
  

 
 

 

  ( تزکیجی یب هجبسیCOURSE PLAN)ٍرُ طزح د

 

 معرفی درس:

 ایي دسع هبٌای ٍسٍد بِ ػلن تغزیِ ٍ ضٌاسایی دلیك ٍ واسبشدی هَاد هغزی اًشطی صا هی باضذ. ضشٍسی است داًطجَیاى

ا پی ببشًذ. دس اّویت هَاد هغزی اًشطی صاصَل ػلن تغزیِ ضٌاخت ٍ آضٌایی پیذا ًوَدُ ٍ بِ با  بْذاضت ػوَهیسضتِ 

، ًمص ٍ واسوشد آى ّا دس بذى ٍ هٌابغ غزایی آى ّا آضٌا هی ٍ سیض هغزی ّا ایي دسع داًطجَ با اًَاع دسضت هغزی ّا

  ضَد.

 

 

 

 

 

 

 

 کبرؽٌبعی/ثْذاؽت ػوَهی:مقطع ي رشتٍ تحصیلی            ثْذاؽت ػوَهیگريٌ آمًزشی:               ثْذاؽت اٍسداوشکدٌ :  

  2 تؼذاد ٍاحذ اصَل تغذیِ :  ًبم درط

 ًظزی ًَع ٍاحذ :

 8-10ؽٌجِ/ رٍس ٍ عبػت ثزگشاری کالط:  ًذارد پیؼ ًیبس:

 داًؾکذُ ثْذاؽت اٍس هکبى ثزگشاری:

                                              دکتز عویِ یَعبییهغئَل ثزًبهِ :  

 s_yousai2006@yahoo.com آدرط پغت الکتزًٍیکی:      22211222 :داًؾکذُ ؽوبرُ توبط

                      دکتز عویِ یَعبیی هذرعیي) ثِ تزتیت حزٍف الفجب(:

 s_yousai2006@yahoo.com  آدرط پغت الکتزًٍیکی:         22211222ؽوبرُ توبط داًؾکذُ:     

 دکتز عویِ یَعبییتْیِ ٍ تٌظین : 

 11/ 02/  22 ثبسًگزی: تذٍیي/ تبریخ

 داًؾکذُ ػلَم پشؽکی ٍ خذهبت ثْذاؽتی درهبًی الرعتبى

 هزکش هطبلؼبت ٍ تَعؼِ آهَسػ ػلَم پشؽکی

 ٍاحذ ثزًبهِ ریشی درعی ٍ آهَسؽی

 



 

 

 

 

 عىاييه كلی ايه درس شامل مًارد زير می باشد :
 تبریخچِ ػلن تغذیِ

 اٍلیِجبیگبُ تغذیِ در خذهبت ثْذاؽتی 

 کزثَّیذرات ّب

 پزٍتئیي ّب

 چزثی ّب

 ٍیتبهیي ّبی هحلَل در چزثی

 ٍیتبهیي ّبی هحلَل در آة

 اهالح
 

 

 ف كلیاَدا 

  آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب تبریخچِ ػلن تغذیِ، اّویت تغذیِ  در پیؾگیزی اس ثیوبری ّبی ٍ حفظ عالهت 

  اَداف اختصاصی 

 داًؾجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:

  تغذیِ در پیؾگیزی اس ثیوبری ّبی، حفظ عالهت ٍ طیف عالهت ٍ ثیوبری را ؽزح دّذ.ًقؼ ػلن 

 

 َدف كلی 

  ِآؽٌبیی داًؾجَیبى ثب جبیگبُ تغذیِ در خذهبت ثْذاؽتی اٍلی 

  اَداف اختصاصی 

 داًؾجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:

  ثْذاؽتی اٍلیِ را ؽزح دّذ.غذا، تغذیِ ٍ گزٍُ ّبی غذایی را تؼزیف کٌذ ٍ جبیگبُ تغذیِ در خذهبت 

 

 َدف كلی 

  آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب اًَاع تقغین ثٌذی کزثَّیذرات ّب 

  اَداف اختصاصی 

 داًؾجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:

 .اًَاع کزثَّیذرات )هًََعبکبریذّب، دی عبکبریذّب، پلی عبکبریذّب( را ًبم ثزدُ ٍ ٍیضگی ّبی آى ّب را ثؾٌبعذ 

 

 َدف كلی 

  آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب اًَاع ًؾبعتِ ٍ فیجز، عبختبر، ّضن ٍ جذة آى ّب 

  اَداف اختصاصی 

 داًؾجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:



  اًَاع ًؾبعتِ )هَهی، هقبٍم( ٍ فیجز )حلَل ٍ ًبهحلَل را ًبم ثزدُ ٍ ٍیضگی ّبی آى ّب، هتبثَلیغن، ّضن ٍ جذة

 آى ّب را ثؾٌبعذ.

