
 
 

 

  

 

 تزکیبی  (lesson Plan)رٍساًِ طزح درس 

 جلسِ اٍل

 کارشىاسی/بُذاشت عمًمی مقطع / رشتٍ تحصیلی:                    بُذاشت عمًمی گريٌ آمًزشی:            بُذاشت ايز :داوشکذ

                              22/06/99 تبريخ ارائِ درس : 99-400سبل تحصیلی  :  

 8-10 سبعت:              ضٌبِرٍس:  اصَل تغذيًِبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 27 تعذاد داًطجَيبى  :

 دکتز سویِ يَسبيی هسئَل درس: 2 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ يَسبيی :هذرس دقیقِ 40هذت کالس: 

 27/05/99 ببسًگزی:تذٍيي /  تبريخ
 

 تبريخچِ علن تغذيِ:  جلسٍعىًان 

آضٌبيی داًطجَيبى بب تبريخچِ علن تغذيِ، اّویت تغذيِ  در پیطگگیزی اس بیوگبری ّگبی ٍ ح گ      :   جلسٍَذف کلی 

 سالهت

 

داًطجَ ببيذ بتَاًذ ًقص علن تغذيِ در پیطگیزی اس بیوبری ّبی، ح   سالهت ٍ طیف سالهت ٍ :  اختصاصیاَذاف 
 بیوبری را ضزح دّذ.

 

 خیز: ترکیبی       /          بلی: مجازی   /             خیز: حضًریريش آمًزش :  

 کبهپیَتز، اساليذ، ايٌتزًت، سبهبًِ ًَيذ امکاوات آمًزشی : 

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

 خیرعىًان 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 :
 

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

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

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ  10هذت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 20هذت سهبى:     

  دقیقِ   5هذت سهبى :  جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 داًطکذُ علَم پشضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى

 هزکش هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَسش علَم پشضکی

 ٍاحذ بزًبهِ ريشی درسی ٍ آهَسضی

 



 
 

 

 تزکیبی  (lesson Plan)طزح درس رٍساًِ 

 جلسِ دٍم

 کارشىاسی/بُذاشت عمًمی مقطع / رشتٍ تحصیلی:                    بُذاشت عمًمی گريٌ آمًزشی:            بُذاشت ايز :داوشکذ

                              29/06/99 تبريخ ارائِ درس : 99-400سبل تحصیلی  :  

 8-10 سبعت: ضٌبِ                 رٍس:  اصَل تغذيًِبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 27 تعذاد داًطجَيبى  :

 دکتز سویِ يَسبيی هسئَل درس: 2 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ يَسبيی :هذرس دقیقِ 40هذت کالس: 

 27/05/99 تبريخ تذٍيي / ببسًگزی:
 

 جبيگبُ تغذيِ در خذهبت بْذاضتی اٍلیِ:  جلسٍعىًان 

  آضٌبيی داًطجَيبى بب جبيگبُ تغذيِ در خذهبت بْذاضتی اٍلیِ:   جلسٍَذف کلی 

 

جبيگگبُ تغذيگِ در خگذهبت    غذا، تغذيِ ٍ گزٍُ ّبی غگذايی را تعزيگف کٌگذ ٍ    داًطجَ ببيذ بتَاًذ :  اختصاصیاَذاف 

 بْذاضتی اٍلیِ را ضزح دّذ.

 

 خیزترکیبی:        /          بلیمجازی:  /             خیز  حضًری: ريش آمًزش :  

   کبهپیَتز، اساليذ، ايٌتزًت، سبهبًِ ًَيذ 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 :
 

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

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

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ  10دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 20هذت سهبى:     

  دقیقِ   5هذت سهبى :  جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 

  



 

 

 

 تزکیبی  (lesson Plan)طزح درس رٍساًِ 

 َمجلسِ س

 کارشىاسی/بُذاشت عمًمی مقطع / رشتٍ تحصیلی:                    بُذاشت عمًمی گريٌ آمًزشی:            بُذاشت ايز :داوشکذ

