
 
 

 

  

 

 تزکیبی  (lesson Plan)رٍساًِ طزح درس 

 جلسِ اٍل

 کبرضٌبسی/ػلَم تغذیِ مقطع / رشتٍ تحصیلی:                 بْذاضت ػوَهیگزيٌ آمًسشی:              بْذاضت اٍس :داوشکذ

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

 8-10 سبػت: دٍضٌبِ          رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  : تغذیِ کبربزدی

 ػولی -ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 17 تؼذاد داًطجَیبى :

 دکتز سویِ یَسبیی هسئَل درس: / ػولی(5 -ًظزی 5/1) 2 تؼذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ یَسبیی :هذرس دقیقِ 40 هذت کالس: 

 27/05/99 ببسًگزی:تذٍیي /  تبریخ
 

 ًقص ٍ اّویت تغذیِ:  جلسٍعىًان 

 آضٌبیی داًطجَیبى بب ًقص ٍ اّویت تغذیِ در سالهت جبهؼِ:   جلسٍَذف کلی 

 

بتَاًذ ًقص ٍ اّویت تغذیِ در سالهت گزٍُ ّبی هختلف جبهؼِ، پیطگیزی ٍ درهبى بیوبری داًطجَ :  اختصاصیاَذاف 
 ّب ضزح دّذ.

 

 خیز: تزکیبی       /         بلی مجاسی:   /            خیزحضًری: ريش آمًسش :  

  اسالیذ، کبهپیَتز، ایٌتزًت، سبهبًِ ًَیذامکاوات آمًسشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز: / پزيصٌ          خیز: فعالیت آمًسشی :   تکلیف

 خیزعىًان ي وًع آسمًن : 

 طبق فزمت طزح ديرٌ تزکیبی وًشتٍ شًد.مشخصات آن در صًرت استفادٌ اس کتاب، مقالٍ، جشيٌ یا َز وًع محتًای یادگیزی  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 گزدد.صزفا )ایه قسمت :    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 گیزی 

 
 

 داًطکذُ ػلَم پشضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى

 هزکش هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَسش ػلَم پشضکی

 ٍاحذ بزًبهِ ریشی درسی ٍ آهَسضی

 



 
 

 

 

 تزکیبی  (lesson Plan)طزح درس رٍساًِ 

 جلسِ دٍم

 کبرضٌبسی/ػلَم تغذیِ مقطع / رشتٍ تحصیلی:                 بْذاضت ػوَهیگزيٌ آمًسشی:              بْذاضت اٍس :داوشکذ

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

 8-10 سبػت:دٍضٌبِ           رٍس:   ًبم درس )ٍاحذ(  : تغذیِ کبربزدی

 ػولی -ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 17 تؼذاد داًطجَیبى :

 دکتز سویِ یَسبیی هسئَل درس: / ػولی(5 -ًظزی 5/1) 2 تؼذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ یَسبیی :هذرس دقیقِ 40 هذت کالس: 

 27/05/99 تبریخ تذٍیي / ببسًگزی:
 

 دریبفت ّبی غذایی:  جلسٍعىًان 

 آضٌبیی داًطجَیبى بب هفَْم دریبفت ّبی غذایی:   جلسٍَذف کلی 

 

 ...( را ضزح دّذ. RDI, AI, ULداًطجَ بتَاًذ دریبفت ّبی غذایی ):  اختصاصیاَذاف 

 

 خیزتزکیبی:        /         بلی مجاسی: /             خیز حضًری: ريش آمًسش :  

 اسالیذ، کبهپیَتز، ایٌتزًت، سبهبًِ ًَیذ امکاوات آمًسشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً      خیز  / پزيصٌ:           خیزفعالیت آمًسشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آسمًن : 

 کتاب، مقالٍ، جشيٌ یا َز وًع محتًای یادگیزی مشخصات آن طبق فزمت طزح ديرٌ تزکیبی وًشتٍ شًد.در صًرت استفادٌ اس  مىبع درس :
 

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

Saunders Company. 
 ٍدقیقِهذت سهبى:       )ایه قسمت صزفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گزدد.(:    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 گیزی 

 
 



 

 تزکیبی  (lesson Plan)طزح درس رٍساًِ 

 جلسِ سَم

 کبرضٌبسی/ػلَم تغذیِ مقطع / رشتٍ تحصیلی:                 بْذاضت ػوَهیگزيٌ آمًسشی:              بْذاضت اٍس :داوشکذ

