
 
 

 

  

 

 
 

 ترکیبی  (lesson Planروزانه )طرح درس 
 
 
 

 جلسه اول
 

حرفه ای           مقطع / رشته : بهداشت اوز                 گروه آموزشی: بهداشت دانشکده
 کارشناسی بهداشت حرفه ایتحصیلی:

 01/6/11 تاريخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصیلی  :  

 01-01ساعت:        دوشنبهروز:    بیوشیمی و اصول تغذیهنام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد: 
 

 تعداد دانشجويان:

 مهکامه عاشورپورمسئول درس: دکتر  1تعداد واحد: 

 دکتر مهکامه عاشورپور :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 11مرداد تاريخ تدوين/بازنگری: 
. 

 انرژی و نقش آن در سالمت و بیماریعنوان جلسه: 

 هدف کلی جلسه:  آشنایی دانشجویان با منابع انرژی و نقش آنها در سالمت و بیماری

 
 

 انتظار می رود: اهداف اختصاصی : در پايان از فراگیر
 منابع انرژی در رژيم غذايی و انواع آنها را درک کند -0

 نقش منابع مختلف انرژی در سالمت و بیماری را درک کرده و تحلیل نمايد -1

 
 /        ترکیبی         حضوری         /       مجازیروش آموزش :  

شامل سامانه  ییکامپیوتر و با استفاده از نرم افزارهااسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و   امکانات آموزشی :

 دینو

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیف    فعالیت آموزشی:

 متعاقبا اعالم خواهد شد :عنوان و نوع آزمون

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



  منبع درس  :
 اصول تغذیه و رژیم درمانی کراوس، وحید ملکی 
  ترجمه فرزاد شیدفرتغذیه اساسی کراوس 

 

  دقیقه  5مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 01مدت زمان :   

 دقیقه 01مدت زمان:     

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 جلسه دوم
 

مقطع / رشته          : بهداشت اوز                 گروه آموزشی: بهداشت حرفه ای  دانشکده
 کارشناسی بهداشت حرفه ایتحصیلی:

 10/6/11 تاريخ ارائه درس : 19-11سال تحصیلی  :  

 01-01روز:   دوشنبه       ساعت:  بیوشیمی و اصول تغذیهنام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد: 
 

 تعداد دانشجويان  : 

 عاشورپورمسئول درس: دکتر مهکامه  1تعداد واحد: 

 دکتر مهکامه عاشورپور :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 11تاريخ تدوين/بازنگری: مرداد 
. 

 نقش فیزيولوژيک و منابع کربوهیدراتهاعنوان جلسه: 

 هدف کلی جلسه:  آشنایی دانشجویان با نقش فیزیولوژیک و منابع کربوهیدراتها

 
 

 می رود:اهداف اختصاصی : در پايان از فراگیر انتظار 
 مهمترين کربوهیدراتهای غذايی را بشناسد -0

 منابع غذايی کربوهیدراتهای مهم را بشناسد و  توانايی ارزيابی منابع مختلف را داشته باشد -1

 
 /        ترکیبی         حضوری         /       مجازیروش آموزش :  

شامل سامانه  ییکامپیوتر و با استفاده از نرم افزارهااسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و   امکانات آموزشی :

 دینو

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیف    فعالیت آموزشی:

 متعاقبا اعالم خواهد شد عنوان و نوع آزمون:
  منبع درس  :

 اصول تغذیه و رژیم درمانی کراوس، وحید ملکی 



  ترجمه فرزاد شیدفرتغذیه اساسی کراوس 
 

  دقیقه  5مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 01مدت زمان :   

 دقیقه 01مدت زمان:     

 کلیات درس  

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 جلسه سوم
 

بهداشت حرفه ای           مقطع / رشته : بهداشت اوز                 گروه آموزشی: دانشکده
 کارشناسی بهداشت حرفه ایتحصیلی:

 90/6/11 تاريخ ارائه درس : 19-11سال تحصیلی  :  

 01-01روز:   دوشنبه       ساعت:  بیوشیمی و اصول تغذیهنام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد: 
 

 تعداد دانشجويان  : 

 دکتر مهکامه عاشورپورمسئول درس:  1تعداد واحد: 

 دکتر مهکامه عاشورپور :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 11تاريخ تدوين/بازنگری: مرداد 
. 