 َدف كلی 

  ٌِآؽٌبیی داًؾجَیبى ثب هفبّین پبیِ ٍ عبختبر ثیَؽیویبیی اعیذّبی آهی 

  اَداف اختصاصی 

 داًؾجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:

 ضزٍری ؽزطی ٍ غیز ضزٍری( ٍ عبختبر ثیَؽیویبیی آى ّب آؽٌب -ثب هفَْم ٍ اًَاع  اعیذّبی آهیٌِ)ضزٍری

 ؽَد.

 
 

 َدف كلی 

  ٌِآؽٌبیی داًؾجَیبى ثب ّضن، جذة ٍ هتبثَلیغن اعیذّبی آهی 

  اَداف اختصاصی 

 داًؾجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:

  ٌِرا ؽزح دّذ. ّضن، جذة ٍ هتبثَلیغن اعیذّبی آهی  

 
 

 َدف كلی 

  آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب هفَْم ٍ عبختبر ثیَؽیویبیی لیپیذّب 

  اَداف اختصاصی 

 ثبیذ ثتَاًذ: داًؾجَ  در پبیبى دٍرُ

  .ثب هفبّین پبیِ ٍ عبختبر ثیَؽیویبیی اعیذّبی آهیٌِ آؽٌب ؽَد 

 

 َدف كلی 

  آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب ّضن، جذة ٍ هتبثَلیغن لیپیذّب 

  اَداف اختصاصی 

 داًؾجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:

   لیپَپزٍتئیي ّب را ؽزح دّذ.ّضن، جذة ٍ هتبثَلیغن لیپیذّب آؽٌب ؽَد ٍ ًحَُ ی ؽکل گیزی ٍ ػولکزد 

 

 َدف كلی 

 آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب ٍیتبهیي ّبی هحلَل در چزثی ٍ هحلَل در آة 

  اَداف اختصاصی 

 داًؾجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:

   ٍیتبهیي ّبی ٍهحلَل در چزثی ٍ هحلَل در آة را ًبم ثجزد، ػولکزد، ػَارض کوجَد ٍ هغوَهیت آى ّب  را

 ؽزح دّذ.

 

  



 

 َدف كلی 

  آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب ًقؼ ٍ ػولکزد اهالح 

  اَداف اختصاصی 

 داًؾجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:

 .ًقؼ ّب، ػولکزد، ػَارض کوجَد ٍ هغوَهیت اهالح )آّي، رٍی، کلغین، هظ، فغفز...( را ؽزح دّذ 
 

 
 

  



 

 

 ريش آمًزش 
 

 حضًری                   مجازی                                 تركیبی                            

 شرايط اجراء

 

 امکاوات آمًزشی:  
  ثب اعتفبدُ اس ًزم افشارّبیی ؽبهل عبهبًِ ًَیذ ٍ کبهپیَتز ٍیذٍئَ پزٍصکتَر ،اعالیذ پزٍصکتَر ٍ 

 

 

 

  مىابع درسی:  

 خیز   ثلی  ؟در ًظز داریذ درعی خبصی ثزای هؼزفی ثِ داًؾجَیبى ثِ ػٌَاى هٌجغ/هقبلِ آیب کتبة 

 :در صَرت ٍجَد جذٍل سیز را تکویل کٌیذ 

 ًَیغٌذگبى،هتزجویي، اًتؾبرات، عبل ٍ ًَثت چبحهؾخصبت کتبة ؽبهل ػٌَاى، 
ّبی هؾخص ؽذُ  صفحبت ٍ  فصل

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

Therapy. WB. Saunders Company. 