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

 8-10 سبػت:دٍضٌبِ           رٍس:   ًبم درس )ٍاحذ(  : تغذیِ کبربزدی

 ػولی -ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 17 تؼذاد داًطجَیبى :

 دکتز سویِ یَسبیی هسئَل درس: / ػولی(5 -ًظزی 5/1) 2 تؼذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ یَسبیی :هذرس دقیقِ 40 هذت کالس: 

 27/05/99 تبریخ تذٍیي / ببسًگزی:
 

 غذاییراٌّوبی ّزم :  جلسٍعىًان 

 غذاییآضٌبیی داًطجَیبى بب ّزم راٌّوبی :   جلسٍَذف کلی 

 

 داًطجَ ّزم راٌّوبی غذایی را بطٌبسذ ٍ هفَْم اى را ضزح دّذ.:  اختصاصیاَذاف 

 

 خیزتزکیبی:        /         بلیمجاسی:  /            خیز  حضًری: ريش آمًسش :  

 اسالیذ، کبهپیَتز، ایٌتزًت، سبهبًِ ًَیذ امکاوات آمًسشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز/ پزيصٌ:           خیزفعالیت آمًسشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آسمًن : 

 در صًرت استفادٌ اس کتاب، مقالٍ، جشيٌ یا َز وًع محتًای یادگیزی مشخصات آن طبق فزمت طزح ديرٌ تزکیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :

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

Saunders Company. 
 ٍهذت سهبى:      دقیقِ )ایه قسمت صزفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گزدد.(:    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 گیزی 

 

 
 



 

 تزکیبی  (lesson Plan)طزح درس رٍساًِ 

 جلسِ چْبرم

 کبرضٌبسی/ػلَم تغذیِ مقطع / رشتٍ تحصیلی:                 بْذاضت ػوَهیگزيٌ آمًسشی:              بْذاضت اٍس :داوشکذ

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

 8-10 سبػت: دٍضٌبِ          رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  : تغذیِ کبربزدی

 ػولی -ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 17 تؼذاد داًطجَیبى :

 دکتز سویِ یَسبیی هسئَل درس: / ػولی(5 -ًظزی 5/1) 2 تؼذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ یَسبیی :هذرس دقیقِ 40 هذت کالس: 

 27/05/99 تبریخ تذٍیي / ببسًگزی:
 

 اصَل یزًبهِ ریشی تغذیِ:  جلسٍعىًان 

 آضٌبیی داًطجَیبى بب اصَل کلی بزًبهِ ریشی غذایی:   جلسٍَذف کلی 

 

 ضزح دّذ. بتَاًذ اصَل کلی بزًبهِ ریشی غذایی جْت بشرگسبالى چبق را داًطجَ :  اختصاصیاَذاف 

 

 خیزتزکیبی:        /         بلیمجاسی:  /             خیز حضًری: ريش آمًسش :  

 اسالیذ، کبهپیَتز، ایٌتزًت، سبهبًِ ًَیذ امکاوات آمًسشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز/ پزيصٌ:           خیزفعالیت آمًسشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آسمًن : 

 کتاب، مقالٍ، جشيٌ یا َز وًع محتًای یادگیزی مشخصات آن طبق فزمت طزح ديرٌ تزکیبی وًشتٍ شًد.در صًرت استفادٌ اس  مىبع درس :
 

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

Saunders Company. 
 ٍدقیقِهذت سهبى:       )ایه قسمت صزفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گزدد.(:    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 گیزی 

 

  



 
 

 

 تزکیبی  (lesson Plan)طزح درس رٍساًِ 

 جلسِ پٌجن

 کبرضٌبسی/ػلَم تغذیِ مقطع / رشتٍ تحصیلی:                 بْذاضت ػوَهیگزيٌ آمًسشی:              بْذاضت اٍس :داوشکذ

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

 8-10 سبػت: دٍضٌبِ            رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  : تغذیِ کبربزدی

 ػولی -ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 17 تؼذاد داًطجَیبى :

 دکتز سویِ یَسبیی هسئَل درس: / ػولی(5 -ًظزی 5/1) 2 تؼذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ یَسبیی :هذرس دقیقِ 40 هذت کالس: 

 27/05/99 تبریخ تذٍیي / ببسًگزی:
 