                              05/06/99 تبريخ ارائِ درس : 99-400سبل تحصیلی  :  

 8-10 سبعت: ضٌبِ               رٍس:  اصَل تغذيًِبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 27 تعذاد داًطجَيبى  :

 دکتز سویِ يَسبيی هسئَل درس: 2 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ يَسبيی :هذرس دقیقِ 40هذت کالس: 

 27/05/99 تبريخ تذٍيي / ببسًگزی:
 

 کزبَّیذرات ّب:  جلسٍعىًان 

 آضٌبيی داًطجَيبى بب اًَاع تقسین بٌذی کزبَّیذرات ّب:  جلسٍَذف کلی 

 

اًَاع کزبَّیذرات )هًََسبکبريذّب، دی سبکبريذّب، پلی سبکبريذّب( را ًبم بزدُ ٍ   داًطجَ بتَاًذ:  اختصاصیاَذاف 
 .ٍيژگی ّبی آى ّب را بطٌبسذ

 

 خیزترکیبی:        /          بلیمجازی:  /               خیزحضًری: ريش آمًزش :  

   کبهپیَتز، اساليذ، ايٌتزًت، سبهبًِ ًَيذ امکاوات آمًزشی :

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

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

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

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

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

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ  10دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 20هذت سهبى:     

  دقیقِ   5هذت سهبى :  جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 

  



 

 

 

 تزکیبی  (lesson Plan)طزح درس رٍساًِ 

 جلسِ چْبرم

 کارشىاسی/بُذاشت عمًمی مقطع / رشتٍ تحصیلی:                    بُذاشت عمًمی گريٌ آمًزشی:            بُذاشت ايز :داوشکذ

                              12/07/99 تبريخ ارائِ درس : 99-400سبل تحصیلی  :  

 8-10 سبعت: ضٌبِ             رٍس:  اصَل تغذيًِبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 27 تعذاد داًطجَيبى  :

 دکتز سویِ يَسبيی هسئَل درس: 2 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ يَسبيی :هذرس دقیقِ 40هذت کالس: 

 27/05/99 تبريخ تذٍيي / ببسًگزی:
 

 کزبَّیذرات ّب:  جلسٍعىًان 

 جذة آى ّب آضٌبيی داًطجَيبى بب اًَاع ًطبستِ ٍ فیبز، سبختبر، ّضن ٍ:  جلسٍَذف کلی 

 

داًطجَ بتَاًذ اًَاع ًطبستِ )هَهی، هقبٍم( ٍ فیبز )حلَل ٍ ًبهحلَل را ًبم بزدُ ٍ ٍيژگی ّبی آى :  اختصاصیاَذاف 
 .ّب، هتببَلیسن، ّضن ٍ جذة آى ّب را بطٌبسذ

 

 خیزترکیبی:        /          بلیمجازی:  /              خیز حضًری: ريش آمًزش :  

   کبهپیَتز، اساليذ، ايٌتزًت، سبهبًِ ًَيذ آمًزشی :امکاوات 

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

 خیز عىًان ي وًع آزمًن :

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

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

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

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ  10دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 20هذت سهبى:     

  دقیقِ   5هذت سهبى :  جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 

  



 

 

 

 تزکیبی  (lesson Plan)طزح درس رٍساًِ 

 جلسِ پٌجن

 کارشىاسی/بُذاشت عمًمی مقطع / رشتٍ تحصیلی:                    بُذاشت عمًمی گريٌ آمًزشی:            بُذاشت ايز :داوشکذ

                              19/07/99 تبريخ ارائِ درس : 99-400سبل تحصیلی  :  

 8-10 سبعت: ضٌبِ               رٍس:  اصَل تغذيًِبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 27 تعذاد داًطجَيبى  :

 دکتز سویِ يَسبيی هسئَل درس: 2 ٍاحذ:تعذاد 

 دکتز سویِ يَسبيی :هذرس دقیقِ 40هذت کالس: 

