
 
 

 

  

 
 

 

 ترکیبی    ( lesson Plan)روزانه  طرح درس  

 جلسه اول 
 

                                        تغذیهگروه آموزشی:               دانشکده بهداشت اوز  : دانشکد
 کارشناسی علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:

 99/ 6/ 16تاريخ ارائه درس :  1400- 99سال تحصیلی  :   

   4- 2ساعت:                        يکشنبه روز:    کاربرد رايانه در تغذيه :   )واحد(   نام درس  

 عملی   نوع واحد: 
 

 11  دانشجويان  : تعداد  

 ساسان امانت   مسئول درس:  1تعداد واحد: 

 ساسان امانت   :مدرس  دقیقه   90مدت کالس:  

 99/ 5/ 22  بازنگری: تدوين /    تاريخ 
 

 مفاهیم تغذیه:  جلسهعنوان 

 مفاهیم تغذیه:   جلسهی کل هدف
 

 :  اختصاصیاهداف 

 تبیین مفاهیم واحد

 ترکیبیروش آموزش :  

  امکانات آموزشی : 

فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر  

 گفتگو

 پروژه -عملیعنوان و نوع آزمون : 

 USDA منبع درس :

جهت کالس های  فاصر)این قسمت :    مقدمه •
 (حضوری تکمیل گردد.

 دقیقه     10     : مدت زمان 

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه    30مدت زمان :   

 دقیقه    10مدت زمان :   

 دقیقه    30مدت زمان:     

 دقیقه    10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیري  •

 
 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 



 

 جلسه دوم 
 

                                        تغذیهگروه آموزشی:               نشکده بهداشت اوز  اد: دانشکد
 کارشناسی علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:

 99/ 6/ 23تاريخ ارائه درس :  1400- 99سال تحصیلی  :   

   4- 2ساعت:                         يکشنبه روز:    کاربرد رايانه در تغذيه نام درس )واحد(  :   

 عملی   نوع واحد: 
 

 11  تعداد دانشجويان  : 

 ساسان امانت   مسئول درس:  1تعداد واحد: 

 ساسان امانت   :مدرس  دقیقه   90مدت کالس:  

 99/ 5/ 22  تاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 اهمیت کاربرد رایانه در علوم تغذیه:  جلسهعنوان 

 اهمیت کاربرد رایانه در علوم تغذیه:   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 

 اهمیت کاربرد رایانه در علوم تغذیه

 ترکیبیروش آموزش :  

  امکانات آموزشی : 

فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر  

 گفتگو

 پروژه -عنوان و نوع آزمون : عملی

 USDA منبع درس :

س های )این قسمت صرفا جهت کال:    مقدمه •
 تکمیل گردد.(حضوری 

 دقیقه     10مدت زمان:    

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه    30مدت زمان :   

 دقیقه    10مدت زمان :   

 دقیقه    30مدت زمان:     

 دقیقه    10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیري  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه سوم 
 

                                        تغذیهگروه آموزشی:               دانشکده بهداشت اوز   :دانشکد
 کارشناسی علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:

 99/ 6/ 30تاريخ ارائه درس :  1400- 99سال تحصیلی  :   

   4- 2ساعت:                         يکشنبه روز:    کاربرد رايانه در تغذيه نام درس )واحد(  :   

 عملی   نوع واحد: 
 

 11  تعداد دانشجويان  : 

 ساسان امانت   مسئول درس:  1تعداد واحد: 

 ساسان امانت   :مدرس  دقیقه   90مدت کالس:  

 99/ 5/ 22  تاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 مروری بر نرم افزارهای مورد نیاز:  جلسهعنوان 

 نرم افزارهای مورد نیازمروری بر :   جلسههدف کلی 
 

 :  اختصاصیاهداف 

 SPSSو  NUT4مروری بر نرم افزارهای مورد نیاز نظیر 

 ترکیبیروش آموزش :  

، نرم افزار N4سیستم کامپیوتر، سامانه نوید، نرم افزار    امکانات آموزشی :  

SPSS 
تاالر    فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        

 گفتگو

 پروژه -لیآزمون : عم عنوان و نوع

 USDA منبع درس :

)این قسمت صرفا جهت کالس های :    مقدمه •
 حضوری تکمیل گردد.(

 دقیقه     10مدت زمان:    

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه    30مدت زمان :   

 دقیقه    10مدت زمان :   

 دقیقه    30مدت زمان:     

 دقیقه    10مدت زمان :    جه گیري ی و نتیجمع بند •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 جلسه چهارم
 
 

                                        تغذیهگروه آموزشی:               دانشکده بهداشت اوز  : دانشکد
 کارشناسی علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:

 99/ 7/ 6تاريخ ارائه درس :  1400- 99سال تحصیلی  :   

   4- 2ساعت:                        يکشنبه روز:    کاربرد رايانه در تغذيه م درس )واحد(  :   ا ن 

 عملی   نوع واحد: 
 

 11  تعداد دانشجويان  : 

 ساسان امانت   مسئول درس:  1تعداد واحد: 

 ساسان امانت   :مدرس  دقیقه   90مدت کالس:  

 99/ 5/ 22  تاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 ی مورد نیازرم افزارهامروری بر ن:  جلسهعنوان 

 مروری بر نرم افزارهای مورد نیاز:   جلسههدف کلی 
 

 :  اختصاصیاهداف 

 SPSSو  NUT4مروری بر نرم افزارهای مورد نیاز نظیر 

 ترکیبیروش آموزش :  

، نرم افزار N4سیستم کامپیوتر، سامانه نوید، نرم افزار    امکانات آموزشی :  

SPSS 

پروژه        /        تاالر           تکلیف          /   فعالیت آموزشی :    

 گفتگو

 پروژه -عملیعنوان و نوع آزمون : 

 USDA منبع درس :

)این قسمت صرفا جهت کالس های :    مقدمه •
 حضوری تکمیل گردد.(

 دقیقه     10مدت زمان:    

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه    30ان :   زم  مدت 

 دقیقه    10مدت زمان :   

 دقیقه    30مدت زمان:     

 دقیقه    10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیري  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 جلسه پنجم 
 
 

                                        تغذیهگروه آموزشی:               دانشکده بهداشت اوز  : دانشکد
 کارشناسی علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:

 99/ 7/ 13  تاريخ ارائه درس :  1400- 99سال تحصیلی  :   

   4- 2ساعت:                        يکشنبه روز:    کاربرد رايانه در تغذيه نام درس )واحد(  :   

 عملی   نوع واحد: 
 

 11  تعداد دانشجويان  : 

 ساسان امانت   مسئول درس:  1تعداد واحد: 

 ساسان امانت   :س مدر  دقیقه   90مدت کالس:  

 99/ 5/ 22  تاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 آموزش نرم افزار سازمان کشاورزی آمریکا:  جلسهعنوان 

 آموزش نرم افزار سازمان کشاورزی آمریکا:   جلسههدف کلی 
 

 :  اختصاصیاهداف 

 (USDAآموزش نرم افزار سازمان کشاورزی آمریکا)

 

 ترکیبیروش آموزش :  

، نرم افزار N4سیستم کامپیوتر، سامانه نوید، نرم افزار    :    امکانات آموزشی

SPSS 

فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر  

 گفتگو

 پروژه -عنوان و نوع آزمون : عملی

 USDA منبع درس :

)این قسمت صرفا جهت کالس های :    مقدمه •
 حضوری تکمیل گردد.(

 دقیقه     10ن:    مدت زما

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه    30مدت زمان :   

 دقیقه    10مدت زمان :   

 دقیقه    30مدت زمان:     

 دقیقه    10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیري  •

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 جلسه ششم 
 
 

                                        تغذیهگروه آموزشی:               دانشکده بهداشت اوز  : دانشکد
 کارشناسی علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:

 99/ 7/ 20  تاريخ ارائه درس :  1400- 99سال تحصیلی  :   

   4- 2ساعت:                        يکشنبه روز:    کاربرد رايانه در تغذيه نام درس )واحد(  :   

 عملی   نوع واحد: 
 

 11  د دانشجويان  : دا تع 

 ساسان امانت   مسئول درس:  1تعداد واحد: 

 ساسان امانت   :مدرس  دقیقه   90مدت کالس:  

 99/ 5/ 22  تاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 آموزش نرم افزار سازمان کشاورزی آمریکا:  جلسهعنوان 

 آموزش نرم افزار سازمان کشاورزی آمریکا:   جلسههدف کلی 
 

 :  اختصاصیاهداف 

 (USDAش نرم افزار سازمان کشاورزی آمریکا)وزآم

 ترکیبیروش آموزش :  

، نرم افزار N4سیستم کامپیوتر، سامانه نوید، نرم افزار    امکانات آموزشی :  

SPSS 

/        تاالر     فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه       

 گفتگو

 پروژه -عنوان و نوع آزمون : عملی

 USDA رس :ع دمنب

)این قسمت صرفا جهت کالس های :    مقدمه •
 حضوری تکمیل گردد.(

 دقیقه     10مدت زمان:    

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه    30مدت زمان :   

 دقیقه    10مدت زمان :   

