
  

 
 

 

  ( تزکیجی یب هجبسیCOURSE PLAN)ٍرُ طزح د

 

 

 معرفی درس:

 ایي دسس هثٌای ٍسٍد تِ ػلن تغزیِ ٍ ضٌاسایی دلیك ٍ واستشدی هَاد هغزی اًشطی صا هی تاضذ. ضشٍسی است داًطجَیاى

پی تثشًذ. دس ایي دس گشٍُ ّای هختلف جوؼیت اّویت هَاد هغزی اصَل ػلن تغزیِ ضٌاخت ٍ آضٌایی پیذا ًوَدُ ٍ تِ تا 

 اًَاع سٍش ّای اسصیاتی ٍضغ تغزیِ، تغزیِ گشٍُ ّای آسیة پزیش ٍ اصَل ولی تٌظین تشًاهِ غزاییدسس داًطجَ تا اًَاع 

  آضٌا هی ضَد.

 

 

 

 

 

 

 کبرضٌبسی/ثْذاضت ػوَهی:مقطع ي رشتٍ تحصیلی        ثْذاضت ػوَهیگريٌ آمًزشی:          ثْذاضت اٍسداوشکدٌ :  

 ٍاحذ ػولی( 5/0 -ٍاحذ ًظزی 5/1) 2 تؼذاد ٍاحذ تغذیِ کبرثزدی :  ًبم درس

 ػولی-ًظزی ًَع ٍاحذ :

 8-10رٍس ٍ سبػت ثزگشاری کالس: دٍضٌجِ/  اصَل تغذیِ پیص ًیبس:

 داًطکذُ ثْذاضت اٍس هکبى ثزگشاری:

                                              سویِ یَسبییدکتز هسئَل ثزًبهِ :  

 s_yousai2006@yahoo.com آدرس پست الکتزًٍیکی:      52511222 :داًطکذُ ضوبرُ توبس

                      دکتز سویِ یَسبیی هذرسیي) ثِ تزتیت حزٍف الفجب(:

 s_yousai2006@yahoo.com  الکتزًٍیکی:آدرس پست          52511222ضوبرُ توبس داًطکذُ:     

 دکتز سویِ یَسبییتْیِ ٍ تٌظین : 

 11/ 05/  22 ثبسًگزی: تذٍیي/ تبریخ

 داًطکذُ ػلَم پشضکی ٍ خذهبت ثْذاضتی درهبًی الرستبى

 هزکش هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَسش ػلَم پشضکی

 ٍاحذ ثزًبهِ ریشی درسی ٍ آهَسضی

 



 

 

 

 

 

 شامل مًارد زير می باشد :عىاييه كلی ايه درس 
 ًقص ٍ اّویت تغذیِ

 دریبفت ّبی غذایی

 ّزم راٌّوبی غذایی

 اصَل یزًبهِ ریشی تغذیِ

 تغذیِ گزٍ ّبی آسیت پذیز

 ارسیبثی ٍضغ تغذیِ

 آهَسش تغذیِ

 

 ف كلیاَدا 

 ِآضٌبیی داًطجَیبى ثب ًقص ٍ اّویت تغذیِ در سالهت جبهؼ  

  اَداف اختصاصی 

 ثبیذ ثتَاًذ: داًطجَ  در پبیبى دٍرُ

 .ًقص ٍ اّویت تغذیِ در سالهت گزٍُ ّبی هختلف جبهؼِ، پیطگیزی ٍ درهبى ثیوبری ّب ضزح دّذ 
 

 َدف كلی 

  آضٌبیی داًطجَیبى ثب هفَْم دریبفت ّبی غذایی 

  اَداف اختصاصی 

 داًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:

 ( دریبفت ّبی غذاییRDI, AI, UL .را ضزح دّذ )... 

