ اسبسی ًبم درط )ٍاحذ(  : 

 ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 20 تعذاد داًطجَیبى  :

 دکتز سویِ یَسبیی هسئَل درط: 2 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ یَسبیی :هذرط دقیقِ 40هذت کالط: 

 99/  05/  25 تبریخ تذٍیي / ثبسًگزی:
 

 ًقص اسیذّبی چزة در التْبة:  جلسٍعىًان 

 آضٌبیی داًطجَیبى ثب ًقص اسیذّبی چزة در التْبة:   جلسٍَذف کلی 

 

 عزٍقی ٍ تٌفسی آضٌب ضَد.-ًقص اسیذّبی چزة در التْبة، ثیوبری ّبی قلجیداًطجَ ثب  : اختصاصیاَذاف 

 

 خیز: ترکیبی       /          ثلی مجازی: /              خیز:حضًری ريش آمًزش :  

 کبهپیَتز، ایٌتزًت،اسالیذ، سبهبًِ ًَیذ امکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً       خیز/          پريشٌ :      خیز فعالیت آمًزشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آزمًن :

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد. درس :مىبع 

1-Mahan L K and Escott- Stump S. Krauses Food, Nutrition & Diet Therapy. 

 WB. Saunders Company. 
2-Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross AC. Modern Nutrition in Health a Disease. 
Lippincott , Williams & Wilkins. 

 ٍهذت سهبى:      دقیقِ )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

 کلیات درس  

  ثخص اٍل درط 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درط 

 دقیقِ  10دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 20هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 
 



 
 
 

 

  

 جلسِ پبًشدّن
 

 کبرضٌبسی/علَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                       علَم تغذیِگريٌ آمًزشی:                ثْذاضت اٍس: داوشکذ

                  01/10/99 تبریخ ارائِ درط : 99-400سبل تحصیلی  :  

 10-12 سبعت:  ضٌجِ             رٍس:  1تغذیِ اسبسی ًبم درط )ٍاحذ(  : 

 ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 20 تعذاد داًطجَیبى  :

 دکتز سویِ یَسبیی هسئَل درط: 2 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ یَسبیی :هذرط دقیقِ 40هذت کالط: 

 99/  05/  25 تبریخ تذٍیي / ثبسًگزی:
 

 تزکیت ثذى:  جلسٍعىًان 

 رٍش ّبی ارسیبثی تزکیت ثذىآضٌبیی داًطجَیبى ثب :   جلسٍَذف کلی 

 

 اًَاع رٍش ّبی ارسیبثی تزکیت ثذى ٍ اجشای تزکیت ثذى آضٌب ضَد.داًطجَ ثب :  اختصاصیاَذاف 

 

 خیز :ترکیبی       /          ثلیمجازی:  /               خیز:حضًریريش آمًزش :  

 کبهپیَتز، ایٌتزًت،اسالیذ، سبهبًِ ًَیذ امکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً      خیز /          پريشٌ :       ثلیفعالیت آمًزشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری  مىبع درس :

1-Mahan L K and Escott- Stump S. Krauses Food, Nutrition & Diet Therapy. 

 WB. Saunders Company. 
2-Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross AC. Modern Nutrition in Health a Disease. 
Lippincott , Williams & Wilkins. 

 ٍهذت سهبى:      دقیقِ )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

 کلیات درس  

  ثخص اٍل درط 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درط 

 دقیقِ  10دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 20هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 



 

  

 جلسِ ضبًشدّن
 

 کبرضٌبسی/علَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                       علَم تغذیِگريٌ آمًزشی:                       ثْذاضت اٍس: داوشکذ

                  08/10/99 تبریخ ارائِ درط : 99-400سبل تحصیلی  :  

 10-12 سبعت:  دٍضٌجِ           رٍس:  1تغذیِ اسبسی ًبم درط )ٍاحذ(  : 

 ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 20 تعذاد داًطجَیبى  :

 دکتز سویِ یَسبیی هسئَل درط: 2 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ یَسبیی :هذرط دقیقِ 40هذت کالط: 

 99/  05/  25 تبریخ تذٍیي / ثبسًگزی:
 

 هفبّین پبیِ ٍ تعبریف هْن اًزصی:  جلسٍعىًان 

 هفبّین پبیِ ٍ تعبریف هْن اًزصیآضٌبیی داًطجَیبى ثب :   جلسٍَذف کلی 

 

هفَْم اًزصی، ٍاحذّبی اًذاسُ گیزی، ضزیت تٌفسی، اجشای اًزصی هصزفی ٍ عَاهل هَثز  داًطجَ ثب:  اختصاصیاَذاف 
 .ثز ّز جشء آضٌب ضَد

 

 خیز: ترکیبی       /          ثلیمجازی:  /               خیز: حضًریريش آمًزش :  

 کبهپیَتز، ایٌتزًت،اسالیذ، سبهبًِ ًَیذ امکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً       خیز/          پريشٌ :      خیزفعالیت آمًزشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات  مىبع درس :

1-Mahan L K and Escott- Stump S. Krauses Food, Nutrition & Diet Therapy. 

 WB. Saunders Company. 
2-Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross AC. Modern Nutrition in Health a Disease. 
Lippincott , Williams & Wilkins. 

 ٍهذت سهبى:      دقیقِ )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

 کلیات درس  

  ثخص اٍل درط 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درط 

 دقیقِ  10دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 20هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 

  



 

 

  

 جلسِ ّفذّن
 

 کبرضٌبسی/علَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                       علَم تغذیِگريٌ آمًزشی:                 ثْذاضت اٍس: داوشکذ

                  15/10/99 تبریخ ارائِ درط : 99-400سبل تحصیلی  :  

 10-12 سبعت: دٍضٌجِ         رٍس:   1تغذیِ اسبسی ًبم درط )ٍاحذ(  : 

 ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 20 تعذاد داًطجَیبى  :

 دکتز سویِ یَسبیی هسئَل درط: 2 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ یَسبیی :هذرط دقیقِ 40هذت کالط: 

 99/  05/  25 تبریخ تذٍیي / ثبسًگزی:
 

 کبلزیوتزی هستقین/غیز هستقین، آة دٍ ثبر ًطبى دار:  جلسٍعىًان 

 آضٌبیی داًطجَیبى ثب هفبّین کبلزیوتزی هستقین ٍ غیز هستقین ٍ آة دٍ ثبر ًطبى دار:   جلسٍَذف کلی 

 

داًطجَ ثب هفَْم اًزصی، ٍاحذّبی اًذاسُ گیزی، ضزیت تٌفسی، اجشای اًزصی هصزفی ٍ عَاهل هَثز  : اختصاصیاَذاف 
 ثز ّز جشء آضٌب ضَد.

 

 خیز: ترکیبی       /          ثلیمجازی:  /               خیز: حضًریريش آمًزش :  

 کبهپیَتز، ایٌتزًت،اسالیذ، سبهبًِ ًَیذ امکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً       خیز /          پريشٌ :     ثلیفعالیت آمًزشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر  مىبع درس :

1-Mahan L K and Escott- Stump S. Krauses Food, Nutrition & Diet Therapy. 

 WB. Saunders Company. 
2-Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross AC. Modern Nutrition in Health a Disease. 
Lippincott , Williams & Wilkins. 

 ٍهذت سهبى:      دقیقِ )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

 کلیات درس  

  ثخص اٍل درط 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  ثخص دٍم درط 

 دقیقِ  10دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 20هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 
 