 اصَل یزًبهِ ریشی تغذیِ:  جلسٍعىًان 

 کلی بزًبهِ ریشی غذاییآضٌبیی داًطجَیبى بب اصَل :   جلسٍَذف کلی 

 

 داًطجَ بتَاًذ اصَل کلی بزًبهِ ریشی غذایی جْت بشرگسبالى الغز را  ضزح دّذ. : اختصاصیاَذاف 

 

 خیزتزکیبی:        /         بلیمجاسی:  /            خیز  حضًری: ريش آمًسش :  

 اسالیذ، کبهپیَتز، ایٌتزًت، سبهبًِ ًَیذ امکاوات آمًسشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً       خیز / پزيصٌ:           بلیفعالیت آمًسشی :   تکلیف: 

 خیز عىًان ي وًع آسمًن :

 در صًرت استفادٌ اس کتاب، مقالٍ، جشيٌ یا َز وًع محتًای یادگیزی مشخصات آن طبق فزمت طزح ديرٌ تزکیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :
 

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

Saunders Company. 
 ٍهذت سهبى:      دقیقِ )ایه قسمت صزفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گزدد.(:    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 گیزی 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

 تزکیبی  (lesson Plan)طزح درس رٍساًِ 

 جلسِ ضطن

 کبرضٌبسی/ػلَم تغذیِ مقطع / رشتٍ تحصیلی:                 بْذاضت ػوَهیگزيٌ آمًسشی:              بْذاضت اٍس :داوشکذ

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

 8-10 سبػت:  دٍضٌبِ       رٍس: ًبم درس )ٍاحذ(  : تغذیِ کبربزدی

 ػولی -ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 17 تؼذاد داًطجَیبى :

 دکتز سویِ یَسبیی هسئَل درس: / ػولی(5 -ًظزی 5/1) 2 تؼذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ یَسبیی :هذرس دقیقِ 40 هذت کالس: 

 27/05/99 تبریخ تذٍیي / ببسًگزی:
 

 اصَل یزًبهِ ریشی تغذیِ:  جلسٍعىًان 

 آضٌبیی داًطجَیبى بب اصَل کلی بزًبهِ ریشی غذایی:   جلسٍَذف کلی 

 

 داًطجَ بتَاًذ اصَل کلی بزًبهِ ریشی غذایی جْت کَدکبى چبق را  ضزح دّذ.:  اختصاصیاَذاف 

 

 خیزتزکیبی:        /         بلیمجاسی:  /              خیزحضًری: ريش آمًسش :  

 اسالیذ، کبهپیَتز، ایٌتزًت، سبهبًِ ًَیذ امکاوات آمًسشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز/ پزيصٌ:           بلیفعالیت آمًسشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آسمًن : 

 در صًرت استفادٌ اس کتاب، مقالٍ، جشيٌ یا َز وًع محتًای یادگیزی مشخصات آن طبق فزمت طزح ديرٌ تزکیبی وًشتٍ شًد. :مىبع درس 
 

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

Saunders Company. 
 ٍهذت سهبى:      دقیقِ گزدد.()ایه قسمت صزفا جُت کالس َای حضًری تکمیل :    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 گیزی 

 



 

 تزکیبی  (lesson Plan)طزح درس رٍساًِ 

 جلسِ ّفتن

 کبرضٌبسی/ػلَم تغذیِ مقطع / رشتٍ تحصیلی:                 بْذاضت ػوَهیگزيٌ آمًسشی:              بْذاضت اٍس :داوشکذ

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

 8-10 سبػت: دٍضٌبِ      رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  : تغذیِ کبربزدی

 ػولی -ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 17 تؼذاد داًطجَیبى :

 دکتز سویِ یَسبیی هسئَل درس: / ػولی(5 -ًظزی 5/1) 2 تؼذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ یَسبیی :هذرس دقیقِ 40 هذت کالس: 

 27/05/99 تبریخ تذٍیي / ببسًگزی:
 

 اصَل یزًبهِ ریشی تغذیِ:  جلسٍعىًان 

 بب اصَل کلی بزًبهِ ریشی غذاییآضٌبیی داًطجَیبى :   جلسٍَذف کلی 

 

 را  ضزح دّذ. کَدکبى الغزداًطجَ بتَاًذ اصَل کلی بزًبهِ ریشی غذایی جْت  : اختصاصیاَذاف 

 

 خیز تزکیبی:       /         بلیمجاسی:  /              خیزحضًری: ريش آمًسش :  