 27/05/99 تبريخ تذٍيي / ببسًگزی:
 

 پزٍتئیي ّب:  جلسٍعىًان 

 آضٌبيی داًطجَيبى بب ه بّین پبيِ ٍ سبختبر بیَضیویبيی اسیذّبی آهیٌِ:  جلسٍَذف کلی 

 

ضزٍری ضزطی ٍ غیز ضزٍری( ٍ سبختبر -داًطجَ بب ه َْم ٍ اًَاع  اسیذّبی آهیٌِ)ضزٍری : اختصاصیاَذاف 
 بیَضیویبيی آى ّب آضٌب ضَد.

 خیزترکیبی:        /          بلیمجازی:  /              خیز حضًری: ريش آمًزش :  

   کبهپیَتز، اساليذ، ايٌتزًت، سبهبًِ ًَيذ 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 :
 

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

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

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ  10دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 20هذت سهبى:     

  دقیقِ   5هذت سهبى :  جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 
 

  



 

 

 تزکیبی  (lesson Plan)طزح درس رٍساًِ 

 جلسِ ضطن

 کارشىاسی/بُذاشت عمًمی مقطع / رشتٍ تحصیلی:                    بُذاشت عمًمی گريٌ آمًزشی:            بُذاشت ايز :داوشکذ

                              26/07/99 تبريخ ارائِ درس : 99-400سبل تحصیلی  :  

 8-10 سبعت: ضٌبِ           رٍس:  اصَل تغذيًِبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 27 تعذاد داًطجَيبى  :

 دکتز سویِ يَسبيی هسئَل درس: 2 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ يَسبيی :هذرس دقیقِ 40هذت کالس: 

 27/05/99 تبريخ تذٍيي / ببسًگزی:
 

 پزٍتئیي ّب:  جلسٍعىًان 

 آضٌبيی داًطجَيبى بب ّضن، جذة ٍ هتببَلیسن اسیذّبی آهیٌِ:  جلسٍَذف کلی 

 

 داًطجَ بب ّضن، جذة ٍ هتببَلیسن اسیذّبی آهیٌِ آضٌب ضَد.:  اختصاصیاَذاف 

 خیزترکیبی:        /          بلیمجازی:  /              خیز حضًری: ريش آمًزش :  

 کبهپیَتز، اساليذ، ايٌتزًت، سبهبًِ ًَيذ   امکاوات آمًزشی :

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

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

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

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

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

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ  10دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 20هذت سهبى:     

  دقیقِ   5هذت سهبى :  جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 
 
 

  



 

 

 

 تزکیبی  (lesson Plan)طزح درس رٍساًِ 

 جلسِ ّ تن

 کارشىاسی/بُذاشت عمًمی مقطع / رشتٍ تحصیلی:                    بُذاشت عمًمی گريٌ آمًزشی:            بُذاشت ايز :داوشکذ

                              03/08/99 تبريخ ارائِ درس : 99-400سبل تحصیلی  :  

 8-10 سبعت: ضٌبِ            رٍس:  اصَل تغذيًِبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 27 تعذاد داًطجَيبى  :

 دکتز سویِ يَسبيی هسئَل درس: 2 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ يَسبيی :هذرس دقیقِ 40هذت کالس: 

 27/05/99 تبريخ تذٍيي / ببسًگزی:
 

 چزبی ّب:  جلسٍعىًان 

 آضٌبيی داًطجَيبى بب ه َْم ٍ سبختبر بیَضیویبيی لیپیذّب:  جلسٍَذف کلی 

 

 آضٌب ضَد. لیپیذّبداًطجَ بب ه بّین پبيِ ٍ سبختبر بیَضیویبيی :  اختصاصیاَذاف 

 خیزترکیبی:        /          بلیمجازی:  /             خیز  حضًری: ريش آمًزش :  

   کبهپیَتز، اساليذ، ايٌتزًت، سبهبًِ ًَيذ 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 :
 