 

ٍ  فصل درؽت هغذی ّب 

 ریش هغذی ّب

 

 

 

 

 

 

 

 

 هجلِ، عبل ٍ ؽوبرُ اًتؾبر ٍ صفحبتهؾخصبت هقبلِ ؽبهل ػٌَاى، ًَیغٌذگبى، 
ًحَُ دعتزعی داًؾجَیبى ثِ 

 هقبلِ

 

 

 

 

 

 

 

ي

ي



 

 

  دس صَستی وِ دس ًظش داسیذ جضٍُ یا ّش ًَع هحتَای دیگشی )هاًٌذ فیلن، هجوَػِ اسالیذ ٍ ...( ػالٍُ بش

، هطخصات آى سا روش وٌیذ ٍ  بِ داًطجَیاى هؼشفی وٌیذ هٌجغ درعیوتاب فَق یا بِ تٌْایی بِ ػٌَاى 

 آى سا ضویوِ ًواییذ: فبیل

 
 ٍ ... است. ّبی دیگز داًؾگبُرٍی عبهبًِثز اری ؽذُ ذهحتَای ثبرگ، آهَصضیجضٍُ، فیلن اسالیذ پاٍس پَیٌت، هٌظَس  *

 

  هٌجغ دس صَستی وِ دس ًظش داسیذ هحتَای دیگشی )هاًٌذ وتاب، هجوَػِ اسالیذ، جضٍُ ٍ ...( سا بِ ػٌَاى

ِ بشای ، هطخصات واهل آى سا روش وٌیذ. )دس ساهاًِ لسوتی جذاگاً بِ داًطجَیاى هؼشفی وٌیذ هطبلؼِ ثیؾتز

 ایي هَاسد دس ًظش گشفتِ ضذُ است.(

.  
1 ....................................................................................................................................................................................................................... 

2 ....................................................................................................................................................................................................................... 

3 ....................................................................................................................................................................................................................... 

4........................................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 *ًَع هحتَا
 هؾخصبت ؽبهل ػٌَاى ٍ هؤلفیي/

 کٌٌذگبى تْیِ
 تَضیحبت

آهبدُ ثَدى فبیل ثزای 

 ** اریذثبرگ

    

    

    

    

    



 

 آزمًن َای خًد ارزيابی 

 خیش   بلی   ایذ؟آصهَى دس ًظش گشفتِ . آیا بشای دسع خَد1

 ّا سا روش وٌیذ.دس صَست ٍجَد تؼذاد ٍ ًَع خَدآصهَى 

داًؾجَیبىهْلت پبعخ دادى  ًَع آسهَى ػٌَاى آسهَى ؽوبرُ  هْلت ارائِ ثبسخَرد ثِ تکبلیف 

 هثال

اصهَى هبحث 

ًیاصسٌجی دس بشًاهِ 

 دسسی

تستی چْاس 

 جَابی
20/7/99تا  14/7/99اص  24/7/99تا تاسیخ    

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 ٌَای داوشجًيان تکالیف ي پريژ 

 ؽوبرُ
ػٌَاى 

 تکلیف
 ؽزح تکلیف

هْلت پبعخ 

دادى 

 داًؾجَیبى

هْلت فیذثک 

هذرطدادى   

ّذف اس ارائِ 

 تکلیف

 هثال
تىلیف اٍل 

 والسی

دس ایي تىلیف دس یه پاساگشاف وَتاُ ضشح دّیذ وِ هفَْم ایي ػباست 

اًذ.  صهاى بِ ٍجَد آهذُ ّای دسسی صیادی بِ صَست ّن بشًاهِ" چیست؟

"ّا بایذ ّوگشا ٍ ّوساى ضًَذ. توام ایي بشًاهِ  

آضٌایی ضوا وافی ًیست دس هَسد وَسیىَلَم سضتِ پضضىی )یا اگش 

وَسیىَلَم سضتِ خَدتاى( هصادیمی بشای هَاسد صیش روش ًواییذ:  بشًاهِ 

بشًاهِ دسسی طشاحی ، بشًاهِ دسسی هخفی ، سسوی  دسسی سسوی ٍ غیش

بشًاهِ دسسی بی اثشٍ  ضذُ، آهَصش دادُ ضذُ ٍ هَسد سٌجص ٍالغ ضذُ  

 تا 12/7/99

23/7/99  
27/7/99  

هشٍس فصل 

هٌبغ هشبَطِ اص 

دسسی ٍ دسن 

 هفاّین هشبَطِ

1 

 

تىلیف اٍل 

والسی 

وشبَّیذسات )

(ّا  

طبمِ بٌذی وشبَّیذسات ّا سا ضشح دس ایي تىلیف دس یه پاساگشاف وَتاُ 

دّیذ ٍ ٍیظگی هًََ ساواسیذّا، دی ساواسیذّا، پلی ساواسیذّا، اًَاع 

 ًطاستِ ٍ فیبش سا ضشح دّیذ.