 اسالیذ، کبهپیَتز، ایٌتزًت، سبهبًِ ًَیذ امکاوات آمًسشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز / پزيصٌ:         خیز: فعالیت آمًسشی :   تکلیف

 خیزعىًان ي وًع آسمًن : 

 در صًرت استفادٌ اس کتاب، مقالٍ، جشيٌ یا َز وًع محتًای یادگیزی مشخصات آن طبق فزمت طزح ديرٌ تزکیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :
 

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

Saunders Company. 
 ٍهذت سهبى:      دقیقِ )ایه قسمت صزفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گزدد.(:    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 گیزی 

 
 

 



 

 تزکیبی  (lesson Plan)طزح درس رٍساًِ 

 جلسِ ّطتن

 کبرضٌبسی/ػلَم تغذیِ مقطع / رشتٍ تحصیلی:                 بْذاضت ػوَهیگزيٌ آمًسشی:              بْذاضت اٍس :داوشکذ

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

 8-10 سبػت: دٍضٌبِ        رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  : تغذیِ کبربزدی

 ػولی -ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 17 تؼذاد داًطجَیبى :

 دکتز سویِ یَسبیی هسئَل درس: / ػولی(5 -ًظزی 5/1) 2 تؼذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ یَسبیی :هذرس دقیقِ 40 هذت کالس: 

 27/05/99 تبریخ تذٍیي / ببسًگزی:
 

 تغذیِ گزٍ ّبی آسیب پذیز:  جلسٍعىًان 

 آضٌبیی داًطجَیبى بب اصَل کلی تغذیِ سًبى ببردار:   جلسٍَذف کلی 

 

 داًطجَ بتَاًذ اصَل کلی تغذیِ سًبى ببردار را ضزح دّذ.:  اختصاصیاَذاف 

 

 خیزتزکیبی:        /         بلی مجاسی: /              خیزحضًری: ريش آمًسش :  

 اسالیذ، کبهپیَتز، ایٌتزًت، سبهبًِ ًَیذ امکاوات آمًسشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز/ پزيصٌ:           خیزفعالیت آمًسشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آسمًن : 

 کتاب، مقالٍ، جشيٌ یا َز وًع محتًای یادگیزی مشخصات آن طبق فزمت طزح ديرٌ تزکیبی وًشتٍ شًد.در صًرت استفادٌ اس  مىبع درس :
 

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

Saunders Company. 
 ٍدقیقِهذت سهبى:       )ایه قسمت صزفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گزدد.(:    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 گیزی 

 
 

  



 

 

 تزکیبی  (lesson Plan)طزح درس رٍساًِ 

 جلسِ ًْن

 کبرضٌبسی/ػلَم تغذیِ مقطع / رشتٍ تحصیلی:                 بْذاضت ػوَهیگزيٌ آمًسشی:              بْذاضت اٍس :داوشکذ

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

 8-10 سبػت:  دٍضٌبِ        رٍس: ًبم درس )ٍاحذ(  : تغذیِ کبربزدی

 ػولی -ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 17 تؼذاد داًطجَیبى :

 دکتز سویِ یَسبیی هسئَل درس: / ػولی(5 -ًظزی 5/1) 2 تؼذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ یَسبیی :هذرس دقیقِ 40 هذت کالس: 

 27/05/99 تبریخ تذٍیي / ببسًگزی:
 

 تغذیِ گزٍ ّبی آسیب پذیز:  جلسٍعىًان 

 کلی تغذیِ سًبى ضیزدُآضٌبیی داًطجَیبى بب اصَل :   جلسٍَذف کلی 

 

 داًطجَ بتَاًذ اصَل کلی تغذیِ سًبى ضیزدُ را ضزح دّذ.:  اختصاصیاَذاف 

 

 خیزتزکیبی:        /         بلیمجاسی:  /              خیزحضًری: ريش آمًسش :  

 اسالیذ، کبهپیَتز، ایٌتزًت، سبهبًِ ًَیذ امکاوات آمًسشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز/ پزيصٌ:           بلیفعالیت آمًسشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آسمًن : 

 در صًرت استفادٌ اس کتاب، مقالٍ، جشيٌ یا َز وًع محتًای یادگیزی مشخصات آن طبق فزمت طزح ديرٌ تزکیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :
 

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

Saunders Company. 
 ٍهذت سهبى:      دقیقِ )ایه قسمت صزفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گزدد.(:    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 گیزی 