 نقش فیزيولوژيک و منابع کربوهیدراتهاعنوان جلسه: 

 هدف کلی جلسه:  آشنایی دانشجویان با نقش فیزیولوژیک و منابع کربوهیدراتها

 
 

 فراگیر انتظار می رود:اهداف اختصاصی : در پايان از 
 نقش کربوهیدراتها در واکنشهای مهم متابولیک را تحلیل کند  -0

 اهمیت هر يک از واکنشهای متابولیسم کربوهیدراتها را درک کند -1

 
 /        ترکیبی         حضوری         /       مجازیروش آموزش :  

شامل سامانه  ییو کامپیوتر و با استفاده از نرم افزارها اسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور  امکانات آموزشی :

 دینو

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیف    فعالیت آموزشی:

 متعاقبا اعالم خواهد شد عنوان و نوع آزمون:
  منبع درس  :

 اصول تغذیه و رژیم درمانی کراوس، وحید ملکی 



  ترجمه فرزاد شیدفرتغذیه اساسی کراوس 
 

  دقیقه  5مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 01مدت زمان :   

 دقیقه 01مدت زمان:     

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 جلسه چهارم

 
مقطع / رشته            : بهداشت اوز                 گروه آموزشی: بهداشت حرفه ایدانشکده
 کارشناسی بهداشت حرفه ایتحصیلی:

 1/1/11 تاريخ ارائه درس : 19-11سال تحصیلی  :  

 01-01روز:   دوشنبه       ساعت:  بیوشیمی و اصول تغذیهنام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد: 
 

 تعداد دانشجويان  : 

 عاشورپورمسئول درس: دکتر مهکامه  1تعداد واحد: 

 دکتر مهکامه عاشورپور :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 11تاريخ تدوين/بازنگری: مرداد 
. 

 نقش فیزيولوژيک و منابع چربیهاعنوان جلسه: 

 انواع، اجزاء تشکیل دهنده چربیها در بدن انسان هدف کلی جلسه:  آشنایی دانشجویان با

 
 

 انتظار می رود:اهداف اختصاصی : در پايان از فراگیر 
 انواع چربیها و لیپیدها را بشناسد -0

اجزاء تشکیل دهنده لیپیدهای ساده، لیپیدهای مرکب و استروئیدها و همچنین ساختار  -1
 آنها را درک  نمايد

 
 /        ترکیبی         حضوری         /       مجازیروش آموزش :  

شامل سامانه  ییپروژکتور و کامپیوتر و با استفاده از نرم افزارهااسالید پروژکتور ، ویدوئو   امکانات آموزشی :

 دینو

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیف    فعالیت آموزشی:

 متعاقبا اعالم خواهد شد عنوان و نوع آزمون:
  منبع درس  :

 اصول تغذیه و رژیم درمانی کراوس، وحید ملکی 
  اساسی کراوس ترجمه فرزاد شیدفرتغذیه 



 

  دقیقه  5مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 01مدت زمان :   

 دقیقه 01مدت زمان:     

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 جلسه پنجم
 

بهداشت حرفه ای           مقطع / رشته : بهداشت اوز                 گروه آموزشی: دانشکده
 کارشناسی بهداشت حرفه ایتحصیلی:

 00/1/11 تاريخ ارائه درس : 19-11سال تحصیلی  :  

 01-01روز:   دوشنبه       ساعت:  بیوشیمی و اصول تغذیهنام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد: 
 

 تعداد دانشجويان  : 

 دکتر مهکامه عاشورپورمسئول درس:  1تعداد واحد: 

 دکتر مهکامه عاشورپور :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 11تاريخ تدوين/بازنگری: مرداد 
. 