 
 

  كلیَدف 

  آضٌبیی داًطجَیبى ثب ّزم راٌّوبی غذایی 

  اَداف اختصاصی 

 داًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:

 .ّزم راٌّوبی غذایی را ثطٌبسذ ٍ هفَْم اى را ضزح دّذ 
 

 

 َدف كلی 

  آضٌبیی داًطجَیبى ثب اصَل کلی ثزًبهِ ریشی غذایی 

  اَداف اختصاصی 

 داًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:

 کلی ثزًبهِ ریشی غذایی جْت ثشرگسبالى چبق را  ضزح دّذ. اصَل 



 .اصَل کلی ثزًبهِ ریشی غذایی جْت ثشرگسبالى الغز را  ضزح دّذ 

 .اصَل کلی ثزًبهِ ریشی غذایی جْت کَدکبى چبق را  ضزح دّذ 

 .اصَل کلی ثزًبهِ ریشی غذایی جْت کَدکبى الغز را  ضزح دّذ 

 

 

 َدف كلی 

 اصَل کلی تغذیِ گزٍُ ّبی آسیت پذیزبى ثب آضٌبیی داًطجَی 

  اَداف اختصاصی 

 داًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:

 .اصَل کلی تغذیِ سًبى ثبردار را ضزح دّذ 

 .اصَل کلی تغذیِ سًبى ضیزدُ را ضزح دّذ 

 .اصَل کلی تغذیِ ًَساداى ًبرس را ضزح دّذ 

 .اصَل کلی تغذیِ کَدکبى را ضزح دّذ 

 اى را ضزح دّذ.اصَل کلی تغذیِ سبلوٌذ 

 .اصَل کلی تغذیِ ثیوبراى دیبثتی را ضزح دّذ 

 .اصَل کلی تغذیِ ٍرسضکبراى را ضزح دّذ 

 
 

 َدف كلی 

  ِآضٌبیی داًطجَیبى ثب رٍضْبی هختلف ارسیبثی ٍضغ تغذی 

  اَداف اختصاصی 

 داًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:

  ثطٌبسذ ٍ کبرثزد آى ّب را ضزح دّذ.رٍش ّبی هختلف تي سٌجی جْت ارسیبثی ٍضغ تغذیِ را 

 .رٍش ّبی هختلف ارسیبثی دریبفت خَراک را ثطٌبسذ ٍ کبرثزد آى ّب را ضزح دّذ 

 آسهبیطگبّی جْت ارسیبثی ٍضغ تغذیِ را ثطٌبسذ ٍ کبرثزد آى ّب را ضزح دّذ.-رٍش ّبی هختلف ثبلیٌی 

 
 
 

 َدف كلی 

  ِآضٌبیی داًطجَیبى ثب رٍضْبی هختلف آهَسش تغذی 

  اَداف اختصاصی 

 داًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:

 .رٍش ّبی هختلف آهَسش تغذیِ را ثطٌبسذ ٍ کبرثزد آى ّب را ضزح دّذ 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

  



 

 ريش آمًزش 
 

 حضًری                   مجازی                                 تركیبی                            

 شرايط اجراء

 

 امکاوات آمًزشی:  
  ثب استفبدُ اس ًزم افشارّبیی ضبهل سبهبًِ ًَیذ ٍ کبهپیَتز ٍیذٍئَ پزٍصکتَر ،اسالیذ پزٍصکتَر ٍ 

 

 

 

  مىابع درسی:  

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

 :در صَرت ٍجَد جذٍل سیز را تکویل کٌیذ 

 هطخصبت کتبة ضبهل ػٌَاى، ًَیسٌذگبى،هتزجویي، اًتطبرات، سبل ٍ ًَثت چبح
ّبی هطخص ضذُ  صفحبت ٍ  فصل

 هطبلؼِثزای 

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

Therapy. WB. Saunders Company. 