تا  05/07/99

12/07/99  
19/07/99  

هشٍس هبحث 

هشبَطِ ٍ ضٌاخت 

اًَاع بْتش اًَاع، 

وشبَّیذسات ّاف 

ٍیظگی ٍ هٌابغ آى 

 ّا

ي



 طَل تزم فیتکبل 

 

 

 پزٍصُ درعی 

 خیش   بلی   ایذ؟دس ًظش گشفتِ/هیاى تشم . آیا بشای دسع خَد پشٍطُ پایاى تشم 1

 دس صَست پاسخ هثبت ضشح هختصش ٍ ّذف اص اسائِ آى سا بٌَیسیذ:           

..........................................................................................................................................................................................................  

................... ......................................................................................................................................................................................................  

 یریادگي یَا تیفعال ريسا 

هباحثِ دلت  تیٍ ّذا ی(، ٍجَد داسد. اگش دس طشاحشّوضهاىیاتاق بحث )غ یدس ساهاًِ اهىاى فؼال ساص

بِ  لی. دس صَست تواذیًوا یادیووه ص اىیدس داًطجَ یتَاًذ بِ پشٍسش تفىش اًتماد-یاًجام ضَد ه یواف

 :ذییًوا لیسا تىو شیاهىاى هَاسد ص يیاستفادُ اص ا

 )اتاق بحث )فَسم 

2 

تىلیف دٍم 

والسی 

ٍیتاهیي ّای )

هحلَل دس 

(چشبی  

اًَاع ٍیتاهیي ّای هحلَل دس چشبی، پاساگشاف وَتاُ  دٍدس ایي تىلیف دس 

. ػولىشد، ػَاسض ووبَد ٍ هسوَهیت آى ّا سا ضشح دّیذ  

تا  17/08/99

25/08/99  
02/09/99  

هشٍس هبحث 

هشبَطِ ٍ فْن 

ػولىشد، ػَاسض 

ووبَد ٍ هسوَهیت 

ٍیتاهیي ّای 

 هحلَل دس چشبی

3 

َم تىلیف س

والسی 

)ٍیتاهیي ّای 

هحلَل دس 

 آب(

دس ایي تىلیف دس سِ پاساگشاف وَتاُ اًَاع ٍیتاهیي ّای هحلَل دس چشبی، 

 ػولىشد، ػَاسض ووبَد ٍ هسوَهیت آى ّا سا ضشح دّیذ. 

تا  08/09/99

15/09/99  
02/10/99  

هشٍس هبحث 

هشبَطِ ٍ فْن 

ػولىشد، ػَاسض 

ووبَد ٍ هسوَهیت 

ٍیتاهیي ّای 

 هحلَل دس آب

4 

تىلیف چْاسم 

والسی 

 )اهالح(

دس ایي تىلیف دس سِ پاساگشاف وَتاُ اًَاع ، ػولىشد، ػَاسض ووبَد ٍ 

 هسوَهیت آّي، ولسین، سٍی ٍ یذ سا ضشح دّیذ. 

تا  29/09/99

06/10/99  
13/10/99  

هشٍس هبحث 

هشبَطِ ٍ فْن 

ػولىشد، ػَاسض 

ووبَد ٍ هسوَهیت 

 اهالح

ي



بحث:  هَضَع

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................ 

 ارزشیابی داوشجًيان 

 بارم ومرٌ مًارد ارزشیابی

 5 آسهَى هیبى تزم

 10 آسهَى پبیبى تزم

 2 ؽزکت فؼبل در کالط ٍ حضَر ٍ غیبة

 3 تکبلیف ٍ عبیز فؼبلیت ّب

 

 

 

 

 

 مقررات 

 مطابق قوانین آموسشيحذاقل نمزه قبولي :                                       

 س: مطابق قوانین آموسشيتعذاددفعات مجاس غیبت در كال     

 

  