 نقش فیزيولوژيک و منابع چربیهاعنوان جلسه: 

 انواع طبقه بندی و نقش چربیها در بدن انسان هدف کلی جلسه:  آشنایی دانشجویان با

 
 

 فراگیر انتظار می رود:اهداف اختصاصی : در پايان از 
 انواع طبقه بندی اسیدهای چرب و نام مهمترين آنها را بداند -0

نقش و عملکرد چربیها در بدن را بداند و قادر به تحلیل اهمیت وجود چربیها در  -1
 بافتهای مهم بدن باشد

 
 /        ترکیبی         حضوری         /       مجازیروش آموزش :  

شامل سامانه  ییاسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر و با استفاده از نرم افزارها  :امکانات آموزشی 

 دینو

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیف    فعالیت آموزشی:

 متعاقبا اعالم خواهد شد عنوان و نوع آزمون:
  منبع درس  :

 کراوس، وحید ملکی اصول تغذیه و رژیم درمانی 
 تغذیه اساسی کراوس ترجمه فرزاد شیدفر 

 



  دقیقه  5مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 01مدت زمان :   

 دقیقه 01مدت زمان:     

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 جلسه ششم
 

گروه آموزشی: بهداشت حرفه ای           مقطع / رشته       : بهداشت اوز           دانشکده
 کارشناسی بهداشت حرفه ایتحصیلی:

 10/1/11 تاريخ ارائه درس : 19-11سال تحصیلی  :  

 01-01روز:   دوشنبه       ساعت:  بیوشیمی و اصول تغذیهنام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد: 
 

 06تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: دکتر مهکامه عاشورپور 1واحد: تعداد 

 دکتر مهکامه عاشورپور :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 11تاريخ تدوين/بازنگری: مرداد 
. 

 نقش فیزيولوژيک و منابع پروتئینهاعنوان جلسه: 

 ساختار پروتئین ها، منابع غذایی و نقش آنها در بدن هدف کلی جلسه:  آشنایی دانشجویان با

 
 

 اهداف اختصاصی : در پايان از فراگیر انتظار می رود:
 تفاوت ساختمانی پروتئین ها با ساير درشت مغذيها را درک کند -0

 اسیدهای آمینه ضروری و غیرضروری، منابع غذايی و نقش آنها در بدن را درک کند -1

 با روش تعیین کیفیت پروتئین غذايی آشنا باشد و بتواند آن را به کار بندد -9

 
 /        ترکیبی         حضوری         /       مجازیروش آموزش :  

شامل سامانه  ییاسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر و با استفاده از نرم افزارها  امکانات آموزشی :

 دینو

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیف    فعالیت آموزشی:

 متعاقبا اعالم خواهد شد عنوان و نوع آزمون:
  منبع درس  :

 اصول تغذیه و رژیم درمانی کراوس، وحید ملکی 
 تغذیه اساسی کراوس ترجمه فرزاد شیدفر 

 

  دقیقه  5مدت زمان:      مقدمه 



 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 01مدت زمان :   

 دقیقه 01مدت زمان:     

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 جلسه هفتم
 

: بهداشت اوز                 گروه آموزشی: بهداشت حرفه ای           مقطع / رشته دانشکده
 کارشناسی بهداشت حرفه ایتحصیلی:

 19/1/11 تاريخ ارائه درس : 19-11سال تحصیلی  :  

 01-01روز:   دوشنبه       ساعت:  اصول تغذیهبیوشیمی و نام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد: 
 

 تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: دکتر مهکامه عاشورپور 1تعداد واحد: 

 دکتر مهکامه عاشورپور :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 11تاريخ تدوين/بازنگری: مرداد 
. 

 نقش فیزيولوژيک و منابع ويتامینهاعنوان جلسه: 

طبقه بندی ویتامینها، منابع غذایی حااوی ویتامینهاا و عالئام کمباود      هدف کلی جلسه:  آشنایی دانشجویان با

 ویتامینهای مهم

 
 

 اهداف اختصاصی : در پايان از فراگیر انتظار می رود:
 انواع ويتامینها و طبقه بندی آنها را بشناسد -0

 ارزيابی کندمنابع غذايی ويتامینها و نقش آنها در بدن را  -1

با عالئم کمبود ويتامینهای مهم آشنا باشد و قادر به شناسايی موارد کمبود ويتامینهای مهم  -9
 باشد