 

تغذیِ سًبى ثبردار، ضیزدُ، فصل 

ًَساداى ًبرس، کَدکبى، سبلوٌذاى، 

ٍرسضکبراى، ثیوبراى دیبثتی، 

 ارسیبثی ٍضغ تغذیِ
 

 

 

 

 

 

 

 ٍ ضوبرُ اًتطبر ٍ صفحبت هطخصبت هقبلِ ضبهل ػٌَاى، ًَیسٌذگبى، هجلِ، سبل
ًحَُ دستزسی داًطجَیبى ثِ 

 هقبلِ

 

 

 

 

 

 

 

ي

ي



 

 

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

، هطخصات آى سا روش وٌیذ ٍ  تِ داًطجَیاى هؼشفی وٌیذ هٌجغ درسیوتاب فَق یا تِ تٌْایی تِ ػٌَاى 

 آى سا ضویوِ ًواییذ: فبیل

 
 ٍ ... است. ّبی دیگز داًطگبُرٍی سبهبًِثز اری ضذُ ذهحتَای ثبرگ، آهَصضیجضٍُ، فیلن اسالیذ پاٍس پَیٌت، هٌظَس  *

 

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

ِ تشای ، هطخصات واهل آى سا روش وٌیذ. )دس ساهاًِ لسوتی جذاگاً تِ داًطجَیاى هؼشفی وٌیذ هطبلؼِ ثیطتز

 ایي هَاسد دس ًظش گشفتِ ضذُ است.(

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

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

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

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

 

 

 

 *ًَع هحتَا
 هطخصبت ضبهل ػٌَاى ٍ هؤلفیي/

 کٌٌذگبى تْیِ
 تَضیحبت

آهبدُ ثَدى فبیل ثزای 

 ** اریذثبرگ

    

    

    

    

    



 

 آزمًن َای خًد ارزيابی 

 خیش   تلی   ایذ؟آصهَى دس ًظش گشفتِ . آیا تشای دسس خَد1

 ّا سا روش وٌیذ.دس صَست ٍجَد تؼذاد ٍ ًَع خَدآصهَى 

داًطجَیبىهْلت پبسخ دادى  ًَع آسهَى ػٌَاى آسهَى ضوبرُ  هْلت ارائِ ثبسخَرد ثِ تکبلیف 

 هثال

اصهَى هثحث 

ًیاصسٌجی دس تشًاهِ 

 دسسی

تستی چْاس 

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

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 ٌَای داوشجًيان تکالیف ي پريژ 

 ضوبرُ
ػٌَاى 

 تکلیف
 ضزح تکلیف

هْلت پبسخ 

دادى 

 داًطجَیبى

هْلت فیذثک 

هذرسدادى   

ّذف اس ارائِ 

 تکلیف

 هثال
تىلیف اٍل 

 والسی

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

اًذ.  صهاى تِ ٍجَد آهذُ ّای دسسی صیادی تِ صَست ّن تشًاهِ" چیست؟

"ّا تایذ ّوگشا ٍ ّوساى ضًَذ. توام ایي تشًاهِ  

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

وَسیىَلَم سضتِ خَدتاى( هصادیمی تشای هَاسد صیش روش ًواییذ:  تشًاهِ 

تشًاهِ دسسی طشاحی ، تشًاهِ دسسی هخفی ، سسوی  دسسی سسوی ٍ غیش

تشًاهِ دسسی تی اثشٍ  ضذُ، آهَصش دادُ ضذُ ٍ هَسد سٌجص ٍالغ ضذُ  

 تا 12/7/99

23/7/99  
27/7/99  

هشٍس فصل 

هٌثغ هشتَطِ اص 

دسسی ٍ دسن 

 هفاّین هشتَطِ

1 

 

تىلیف اٍل 

والسی 

اصَل تشًاهِ )

(سیضی غزایی  

دٍ پاساگشاف اصَل ولی تشًاهِ سیضی غزایی جْت  دس ایي تىلیف دس

 تضسگساالى چاق ٍ الغش سا تا روش هثال ضشح دّیذ.