 
 
 

  



 

 

 

 تزکیبی  (lesson Plan)طزح درس رٍساًِ 

 جلسِ دّن

 کبرضٌبسی/ػلَم تغذیِ مقطع / رشتٍ تحصیلی:                 بْذاضت ػوَهیگزيٌ آمًسشی:              بْذاضت اٍس :داوشکذ

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

 8-10 سبػت: دٍضٌبِ           رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  : تغذیِ کبربزدی

 ػولی -ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 17 تؼذاد داًطجَیبى :

 دکتز سویِ یَسبیی هسئَل درس: / ػولی(5 -ًظزی 5/1) 2 تؼذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ یَسبیی :هذرس دقیقِ 40 هذت کالس: 

 27/05/99 تبریخ تذٍیي / ببسًگزی:
 

 تغذیِ گزٍ ّبی آسیب پذیز:  جلسٍعىًان 

 آضٌبیی داًطجَیبى بب اصَل کلی تغذیِ ًَساداى ًبرس:   جلسٍَذف کلی 

 

 داًطجَ بتَاًذ اصَل کلی تغذیِ ًَساداى ًبرس را ضزح دّذ.:  اختصاصیاَذاف 

 

 خیزتزکیبی:        /         بلیمجاسی:  /              خیزحضًری: ريش آمًسش :  

 اسالیذ، کبهپیَتز، ایٌتزًت، سبهبًِ ًَیذ امکاوات آمًسشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز / پزيصٌ:         خیز فعالیت آمًسشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آسمًن : 

 کتاب، مقالٍ، جشيٌ یا َز وًع محتًای یادگیزی مشخصات آن طبق فزمت طزح ديرٌ تزکیبی وًشتٍ شًد.در صًرت استفادٌ اس  مىبع درس :
 

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

Saunders Company. 
 ٍدقیقِهذت سهبى:       )ایه قسمت صزفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گزدد.(:    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 گیزی 

 
 
 

 



 

 تزکیبی  (lesson Plan)طزح درس رٍساًِ 

 جلسِ یبسدّن

 کبرضٌبسی/ػلَم تغذیِ مقطع / رشتٍ تحصیلی:                 بْذاضت ػوَهیگزيٌ آمًسشی:              بْذاضت اٍس :داوشکذ

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

 8-10 سبػت: دٍضٌبِ         رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  : تغذیِ کبربزدی

 ػولی -ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 17 تؼذاد داًطجَیبى :

 دکتز سویِ یَسبیی هسئَل درس: / ػولی(5 -ًظزی 5/1) 2 تؼذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ یَسبیی :هذرس دقیقِ 40 هذت کالس: 

 27/05/99 تبریخ تذٍیي / ببسًگزی:
 

 تغذیِ گزٍ ّبی آسیب پذیز:  جلسٍعىًان 

 کلی تغذیِ کَدکبىآضٌبیی داًطجَیبى بب اصَل :   جلسٍَذف کلی 

 

 داًطجَ بتَاًذ اصَل کلی تغذیِ کَدکبى را ضزح دّذ.:  اختصاصیاَذاف 

 

 خیزتزکیبی:        /         بلیمجاسی:  /              خیزحضًری: ريش آمًسش :  

 اسالیذ، کبهپیَتز، ایٌتزًت، سبهبًِ ًَیذ امکاوات آمًسشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز/ پزيصٌ:          خیز فعالیت آمًسشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آسمًن : 

 در صًرت استفادٌ اس کتاب، مقالٍ، جشيٌ یا َز وًع محتًای یادگیزی مشخصات آن طبق فزمت طزح ديرٌ تزکیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :
 

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

Saunders Company. 
 ٍهذت سهبى:      دقیقِ )ایه قسمت صزفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گزدد.(:    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 گیزی 

 
 
 
 

  



 

 

 تزکیبی  (lesson Plan)طزح درس رٍساًِ 

 اسدّنجلسِ دٍ

 کبرضٌبسی/ػلَم تغذیِ مقطع / رشتٍ تحصیلی:                 بْذاضت ػوَهیگزيٌ آمًسشی:              بْذاضت اٍس :داوشکذ

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

 8-10 سبػت:  دٍضٌبِ            رٍس: ًبم درس )ٍاحذ(  : تغذیِ کبربزدی

 ػولی -ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 17تؼذاد داًطجَیبى :