 
 /        ترکیبی         حضوری         /       مجازیروش آموزش :  

شامل سامانه  ییافزارهااسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر و با استفاده از نرم   امکانات آموزشی :

 دینو

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیف    فعالیت آموزشی:

 متعاقبا اعالم خواهد شد عنوان و نوع آزمون:
  منبع درس  :

 اصول تغذیه و رژیم درمانی کراوس، وحید ملکی 
 تغذیه اساسی کراوس ترجمه فرزاد شیدفر 

 



  دقیقه  5مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 01مدت زمان :   

 دقیقه 01مدت زمان:     

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 جلسه هشتم
 

: بهداشت اوز                 گروه آموزشی: بهداشت حرفه ای           مقطع / رشته دانشکده
 کارشناسی بهداشت حرفه ایتحصیلی:

 5/9/11 تاريخ ارائه درس : 19-11سال تحصیلی  :  

 01-01روز:   دوشنبه       ساعت:  بیوشیمی و اصول تغذیهنام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد: 
 

 تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: دکتر مهکامه عاشورپور 1تعداد واحد: 

 دکتر مهکامه عاشورپور :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 11تاريخ تدوين/بازنگری: مرداد 
. 

 نقش فیزيولوژيک و منابع امالحعنوان جلسه: 

انواع مواد معدنی، نقاش فیزیولوژیاک، مناابع غاذایی و عالئام کمباود        هدف کلی جلسه:  آشنایی دانشجویان با

 ویتامینهای مهم در بدن

 
 

 فراگیر انتظار می رود: اهداف اختصاصی : در پايان از
 انواع مواد معدنی و طبقه بندی آنها را درک نمايد -0

 نقش فیزيويوژيک و منابع غذايی ويتامینهای مهم را درک و تحلیل نمايد -1

عالئم کمبود ويتامینهای مهم در بدن را بشناسد و قادر به شناسايی افراد دچار کمبود مواد  -9
 معدنی باشد

 
 /        ترکیبی         /       مجازی   حضوری      روش آموزش :  

شامل سامانه  ییاسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر و با استفاده از نرم افزارها  امکانات آموزشی :

 دینو

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیف    فعالیت آموزشی:

 متعاقبا اعالم خواهد شد عنوان و نوع آزمون:
  منبع درس  :

 اصول تغذیه و رژیم درمانی کراوس، وحید ملکی 
 تغذیه اساسی کراوس ترجمه فرزاد شیدفر 



 

  دقیقه  5مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 01مدت زمان :   

 دقیقه 01مدت زمان:     

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 جلسه نهم
 

: بهداشت اوز                 گروه آموزشی: بهداشت حرفه ای           مقطع / رشته دانشکده
 کارشناسی بهداشت حرفه ایتحصیلی:

 01/9/11 تاريخ ارائه درس : 19-11سال تحصیلی  :  

 01-01ساعت:      روز:   دوشنبه   بیوشیمی و اصول تغذیهنام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد: 
 

 تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: دکتر مهکامه عاشورپور 1تعداد واحد: 

 دکتر مهکامه عاشورپور :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 11تاريخ تدوين/بازنگری: مرداد 
. 

 عنوان جلسه: تعریف گروههای غذایی و ابزار تنظیم برنامه غذایی سالم

 هدف کلی جلسه: آشنایی دانشجویان با  

 
 

 اهداف اختصاصی : در پايان از فراگیر انتظار می رود:
 گروههای مختلف غذايی و اهمیت آنها در تغذيه انسان را درک نمايد -0

 روش تنظیم برنامه غذايی در افراد سالم را بشناسد و قادر به انجام آن باشد -1

 
 /        ترکیبی         مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

شامل سامانه  ییاسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر و با استفاده از نرم افزارها  امکانات آموزشی :

 دینو

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیف    فعالیت آموزشی:

 خواهد شد متعاقبا اعالم عنوان و نوع آزمون:
  منبع درس  :

 اصول تغذیه و رژیم درمانی کراوس، وحید ملکی 
 تغذیه اساسی کراوس ترجمه فرزاد شیدفر 

 