تا  14/07/99

21/07/99  
28/07/99  

هشٍس هثحث 

فْن هشتَطِ ٍ 

دلیك اصَل تشًاهِ 

غزایی جْت سیضی 

تضسگساالى چاق ٍ 

  الغش

ي



 طَل تزم فیتکبل 

 

 

 پزٍصُ درسی 

 خیش   تلی   ایذ؟دس ًظش گشفتِ/هیاى تشم . آیا تشای دسس خَد پشٍطُ پایاى تشم 1

 دس صَست پاسخ هثثت ضشح هختصش ٍ ّذف اص اسائِ آى سا تٌَیسیذ:           

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

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

 یریادگي یَا تیفعال ريسا 

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

تِ  لی. دس صَست تواذیًوا یادیووه ص اىیدس داًطجَ یپشٍسش تفىش اًتماد تَاًذ تِ-یاًجام ضَد ه یواف

 :ذییًوا لیسا تىو شیاهىاى هَاسد ص يیاستفادُ اص ا

 )اتاق تحث )فَسم 

تحث:  هَضَع

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

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

2 

تىلیف دٍم 

والسی 

تغزیِ صًاى )

(ضیشدُ  

  اصَل ولی تغزیِ صًاى ضیشدُ سا ضشح دّیذ.دس ایي تىلیف دس یه پاساگشاف 
تا  12/08/99

19/08/99  
26/08/99  

هشٍس هثحث 

 هشتَطِ ٍ فْن

ًىات تغزیِ ای 

 دٍساى ضیشدّی

3 

م تىلیف سَ

والسی 

(دیاتت)  

سا ضشح  اصَل تغزیِ ای تیواساى دیاتتیدس ایي تىلیف دس یه پاساگشاف 

 دّیذ.

تا  10/09/99

17/09/99  
24/09/99  

هشٍس هثحث 

هشتَطِ ٍ فْن 

ًىات تغزیِ ای 

ضشٍسی جْت 

 تیواساى دیاتتی

4 

تىلیف چْاسم 

والسی 

اسصیاتی ٍضغ )

 تغزیِ(

تغزیِ، واستشد،  دس ایي تىلیف دس دٍ پاساگشاف اًَاع سٍش ّای اسصیاتی ٍضغ

 هضایا ٍ هؼایة ّشیه سا ضشح دّیذ.

تا  08/10/99

15/10/99  
22/10/99  

هشٍس هثحث 

هشتَطِ ٍ فْن اًَاع 

سٍش ّای اسصیاتی 

 تغزیِ

ي



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

 ارزشیابی داوشجًيان 

 بارم ومرٌ مًارد ارزشیابی

 5 آسهَى هیبى تزم

 10 آسهَى پبیبى تزم

 2 ضزکت فؼبل در کالس ٍ حضَر ٍ غیبة

 3 تکبلیف ٍ سبیز فؼبلیت ّب

 

 

 

 

 

 مقررات 

 قوانین آموسضي: مطابق حداقل نمزى قبولي                                       

 س: مطابق قوانین آموسضيتعداددفعات مجاس غیبت در كال     

 

  