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

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

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ  10دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 20هذت سهبى:     

  دقیقِ   5هذت سهبى :  جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 
 
 



 

 

 

 تزکیبی  (lesson Plan)طزح درس رٍساًِ 

 جلسِ ّطتن

 کارشىاسی/بُذاشت عمًمی مقطع / رشتٍ تحصیلی:                    بُذاشت عمًمی گريٌ آمًزشی:            بُذاشت ايز :داوشکذ

                              10/08/99 درس :تبريخ ارائِ  99-400سبل تحصیلی  :  

 8-10 سبعت: ضٌبِ          رٍس:  اصَل تغذيًِبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 27 تعذاد داًطجَيبى  :

 دکتز سویِ يَسبيی هسئَل درس: 2 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ يَسبيی :هذرس دقیقِ 40هذت کالس: 

 27/05/99 تبريخ تذٍيي / ببسًگزی:
 

 چزبی ّب:  جلسٍعىًان 

 آضٌبيی داًطجَيبى بب ّضن، جذة ٍ هتببَلیسن لیپیذّب:  جلسٍَذف کلی 

 

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

 خیزترکیبی:        /          بلی مجازی: /              خیز حضًری: ريش آمًزش :  

   کبهپیَتز، اساليذ، ايٌتزًت، سبهبًِ ًَيذ امکاوات آمًزشی :

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز /          پريشٌ:         خیزی :   تکلیف : فعالیت آمًزش

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

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

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

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

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ  10دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 20هذت سهبى:     

  دقیقِ   5هذت سهبى :  جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 

  



 

 

 تزکیبی  (lesson Plan)طزح درس رٍساًِ 

 جلسِ ًْن

 کارشىاسی/بُذاشت عمًمی مقطع / رشتٍ تحصیلی:                    بُذاشت عمًمی گريٌ آمًزشی:            بُذاشت ايز :داوشکذ

                              17/08/99 تبريخ ارائِ درس : 99-400سبل تحصیلی  :  

 8-10 سبعت: ضٌبِ            رٍس:  اصَل تغذيًِبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 27 تعذاد داًطجَيبى  :

 دکتز سویِ يَسبيی هسئَل درس: 2 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ يَسبيی :هذرس دقیقِ 40هذت کالس: 

 27/05/99 تبريخ تذٍيي / ببسًگزی:
 

  ٍيتبهیي ّبی هحلَل در چزبی:  جلسٍعىًان 

 (A  ٍD)ٍيتبهیي  ٍيتبهیي ّبی هحلَل در چزبیآضٌبيی داًطجَيبى بب  : جلسٍَذف کلی 

 

ببيذ بتَاًذ ٍيتبهیي ّبی ٍهحلَل در چزبی را ًبم ببزد، عولکزد، عَارض کوبَد ٍ هسوَهیت داًطجَ :  اختصاصیاَذاف 
 را ضزح دّذ. (A  ٍD)ٍيتبهیي  آى ّب

 خیزترکیبی:        /          بلی مجازی: /              خیز حضًری: ريش آمًزش :  

   کبهپیَتز، اساليذ، ايٌتزًت، سبهبًِ ًَيذ امکاوات آمًزشی :

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز/          پريشٌ:         خیزی :   تکلیف : فعالیت آمًزش

 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 :
 

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

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

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ  10دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 20هذت سهبى:     

  دقیقِ   5هذت سهبى :  جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 

  



 

 

 تزکیبی  (lesson Plan)طزح درس رٍساًِ 

 جلسِ دّن

 کارشىاسی/بُذاشت عمًمی مقطع / رشتٍ تحصیلی:                    بُذاشت عمًمی گريٌ آمًزشی:            بُذاشت ايز :داوشکذ

                              24/08/99 تبريخ ارائِ درس : 99-400سبل تحصیلی  :  

 8-10 سبعت: ضٌبِ               رٍس:  اصَل تغذيًِبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 27 تعذاد داًطجَيبى  :