  دقیقه  5مدت زمان:      مقدمه 



 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 01مدت زمان :   

 دقیقه 01مدت زمان:     

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 جلسه دهم
 

: بهداشت اوز                 گروه آموزشی: بهداشت حرفه ای           مقطع / رشته دانشکده
 کارشناسی بهداشت حرفه ایتحصیلی:

 01/9/11 تاريخ ارائه درس : 19-11سال تحصیلی  :  

 01-01روز:   دوشنبه       ساعت:  بیوشیمی و اصول تغذیهنام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد: 
 

 تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: دکتر مهکامه عاشورپور 1تعداد واحد: 

 دکتر مهکامه عاشورپور :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 11تاريخ تدوين/بازنگری: مرداد 
. 

 شاخصهای آنتروپومتری و بررسی مصرف تغذيهعنوان جلسه: 

شاخصهای مختلف بررسای مصارف و آنتروپومتریاک و نقاات قاو  و       با هدف کلی جلسه:  آشنایی دانشجویان

 ضعف آنها

 
 

 اهداف اختصاصی : در پايان از فراگیر انتظار می رود:
 شاخصهای مختلف بررسی آنتروپومتريک را بشناسد و قادر به انجام آنها باشد -0

 شاخصهای مختلف بررسی دريافت غذايی را بشناسد و قادر به انجام آنها باشد -1

نقاط قوت و ضعف هر يک از روشهای بررسی آنتروپومتريک و دريافت غذايی را تحلیل  -9
 نمايد

 
 /        ترکیبی         حضوری         /       مجازیروش آموزش :  

شامل سامانه  ییاسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر و با استفاده از نرم افزارها  امکانات آموزشی :

 دینو

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیف    فعالیت آموزشی:

 متعاقبا اعالم خواهد شد عنوان و نوع آزمون:
  منبع درس  :

 اصول تغذیه و رژیم درمانی کراوس، وحید ملکی 
 تغذیه اساسی کراوس ترجمه فرزاد شیدفر 

 



  دقیقه  5مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 01مدت زمان :   

 دقیقه 01مدت زمان:     

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 جلسه يازدهم
 

: بهداشت اوز                 گروه آموزشی: بهداشت حرفه ای           مقطع / رشته دانشکده
 بهداشت حرفه ایکارشناسی تحصیلی:

 16/9/11 تاريخ ارائه درس : 19-11سال تحصیلی  :  

 01-01روز:   دوشنبه       ساعت:  بیوشیمی و اصول تغذیهنام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد: 
 

 تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: دکتر مهکامه عاشورپور 1تعداد واحد: 

 دکتر مهکامه عاشورپور :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 11تاريخ تدوين/بازنگری: مرداد 
. 

 شاخصهای بیوشیمیايی و بالینی ارزيابی وضعیت تغذيه: جلسهعنوان 

شاخصهای مختلف ارزیابی بیوشیمیایی و بالینی و نقات قاو  و ضاعف    :  آشنایی دانشجویان باجلسههدف کلی 

 آنها

 
 

 : در پايان از فراگیر انتظار می رود: اختصاصیاهداف 
 شاخصهای مختلف ارزيابی بیوشیمیايی را بشناسد و قادر به انجام آنها باشد -0

 شاخصهای مختلف ارزيابی بالینی را بشناسد و قادر به انجام آنها باشد -1

 نقاط قوت و ضعف هر يک از روشهای ارزيابی بیوشیمیايی و بالینی را تحلیل نمايد -9

 
 /        ترکیبی         حضوری         /       مجازیروش آموزش :  

شامل سامانه  ییاسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر و با استفاده از نرم افزارها  امکانات آموزشی :

 دینو

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیف    فعالیت آموزشی:

 متعاقبا اعالم خواهد شد عنوان و نوع آزمون:
  منبع درس  :

 اصول تغذیه و رژیم درمانی کراوس، وحید ملکی 
 تغذیه اساسی کراوس ترجمه فرزاد شیدفر 

 



  دقیقه  5مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 01مدت زمان :   