 دکتز سویِ یَسبیی هسئَل درس: / ػولی(5 -ًظزی 5/1) 2 تؼذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ یَسبیی :هذرس دقیقِ 40 هذت کالس: 

 27/05/99 تبریخ تذٍیي / ببسًگزی:
 

 تغذیِ گزٍ ّبی آسیب پذیز:  جلسٍعىًان 

 آضٌبیی داًطجَیبى بب اصَل کلی تغذیِ سبلوٌذاى :  جلسٍَذف کلی 

 

 داًطجَ بتَاًذ اصَل کلی تغذیِ سبلوٌذاى را ضزح دّذ.:  اختصاصیاَذاف 

 

 خیزتزکیبی:        /         بلیمجاسی:  /              خیزحضًری: ريش آمًسش :  

 اسالیذ، کبهپیَتز، ایٌتزًت، سبهبًِ ًَیذ امکاوات آمًسشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز/ پزيصٌ:          خیز فعالیت آمًسشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آسمًن : 

 کتاب، مقالٍ، جشيٌ یا َز وًع محتًای یادگیزی مشخصات آن طبق فزمت طزح ديرٌ تزکیبی وًشتٍ شًد.در صًرت استفادٌ اس  مىبع درس :
 

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

Saunders Company. 
 ٍدقیقِهذت سهبى:       )ایه قسمت صزفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گزدد.(:    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 گیزی 

 
 
 
 
 
 



 

 

 تزکیبی  (lesson Plan)طزح درس رٍساًِ 

 شدّنجلسِ سی

 کبرضٌبسی/ػلَم تغذیِ مقطع / رشتٍ تحصیلی:                 بْذاضت ػوَهیگزيٌ آمًسشی:              بْذاضت اٍس :داوشکذ

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

 8-10 سبػت:دٍضٌبِ          رٍس:   ًبم درس )ٍاحذ(  : تغذیِ کبربزدی

 ػولی -ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 17تؼذاد داًطجَیبى :

 دکتز سویِ یَسبیی هسئَل درس: / ػولی(5 -ًظزی 5/1) 2 تؼذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ یَسبیی :هذرس دقیقِ 40 هذت کالس: 

 27/05/99 تبریخ تذٍیي / ببسًگزی:
 

 تغذیِ گزٍ ّبی آسیب پذیز:  جلسٍعىًان 

 کلی تغذیِ بیوبراى دیببتیآضٌبیی داًطجَیبى بب اصَل :   جلسٍَذف کلی 

 

 داًطجَ بتَاًذ اصَل کلی تغذیِ بیوبراى دیببتی را ضزح دّذ.:  اختصاصیاَذاف 

 

 خیزتزکیبی:        /         بلیمجاسی:  /              خیزحضًری: ريش آمًسش :  

  امکاوات آمًسشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز/ پزيصٌ:           بلیفعالیت آمًسشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آسمًن : 

 در صًرت استفادٌ اس کتاب، مقالٍ، جشيٌ یا َز وًع محتًای یادگیزی مشخصات آن طبق فزمت طزح ديرٌ تزکیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :
 

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

Saunders Company. 
 ٍهذت سهبى:      دقیقِ )ایه قسمت صزفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گزدد.(:    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 گیزی 

 
 
 
 
 

 



 

 تزکیبی  (lesson Plan)طزح درس رٍساًِ 

 دّنجلسِ چْبر

 کارشىاسی/علًم تغذیٍ مقطع / رشتٍ تحصیلی:                 بُذاشت عمًمیگزيٌ آمًسشی:              بُذاشت ايس :داوشکذ

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

 8-10 سبػت:  دٍضٌبِ        رٍس: ًبم درس )ٍاحذ(  : تغذیِ کبربزدی

 ػولی -ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 17 تؼذاد داًطجَیبى :

 دکتز سویِ یَسبیی هسئَل درس: / ػولی(5 -ًظزی 5/1) 2 تؼذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ یَسبیی :هذرس دقیقِ 40 هذت کالس: 

 27/05/99 تبریخ تذٍیي / ببسًگزی:
 

 تغذیِ گزٍ ّبی آسیب پذیز:  جلسٍعىًان 

 آضٌبیی داًطجَیبى بب اصَل کلی تغذیِ ٍرسضکبراى:   جلسٍَذف کلی 

 