 دکتز سویِ يَسبيی هسئَل درس: 2 ٍاحذ:تعذاد 

 دکتز سویِ يَسبيی :هذرس دقیقِ 40هذت کالس: 

 27/05/99 تبريخ تذٍيي / ببسًگزی:
 

  ٍيتبهیي ّبی هحلَل در چزبی:  جلسٍعىًان 

 (K  ٍEآضٌبيی داًطجَيبى بب ٍيتبهیي ّبی هحلَل در چزبی )ٍيتبهیي :  جلسٍَذف کلی 

 

داًطجَ ببيذ بتَاًذ ٍيتبهیي ّبی ٍهحلَل در چزبی را ًبم ببزد، عولکزد، عَارض کوبَد ٍ هسوَهیت :  اختصاصیاَذاف 
 ( را ضزح دّذ.K  ٍEآى ّب  )ٍيتبهیي 

 خیزترکیبی:        /          بلیمجازی:  /               خیزحضًری: ريش آمًزش :  

   ًَيذ کبهپیَتز، اساليذ، ايٌتزًت، سبهبًِ امکاوات آمًزشی :

 خیز :/        تاالر گفتگً        خیز /          پريشٌ:       بلیی :   تکلیف : فعالیت آمًزش

 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 :
 

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

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

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ  10دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 20هذت سهبى:     

  دقیقِ   5هذت سهبى :  جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 

  



 

 

 تزکیبی  (lesson Plan)طزح درس رٍساًِ 

 دّنيبسجلسِ 

 کارشىاسی/بُذاشت عمًمی مقطع / رشتٍ تحصیلی:                    بُذاشت عمًمی گريٌ آمًزشی:            بُذاشت ايز :داوشکذ

                              01/09/99 تبريخ ارائِ درس : 99-400سبل تحصیلی  :  

 8-10 سبعت:ضٌبِ               رٍس:  اصَل تغذيًِبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 27 تعذاد داًطجَيبى  :

 دکتز سویِ يَسبيی هسئَل درس: 2 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ يَسبيی :هذرس دقیقِ 40هذت کالس: 

 27/05/99 تبريخ تذٍيي / ببسًگزی:
 

 ٍيتبهیي ّبی هحلَل در آة:  جلسٍعىًان 

 ريبَفالٍيي(-ًیبسیي-آضٌبيی داًطجَيبى بب ًقص ٍ عولکزد ٍيتبهیي ّبی هحلَل در آة )تیبهیي:  جلسٍَذف کلی 

 

داًطجَ ببيذ بتَاًذ ًقص ّب، عولکزد، عَارض کوبَد ٍ هسوَهیت تیبهیي، ًیبسیي ٍ ريبَفالٍيي را  : اختصاصیاَذاف 
 ضزح دّذ.

 خیزترکیبی:        /          بلیمجازی:  /             خیز  حضًری: ريش آمًزش :  

   کبهپیَتز، اساليذ، ايٌتزًت، سبهبًِ ًَيذ امکاوات آمًزشی :

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز/          پريشٌ:         خیزی :   تکلیف : فعالیت آمًزش

 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 :
 

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

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

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ  10دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 20هذت سهبى:     

  دقیقِ   5هذت سهبى :  جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 

  



 

 

 تزکیبی  (lesson Plan)طزح درس رٍساًِ 

 دّندٍاسجلسِ 

 کارشىاسی/بُذاشت عمًمی مقطع / رشتٍ تحصیلی:                    بُذاشت عمًمی گريٌ آمًزشی:            بُذاشت ايز :داوشکذ

                              08/09/99 تبريخ ارائِ درس : 99-400سبل تحصیلی  :  

 8-10 سبعت: ضٌبِ            رٍس:  اصَل تغذيًِبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 27 تعذاد داًطجَيبى  :

 دکتز سویِ يَسبيی هسئَل درس: 2 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ يَسبيی :هذرس دقیقِ 40هذت کالس: 