 اصول تغذیه درس زمانبندي جدول

 ساعت ارائه تبریخ ارائِ
 موضوع جلسه

 نحوه ارائه مدرس
امكانات 

 مورد نياز

روش 

 ارزشيابي

22/06/99                  01-8 
دكتررررز  ررررمیه  تاریخچه علم تغذیه

 یو ایي
 مجازی

كرررررررررام یوتز  

 اینتزنت  ا الیذ

آسمرررررو   

 تکلیف

29/06/99                  

01-8 جایگرراه تغذیررره در   

خررذمات باذاشررتي  

 اولیه

دكتررررز  ررررمیه 

 یو ایي
 مجازی

كرررررررررام یوتز  

 اینتزنت  ا الیذ
آسمرررررو   

 تکلیف

05/07/99                  

01-8 آشنایي دانشرجویا    

با انواع تقسیم بنذی 

 كزبوهیذرات ها

دكتررررز  ررررمیه 

 یو ایي
 مجازی

كرررررررررام یوتز  

 اینتزنت  ا الیذ
آسمرررررو   

 تکلیف

12/07/99                  

01-8 نشا رررته و انرررواع  

فیبز   اختار  هضم 

 و جذب آ  ها

دكتررررز  ررررمیه 

 یو ایي
 مجازی

كرررررررررام یوتز  

 اینتزنت  ا الیذ
آسمرررررو   

 تکلیف

19/07/99                  

01-8 مفرررراهیم  ایرررره و  

 اختار بیوشیمیایي 

 ا یذهای آمینه

دكتررررز  ررررمیه 

 یو ایي
 مجازی

كرررررررررام یوتز  

 اینتزنت  ا الیذ
آسمرررررو   

 تکلیف

26/07/99                  

01-8 هضرررم  جرررذب و    

متابولیسم ا یذهای 

 آمینه

دكتررررز  ررررمیه 

 یو ایي
 مجازی

كرررررررررام یوتز  

 اینتزنت  ا الیذ
آسمرررررو   

 تکلیف

03/08/99                  
01-8 مفارررو  و  ررراختار  

 بیوشیمیایي لی یذها
دكتررررز  ررررمیه 

 یو ایي
 مجازی

كرررررررررام یوتز  

 اینتزنت  ا الیذ

آسمرررررو   

 تکلیف

10/08/99                  
01-8 هضرررم  جرررذب و    

 متابولیسم لی یذها
دكتررررز  ررررمیه 

 یو ایي
 مجازی

كرررررررررام یوتز  

 اینتزنت  ا الیذ

آسمرررررو   

 تکلیف

17/08/99                  

01-8 ویتررررامین هررررای   

محلررود در بزبرري  

 (Dو  A)ویتامین 

دكتررررز  ررررمیه 

 یو ایي
 مجازی

كرررررررررام یوتز  

 اینتزنت  ا الیذ
آسمرررررو   

 تکلیف

24/08/99                  

01-8 ویتررررامین هررررای   

محلررود در بزبرري  

 (Eو  K)ویتامین 

دكتررررز  ررررمیه 

 یو ایي
 مجازی

كرررررررررام یوتز  

 اینتزنت  ا الیذ
آسمرررررو   

 تکلیف

01/09/99                  

01-8 نقررر  و عملکرررزد   

ویتررررامین هررررای  

محلرررررررود در آب 

-نیا ررین-)تیررامین

 ریبوفالوین(

دكتررررز  ررررمیه 

 یو ایي
 مجازی

كرررررررررام یوتز  

 اینتزنت  ا الیذ
آسمرررررو   

 تکلیف

08/09/99                  

01-8 نقررر  و عملکرررزد   

ویتررررامین هررررای  

محلرررررررود در آب 

)بیرررروتین  ا رررریذ 

 نتوتنیرررررررررر   

دكتررررز  ررررمیه 

 یو ایي
 مجازی

كرررررررررام یوتز  

آسمرررررو    اینتزنت  ا الیذ

 تکلیف



  یزیذوكسین(

15/09/99 

01-8 نقررر  و عملکرررزد   

ویتررررامین هررررای  

محلرررررررود در آب 

)ا رررریذ فولیرررر   

كوبرررانمین  ا ررریذ 

 ا کوربی (

دكتررررز  ررررمیه 

 یو ایي
 مجازی

كرررررررررام یوتز  

 اینتزنت  ا الیذ
آسمرررررو   

 تکلیف

22/09/99 

01-8 نقررر  و عملکرررزد   

امرررالک )كلسررریم و 

 آهن(

دكتررررز  ررررمیه 

 یو ایي
 مجازی

كرررررررررام یوتز  

 اینتزنت  ا الیذ
آسمرررررو   

 تکلیف

29/09/99 
01-8 نقررر  و عملکرررزد   

 )روی  مس( امالک
دكتررررز  ررررمیه 

 یو ایي
 مجازی

كرررررررررام یوتز  

 اینتزنت  ا الیذ

آسمرررررو   

 تکلیف

06/10/99 

01-8 نقررر  و عملکرررزد   

امررالک )یررذ  فسررفز  

 منیشیم(

دكتررررز  ررررمیه 

 یو ایي
 مجازی

كرررررررررام یوتز  

 اینتزنت  ا الیذ
آسمرررررو   

 تکلیف

 

 