 تغذیه کاربزدي درس سمانبندي جدول

 ساعت ارائه تبریخ ارائِ
 موضوع جلسه

 نحوه ارائه مدرس
امكانات 

 مورد نياز

روش 

 ارزشيابي

24/06/99                  01-8 

نقشششص ه اًمیشششت  

تغذیششي در مششالمت  

 جامعي

دكتششششز مششششمیي 

 یومایي
 مجازی

كشششششششششام یوتز  

 اینتزنت  امالید
آسمشششششو   

 تکلیف

31/06/99                  
01-8 دكتششششز مششششمیي  دریافت ًای غذایي 

 یومایي
 مجازی

كشششششششششام یوتز  

 اینتزنت  امالید

آسمشششششو   

 تکلیف

07/07/99                  
01-8 ًششششزه راًنمششششای  

 غذایي
دكتششششز مششششمیي 

 یومایي
 مجازی

كشششششششششام یوتز  

 اینتزنت  امالید

آسمشششششو   

 تکلیف

14/07/99                  

01-8 اصششوک كلششي بزنامششي  

ریشی غذایي جٌشت  

 بشرگساال  چاق

دكتششششز مششششمیي 

 یومایي
 مجازی

كشششششششششام یوتز  

 اینتزنت  امالید
آسمشششششو   

 تکلیف

21/07/99                  

01-8 اصششوک كلششي بزنامششي  

غذایي جٌشت  ریشی 

 بشرگساال  الغز

دكتششششز مششششمیي 

 یومایي
 مجازی

كشششششششششام یوتز  

 اینتزنت  امالید
آسمشششششو   

 تکلیف

28/07/99                  

01-8 اصششوک كلششي بزنامششي  

ریشی غذایي جٌشت  

 كودكا  چاق

دكتششششز مششششمیي 

 یومایي
 مجازی

كشششششششششام یوتز  

 اینتزنت  امالید
آسمشششششو   

 تکلیف

05/08/99                  

01-8 اصششوک كلششي بزنامششي  

ریشی غذایي جٌشت  

 كودكا  الغز

دكتششششز مششششمیي 

 یومایي
 مجازی

كشششششششششام یوتز  

 اینتزنت  امالید
آسمشششششو   

 تکلیف

12/08/99                  
01-8 اصششوک كلششي تغذیششي  

 سنا  باردار
دكتششششز مششششمیي 

 یومایي
 مجازی

كشششششششششام یوتز  

 اینتزنت  امالید

آسمشششششو   

 تکلیف

19/08/99                  
01-8 اصششوک كلششي تغذیششي  

 سنا  ضیزدى
دكتششششز مششششمیي 

 یومایي
 مجازی

كشششششششششام یوتز  

 اینتزنت  امالید

آسمشششششو   

 تکلیف

26/08/99                  
01-8 اصششوک كلششي تغذیششي  

 نوسادا  نارس
دكتششششز مششششمیي 

 یومایي
 مجازی

كشششششششششام یوتز  

 اینتزنت  امالید

آسمشششششو   

 تکلیف

03/04/99                  
01-8 تغذیششي اصششوک كلششي  

 كودكا 
دكتششششز مششششمیي 

 یومایي
 مجازی

كشششششششششام یوتز  

 اینتزنت  امالید

آسمشششششو   

 تکلیف

10/09/99                  
01-8 اصششوک كلششي تغذیششي  

 مالمندا 
دكتششششز مششششمیي 

 یومایي
 مجازی

كشششششششششام یوتز  

 اینتزنت  امالید

آسمشششششو   

 تکلیف

17/09/99 
01-8 اصششوک كلششي تغذیششي  

 بیمارا  دیابتي
دكتششششز مششششمیي 

 یومایي
 مجازی

كشششششششششام یوتز  

 اینتزنت  امالید

آسمشششششو   

 تکلیف

24/09/99 
01-8 اصششوک كلششي تغذیششي  

 هرسضکارا 
دكتششششز مششششمیي 

 یومایي
 مجازی

كشششششششششام یوتز  

 اینتزنت  امالید

آسمشششششو   

 تکلیف

01/10/99 01-8 آسمشششششو   كشششششششششام یوتز   مجازیدكتششششز مششششمیي  ارسیابي هضع تغذیشي  



 تکلیف اینتزنت  امالید یومایي )تن منجي(

08/10/99 
01-8 ارسیشششابي دریافشششت   

 خوراک
دكتششششز مششششمیي 

 یومایي
 مجازی

كشششششششششام یوتز  

 اینتزنت  امالید

آسمشششششو   

 تکلیف

15/10/99 
01-8 -ارسیشششابي بشششالیني  

 آسمایطگاًي
دكتششششز مششششمیي 

 یومایي
 مجازی

كشششششششششام یوتز  

 اینتزنت  امالید

آسمشششششو   

 تکلیف

22/10/99 
01-8 رهضششٌای ملتلششف   

 آموسش تغذیي
دكتششششز مششششمیي 

 یومایي
 مجازی

كشششششششششام یوتز  

 اینتزنت  امالید

آسمشششششو   

 تکلیف

 

 