 27/05/99 تبريخ تذٍيي / ببسًگزی:
 

 ٍيتبهیي ّبی هحلَل در آة:  جلسٍعىًان 

آضٌبيی داًطجَيبى بب ًقص ٍ عولکزد ٍيتگبهیي ّگبی هحلگَل در آة )بیگَتیي، اسگیذ پٌتَتٌیگ ،       :  جلسٍَذف کلی 

 پیزيذٍکسیي(

 

عَارض کوبَد ٍ هسوَهیت بیَتیي، اسیذ پٌتَتٌی ، داًطجَ ببيذ بتَاًذ ًقص ّب، عولکزد، :  اختصاصیاَذاف 
 پیزيذٍکسیي را ضزح دّذ.

 خیزترکیبی:        /          بلیمجازی:  /               خیزحضًری: ريش آمًزش :  

 کبهپیَتز، اساليذ، ايٌتزًت، سبهبًِ ًَيذ   امکاوات آمًزشی :

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز /          پريشٌ:        خیزی :   تکلیف : فعالیت آمًزش

 خیز عىًان 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 :
 

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

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

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ  10دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 20هذت سهبى:     

  دقیقِ   5هذت سهبى :  جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 
 
 



 

 

 تزکیبی  (lesson Plan)طزح درس رٍساًِ 

 جلسِ سیشدّن

 کارشىاسی/بُذاشت عمًمی مقطع / رشتٍ تحصیلی:                    بُذاشت عمًمی گريٌ آمًزشی:            بُذاشت ايز :داوشکذ

                              15/09/99 درس :تبريخ ارائِ  99-400سبل تحصیلی  :  

 8-10 سبعت: ضٌبِ                رٍس:  اصَل تغذيًِبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 27 تعذاد داًطجَيبى  :

 دکتز سویِ يَسبيی هسئَل درس: 2 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ يَسبيی :هذرس دقیقِ 40هذت کالس: 

 27/05/99 ببسًگزی:تبريخ تذٍيي / 
 

 ٍيتبهیي ّبی هحلَل در آة:  جلسٍعىًان 

اسیذ فَلی ، کَبگبالهیي، اسگیذ   آضٌبيی داًطجَيبى بب ًقص ٍ عولکزد ٍيتبهیي ّبی هحلَل در آة ):  جلسٍَذف کلی 

 (اسکَربی 

 

کَبگبالهیي، اسگیذ   اسیذ فَلی ، داًطجَ ببيذ بتَاًذ ًقص ّب، عولکزد، عَارض کوبَد ٍ هسوَهیت :  اختصاصیاَذاف 

 را ضزح دّذ. اسکَربی 

 خیزترکیبی:        /          بلی مجازی: /              خیز حضًری: ريش آمًزش :  

   کبهپیَتز، اساليذ، ايٌتزًت، سبهبًِ ًَيذ امکاوات آمًزشی :

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز /          پريشٌ:       بلیی :   تکلیف : فعالیت آمًزش

 عىًان ي وًع آزمًن : خیر

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

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

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

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ  10دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 20هذت سهبى:     

  دقیقِ   5هذت سهبى :  جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 
 

  



 

 

 تزکیبی  (lesson Plan)طزح درس رٍساًِ 

 جلسِ چْبردّن

 کارشىاسی/بُذاشت عمًمی مقطع / رشتٍ تحصیلی:                    بُذاشت عمًمی گريٌ آمًزشی:            بُذاشت ايز :داوشکذ

                              22/09/99 تبريخ ارائِ درس : 99-400سبل تحصیلی  :  

 8-10 سبعت: ضٌبِ               رٍس:  اصَل تغذيًِبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 27 تعذاد داًطجَيبى  :

 دکتز سویِ يَسبيی هسئَل درس: 2 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ يَسبيی :هذرس دقیقِ 40هذت کالس: 

 27/05/99 تبريخ تذٍيي / ببسًگزی:
 