 دقیقه 01مدت زمان:     

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 جلسه دوازدهم
 

: بهداشت اوز                 گروه آموزشی: بهداشت حرفه ای           مقطع / رشته دانشکده
 کارشناسی بهداشت حرفه ایتحصیلی:

 9/1/11 تاريخ ارائه درس : 19-11سال تحصیلی  :  

 01-01روز:   دوشنبه       ساعت:  اصول تغذیه بیوشیمی ونام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد: 
 

 تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: دکتر مهکامه عاشورپور 1تعداد واحد: 

 دکتر مهکامه عاشورپور :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 11تاريخ تدوين/بازنگری: مرداد 
. 

 موفق تغذيه برای مبارزه با سوء تغذيهسوء تغذيه، انواع آن و مداخالت : جلسهعنوان 

گروههای آسیب پذیر جامعه و اناواع برناماه هاای حمایات تغذیاه ای       :  آشنایی دانشجویان باجلسههدف کلی 

 مناسب برای آنها

 
 

 : در پايان از فراگیر انتظار می رود: اختصاصیاهداف 
 نمايدگروههای آسیب پذير و اهمیت حمايت تغذيه ای از آنها را درک  -0

 انواع برنامه های حمايتی تغذيه ای و کاربرد آنها را بشناسد و تفاوت آنها را تحلیل نمايد -1

 
 /        ترکیبی         حضوری         /       مجازیروش آموزش :  

شامل سامانه  ییاسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر و با استفاده از نرم افزارها  امکانات آموزشی :

 دینو

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیف    فعالیت آموزشی:

 متعاقبا اعالم خواهد شد عنوان و نوع آزمون:
  منبع درس  :

 اصول تغذیه و رژیم درمانی کراوس، وحید ملکی 
 تغذیه اساسی کراوس ترجمه فرزاد شیدفر 

 



  دقیقه  5مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 01مدت زمان :   

 دقیقه 01مدت زمان:     

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 جلسه سیزدهم
 

: بهداشت اوز                 گروه آموزشی: بهداشت حرفه ای           مقطع / رشته دانشکده
 بهداشت حرفه ایکارشناسی تحصیلی:

 01/1/11 تاريخ ارائه درس : 19-11سال تحصیلی  :  

 01-01روز:   دوشنبه       ساعت:  بیوشیمی و اصول تغذیهنام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد: 
 

 تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: دکتر مهکامه عاشورپور 1تعداد واحد: 

 دکتر مهکامه عاشورپور :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 11تاريخ تدوين/بازنگری: مرداد 
. 

 : نوکلئوتیدها و آنزیم هاجلسهعنوان 

تعریف و انواع سوء تغذیه و مداخال  قابل اجرا بارای مباارزه باا ساوء      :  آشنایی دانشجویان باجلسههدف کلی 

 تغذیه

 
 

 : در پايان از فراگیر انتظار می رود: اختصاصیاهداف 
 سوء تغذيه و انواع آن را درک و تحلیل نمايدتعاريف  -0

 انواع مختلف مداخالت قابل اجرا برای مبارزه با سوء تغذيه در شرايط مختلف را بشناسد -1

 
 /        ترکیبی         حضوری         /       مجازیروش آموزش :  

شامل سامانه  ییبا استفاده از نرم افزارهااسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر و   امکانات آموزشی :

 دینو

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیف    فعالیت آموزشی:

 متعاقبا اعالم خواهد شد عنوان و نوع آزمون:
  منبع درس  :

 اصول تغذیه و رژیم درمانی کراوس، وحید ملکی 
  شیدفرتغذیه اساسی کراوس ترجمه فرزاد 

 



  دقیقه  5مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 01مدت زمان :   

 دقیقه 01مدت زمان:     

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 جلسه چهاردهم
 

مقطع / رشته  : بهداشت اوز                 گروه آموزشی: بهداشت حرفه ای          دانشکده
 کارشناسی بهداشت حرفه ایتحصیلی:

 01/1/11 تاريخ ارائه درس : 19-11سال تحصیلی  :  