 داًطجَ بتَاًذ اصَل کلی تغذیِ ٍرسضکبراى را ضزح دّذ.:  اختصاصیاَذاف 

 

 خیزتزکیبی:        /         بلیمجاسی:  /              خیزحضًری: ريش آمًسش :  

 اسالیذ، کبهپیَتز، ایٌتزًت، سبهبًِ ًَیذ امکاوات آمًسشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز/ پزيصٌ:           خیزفعالیت آمًسشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آسمًن : 

 محتًای یادگیزی مشخصات آن طبق فزمت طزح ديرٌ تزکیبی وًشتٍ شًد.در صًرت استفادٌ اس کتاب، مقالٍ، جشيٌ یا َز وًع  مىبع درس :
 

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

Saunders Company. 
 ٍهذت سهبى:      دقیقِ )ایه قسمت صزفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گزدد.(:    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 گیزی 

 
 

  



 

 

 تزکیبی  (lesson Plan)طزح درس رٍساًِ 

 دّنجلسِ پبًش

 کارشىاسی/علًم تغذیٍ مقطع / رشتٍ تحصیلی:                 بُذاشت عمًمیگزيٌ آمًسشی:              بُذاشت ايس :داوشکذ

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

 8-10 سبػت: دٍضٌبِ          رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  : تغذیِ کبربزدی

 ػولی -ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 17 تؼذاد داًطجَیبى :

 دکتز سویِ یَسبیی هسئَل درس: / ػولی(5 -ًظزی 5/1) 2 تؼذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ یَسبیی :هذرس دقیقِ 40 هذت کالس: 

 27/05/99 تبریخ تذٍیي / ببسًگزی:
 

 ارسیببی ٍضغ تغذیِ:  جلسٍعىًان 

 ارسیببی ٍضغ تغذیِ آضٌبیی داًطجَیبى بب رٍضْبی هختلف:   جلسٍَذف کلی 

 

داًطجَ بتَاًذ رٍش ّبی هختلف تي سٌجی جْت ارسیببی ٍضغ تغذیِ را بطٌبسذ ٍ کبربزد آى ّب را :  اختصاصیاَذاف 
 ضزح دّذ.

 

 خیزتزکیبی:        /         بلیمجاسی:  /             خیز حضًری: ريش آمًسش :  

 ایٌتزًت، سبهبًِ ًَیذاسالیذ، کبهپیَتز،  امکاوات آمًسشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز/ پزيصٌ:           خیزفعالیت آمًسشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آسمًن : 

 در صًرت استفادٌ اس کتاب، مقالٍ، جشيٌ یا َز وًع محتًای یادگیزی مشخصات آن طبق فزمت طزح ديرٌ تزکیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :
 

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

Saunders Company. 
 ٍهذت سهبى:      دقیقِ )ایه قسمت صزفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گزدد.(:    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 گیزی 

 
 
 
 
 



 

 

 تزکیبی  (lesson Plan)طزح درس رٍساًِ 

 دّنضبًشدجلسِ 

 تغذیِ کبرضٌبسی/ػلَم مقطع / رشتٍ تحصیلی:                 بْذاضت ػوَهیگزيٌ آمًسشی:              بْذاضت اٍس :داوشکذ

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

 8-10 سبػت: دٍضٌبِ          رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  : تغذیِ کبربزدی

 ػولی -ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 17 تؼذاد داًطجَیبى :

 دکتز سویِ یَسبیی هسئَل درس: / ػولی(5 -ًظزی 5/1) 2 تؼذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ یَسبیی :هذرس دقیقِ 40 هذت کالس: 

 27/05/99 تبریخ تذٍیي / ببسًگزی:
 

 ارسیببی ٍضغ تغذیِ:  جلسٍعىًان 

 آضٌبیی داًطجَیبى بب رٍضْبی هختلف ارسیببی ٍضغ تغذیِ:   جلسٍَذف کلی 

 

 را بطٌبسذ ٍ کبربزد آى ّب را ضزح دّذ. خَراک ارسیببی دریبفتداًطجَ بتَاًذ رٍش ّبی هختلف :  اختصاصیاَذاف 

 

 خیزتزکیبی:        /        بلی مجاسی:  /              خیزحضًری: ريش آمًسش :  

  امکاوات آمًسشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز/ پزيصٌ:          خیز فعالیت آمًسشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آسمًن : 