 اهالح : جلسٍعىًان 

 آضٌبيی داًطجَيبى بب ًقص ٍ عولکزد اهالح )کلسین ٍ آّي(:  جلسٍَذف کلی 

 

 داًطجَ ببيذ بتَاًذ ًقص ّب، عولکزد، عَارض کوبَد ٍ هسوَهیت کلسین ٍ آّي را ضزح دّذ.:  اختصاصیاَذاف 

 خیزترکیبی:        /          بلیمجازی:  /              خیز حضًری: ريش آمًزش :  

   کبهپیَتز، اساليذ، ايٌتزًت، سبهبًِ ًَيذ امکاوات آمًزشی :

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

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

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

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

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

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ  10دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 20هذت سهبى:     

  دقیقِ   5هذت سهبى :  جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 تزکیبی  (lesson Plan)طزح درس رٍساًِ 

 جلسِ پبًشدّن

 کارشىاسی/بُذاشت عمًمی مقطع / رشتٍ تحصیلی:                    بُذاشت عمًمی گريٌ آمًزشی:            بُذاشت ايز :داوشکذ

                              29/09/99 تبريخ ارائِ درس : 99-400سبل تحصیلی  :  

 8-10 سبعت:  ضٌبِ             رٍس: اصَل تغذيًِبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 27 تعذاد داًطجَيبى  :

 دکتز سویِ يَسبيی هسئَل درس: 2 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ يَسبيی :هذرس دقیقِ 40هذت کالس: 

 27/05/99 تبريخ تذٍيي / ببسًگزی:
 

 اهالح : جلسٍعىًان 

 آضٌبيی داًطجَيبى بب ًقص ٍ عولکزد اهالح )رٍی، هس(:  جلسٍَذف کلی 

 

 داًطجَ ببيذ بتَاًذ ًقص ّب، عولکزد، عَارض کوبَد ٍ هسوَهیت رٍی ٍ هس را ضزح دّذ.:  اختصاصیاَذاف 

 خیزترکیبی:        /          بلی مجازی: /               خیزحضًری: ريش آمًزش :  

   کبهپیَتز، اساليذ، ايٌتزًت، سبهبًِ ًَيذ 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 :
 

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

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

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ  10دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 20هذت سهبى:     

  دقیقِ   5هذت سهبى :  جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 

  



 

 

 تزکیبی  (lesson Plan)طزح درس رٍساًِ 

 جلسِ ضبًشدّن

 کارشىاسی/بُذاشت عمًمی مقطع / رشتٍ تحصیلی:                    بُذاشت عمًمی گريٌ آمًزشی:            بُذاشت ايز :داوشکذ

                              06/10/99 درس :تبريخ ارائِ  99-400سبل تحصیلی  :  

 8-10 سبعت:ضٌبِ           رٍس:  اصَل تغذيًِبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 27 تعذاد داًطجَيبى  :

 دکتز سویِ يَسبيی هسئَل درس: 2 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ يَسبيی :هذرس دقیقِ 40هذت کالس: 

 27/05/99 تبريخ تذٍيي / ببسًگزی:
 

 اهالح : جلسٍعىًان 

 آضٌبيی داًطجَيبى بب ًقص ٍ عولکزد اهالح )يذ، فس ز، هٌیشين(:  جلسٍَذف کلی 

 

 داًطجَ ببيذ بتَاًذ ًقص ّب، عولکزد، عَارض کوبَد ٍ هسوَهیت يذ، فس ز ٍ هٌیشين را ضزح دّذ.:  اختصاصیاَذاف 

 خیزترکیبی:        /          بلی مجازی: /               خیزحضًری: ريش آمًزش :  

   کبهپیَتز، اساليذ، ايٌتزًت، سبهبًِ ًَيذ امکاوات آمًزشی :

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

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

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

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

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

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ  10دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 20هذت سهبى:     

  دقیقِ   5هذت سهبى :  جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 
 
 
 