 01-01روز:   دوشنبه       ساعت:  بیوشیمی و اصول تغذیهنام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد: 
 

 تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: دکتر مهکامه عاشورپور 1تعداد واحد: 

 دکتر مهکامه عاشورپور :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 11تاريخ تدوين/بازنگری: مرداد 
 

 آزمون میان ترم
 

 جلسه پانزدهم
 

: بهداشت اوز                 گروه آموزشی: بهداشت حرفه ای           مقطع / رشته دانشکده
 کارشناسی بهداشت حرفه ایتحصیلی:

 01/1/11 ارائه درس :تاريخ  19-11سال تحصیلی  :  

 01-01روز:   دوشنبه       ساعت:  بیوشیمی و اصول تغذیهنام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد: 
 

 تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: دکتر مهکامه عاشورپور 1تعداد واحد: 

 دکتر مهکامه عاشورپور :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 11تاريخ تدوين/بازنگری: مرداد 
. 

 آب، اسید، باز و تامپون: جلسهعنوان 

 تعاریف و اهمیت اسید و باز، اسیدوز و آلکالوز: آشنایی دانشجویان با اهمیت آب و همچنین جلسههدف کلی 

 



 
 : در پايان از فراگیر انتظار می رود: اختصاصیاهداف 
 میزان آب در بدن و نقش و اهمیت آن را درک نمايد -0

 تامپون و نقش آنها در بدن را بداندتعريف اسید، باز و  -1

اسیدوز و آلکالوز و نحوه اصالح آنها را بشناسد و قادر به تحلیل موارد اسیدوز و آلکالوز  -9
 باشد

 
 /        ترکیبی         حضوری         /       مجازیروش آموزش :  

شامل سامانه  ییبا استفاده از نرم افزارها اسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر و  امکانات آموزشی :

 دینو

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیف    فعالیت آموزشی:

 متعاقبا اعالم خواهد شد عنوان و نوع آزمون:
  منبع درس  :

 اصول تغذیه و رژیم درمانی کراوس، وحید ملکی 
  شیدفرتغذیه اساسی کراوس ترجمه فرزاد 

 

  دقیقه  5مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 01مدت زمان :   

 دقیقه 01مدت زمان:     

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 جلسه شانزدهم
 
 

مقطع / رشته   : بهداشت اوز                 گروه آموزشی: بهداشت حرفه ای         دانشکده
 کارشناسی بهداشت حرفه ایتحصیلی:

 10/1/11 تاريخ ارائه درس : 19-11سال تحصیلی  :  

 01-01روز:   دوشنبه       ساعت:  بیوشیمی و اصول تغذیهنام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد: 
 

 تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: دکتر مهکامه عاشورپور 1تعداد واحد: 

 دکتر مهکامه عاشورپور :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 11تاريخ تدوين/بازنگری: مرداد 
. 

 بیوشیمی ادرار و بیوشیمی خون و آزمايشهای مهم بالینی: جلسهعنوان 

 شاخصهای مهم ارزیابی بیوشیمیایی ادرار و خون و تحلیل آنها :  آشنایی دانشجویان باجلسههدف کلی 



 

 
 : در پايان از فراگیر انتظار می رود: اختصاصیاهداف 
 شاخصهای مهم ارزيابی بیوشیمی ادرار و بیوشیمی خون را بشناسد -0

 قادر به تحلیل آزمايش ادرار و آزمايش خون باشد -1

 
 /        ترکیبی         حضوری         /       مجازیروش آموزش :  

شامل سامانه  ییپروژکتور و کامپیوتر و با استفاده از نرم افزارهااسالید پروژکتور ، ویدوئو   امکانات آموزشی :

 دینو

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیف    فعالیت آموزشی:

 متعاقبا اعالم خواهد شد عنوان و نوع آزمون:
  منبع درس  :

 اصول تغذیه و رژیم درمانی کراوس، وحید ملکی 
  اساسی کراوس ترجمه فرزاد شیدفرتغذیه 

 

  دقیقه  5مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 01مدت زمان :   

 دقیقه 01مدت زمان:     

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 جلسه هفدهم
 

 آزمون پايان ترم
 