 در صًرت استفادٌ اس کتاب، مقالٍ، جشيٌ یا َز وًع محتًای یادگیزی مشخصات آن طبق فزمت طزح ديرٌ تزکیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :
 

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

Saunders Company. 
 ٍهذت سهبى:      دقیقِ حضًری تکمیل گزدد.()ایه قسمت صزفا جُت کالس َای :    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 گیزی 

 
 
 
 

 



 

 تزکیبی  (lesson Plan)طزح درس رٍساًِ 

 ذّنّفجلسِ 

 کبرضٌبسی/ػلَم تغذیِ مقطع / رشتٍ تحصیلی:                 بْذاضت ػوَهیگزيٌ آمًسشی:              بْذاضت اٍس :داوشکذ

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

 8-10 سبػت: دٍضٌبِ            رٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(  : تغذیِ کبربزدی

 ػولی -ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 17 تؼذاد داًطجَیبى :

 دکتز سویِ یَسبیی هسئَل درس: / ػولی(5 -ًظزی 5/1) 2 تؼذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ یَسبیی :هذرس دقیقِ 40 هذت کالس: 

 27/05/99 تبریخ تذٍیي / ببسًگزی:
 

 ارسیببی ٍضغ تغذیِ:  جلسٍعىًان 

 آضٌبیی داًطجَیبى بب رٍضْبی هختلف ارسیببی ٍضغ تغذیِ:   جلسٍَذف کلی 

 

جْت ارسیببی ٍضغ تغذیِ را بطٌبسذ ٍ  آسهبیطگبّی-داًطجَ بتَاًذ رٍش ّبی هختلف ببلیٌی:  اختصاصیاَذاف 
 کبربزد آى ّب را ضزح دّذ.

 

 خیزتزکیبی:        /         بلیمجاسی:  /              خیزحضًری: ريش آمًسش :  

  امکاوات آمًسشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً       خیز / پزيصٌ:           بلی فعالیت آمًسشی :   تکلیف:

 خیزعىًان ي وًع آسمًن : 

 وًشتٍ شًد.در صًرت استفادٌ اس کتاب، مقالٍ، جشيٌ یا َز وًع محتًای یادگیزی مشخصات آن طبق فزمت طزح ديرٌ تزکیبی  مىبع درس :
 

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

Saunders Company. 
 ٍهذت سهبى:      دقیقِ )ایه قسمت صزفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گزدد.(:    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 گیزی 

 
 
 
 

 



 

 تزکیبی  (lesson Plan)طزح درس رٍساًِ 

 ّنّجذجلسِ 

 کبرضٌبسی/ػلَم تغذیِ تحصیلی:مقطع / رشتٍ بْذاضت ػوَهی                   گزيٌ آمًسشی:            بْذاضت اٍس :داوشکذ

                             22/10/99 تبریخ ارائِ درس : 99-400سبل تحصیلی  :  

 8-10 سبػت:  دٍضٌبِ        رٍس: ًبم درس )ٍاحذ(  : تغذیِ کبربزدی

 ػولی -ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 17تؼذاد داًطجَیبى :

 دکتز سویِ یَسبیی درس:هسئَل  / ػولی(5 -ًظزی 5/1) 2 تؼذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ یَسبیی :هذرس دقیقِ 40 هذت کالس: 

 27/05/99 تبریخ تذٍیي / ببسًگزی:
 

 آهَسش تغذیِ:  جلسٍعىًان 

 آهَسش تغذیِآضٌبیی داًطجَیبى بب رٍضْبی هختلف :   جلسٍَذف کلی 

 

 را بطٌبسذ ٍ کبربزد آى ّب را ضزح دّذ. آهَسش تغذیِداًطجَ بتَاًذ رٍش ّبی هختلف :  اختصاصیاَذاف 

 

 خیزتزکیبی:        /         بلیمجاسی:  /              خیزحضًری: ريش آمًسش :  

 اسالیذ، کبهپیَتز، ایٌتزًت، سبهبًِ ًَیذ امکاوات آمًسشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز / پزيصٌ:          خیزفعالیت آمًسشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آسمًن : 

 در صًرت استفادٌ اس کتاب، مقالٍ، جشيٌ یا َز وًع محتًای یادگیزی مشخصات آن طبق فزمت طزح ديرٌ تزکیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :
 

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

Saunders Company. 
 ٍهذت سهبى:      دقیقِ )ایه قسمت صزفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گزدد.(:    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 گیزی 

 
 
 
 
 