 دقیقه    30مدت زمان:     

 دقیقه    10:   مدت زمان   جمع بندی و نتیجه گیري  •

 
 

 جلسه هفتم 
 
 



                                        تغذیهگروه آموزشی:               دانشکده بهداشت اوز  : دانشکد
 کارشناسی علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:

 99/ 7/ 27  تاريخ ارائه درس :  1400- 99سال تحصیلی  :   

   4- 2ساعت:                        يکشنبه روز:    غذيه کاربرد رايانه در ت نام درس )واحد(  :   

 عملی   نوع واحد: 
 

 11  تعداد دانشجويان  : 

 ساسان امانت   مسئول درس:  1تعداد واحد: 

 ساسان امانت   :مدرس  دقیقه   90مدت کالس:  

 99/ 5/ 22  تاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 آموزش نرم افزار سازمان کشاورزی آمریکا:  جلسهعنوان 

 آموزش نرم افزار سازمان کشاورزی آمریکا:   جلسه هدف کلی

 

 :  اختصاصیاهداف 

 (USDAسازمان کشاورزی آمریکا)آموزش نرم افزار 

 ترکیبیروش آموزش :  

، نرم افزار N4سیستم کامپیوتر، سامانه نوید، نرم افزار    امکانات آموزشی :  

SPSS 

ژه        /        تاالر  فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پرو

 گفتگو

 پروژه -عنوان و نوع آزمون : عملی

 USDA منبع درس :

)این قسمت صرفا جهت کالس های :    مقدمه •
 حضوری تکمیل گردد.(

 دقیقه     10مدت زمان:    

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه    30مدت زمان :   

 دقیقه    10   مدت زمان : 

 دقیقه    30مدت زمان:     

 دقیقه    10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیري  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جلسه هشتم 
 
 



                                        تغذیهگروه آموزشی:               دانشکده بهداشت اوز  : دانشکد
 کارشناسی علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:

 99/ 8/ 11  تاريخ ارائه درس :  1400- 99ی  :   سال تحصیل 

   4- 2ساعت:                        يکشنبه روز:    کاربرد رايانه در تغذيه نام درس )واحد(  :   

 عملی   نوع واحد: 
 

 11  تعداد دانشجويان  : 

 ساسان امانت   مسئول درس:  1تعداد واحد: 

 ساسان امانت   :مدرس  دقیقه   90مدت کالس:  

 99/ 5/ 22  بازنگری: تاريخ تدوين /  
 

 آموزش نرم افزار سازمان کشاورزی آمریکا:  جلسهعنوان 

 آموزش نرم افزار سازمان کشاورزی آمریکا:   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 

 (USDAآموزش نرم افزار سازمان کشاورزی آمریکا)

 ترکیبیروش آموزش :  

، نرم افزار N4نرم افزار    سیستم کامپیوتر، سامانه نوید،  امکانات آموزشی :  

SPSS 

فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر  

 گفتگو

 پروژه -عنوان و نوع آزمون : عملی

 USDA منبع درس :

)این قسمت صرفا جهت کالس های :    مقدمه •
 حضوری تکمیل گردد.(

 دقیقه     10مدت زمان:    

  كلیات درس •

 ل درس  او   بخش  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه    30مدت زمان :   

 دقیقه    10مدت زمان :   

 دقیقه    30مدت زمان:     

 دقیقه    10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیري  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جلسه نهم 
 
 

                                        تغذیهگروه آموزشی:               دانشکده بهداشت اوز  : دانشکد
 کارشناسی علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:



 99/ 8/ 18  تاريخ ارائه درس :  1400- 99سال تحصیلی  :   

   4- 2ساعت:                        يکشنبه روز:    کاربرد رايانه در تغذيه نام درس )واحد(  :   

 عملی   نوع واحد: 
 

 11  تعداد دانشجويان  : 

 ساسان امانت   مسئول درس:  1تعداد واحد: 

 ساسان امانت   :مدرس  دقیقه   90مدت کالس:  

 99/ 5/ 22  تاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 مروری بر نرم افزارهای آموزشی:  جلسهعنوان 

 افزارهای آموزشیمروری بر نرم :   جلسههدف کلی 
 

 powepoint, presiآشنایی با :  اختصاصیاهداف 
 

 ترکیبی روش آموزش : 

، نرم افزار N4سیستم کامپیوتر، سامانه نوید، نرم افزار    امکانات آموزشی :  

SPSS 

فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر  

 گفتگو

 پروژه -آزمون : عملیعنوان و نوع 

 USDA منبع درس :

)این قسمت صرفا جهت کالس های :    مقدمه •
 ری تکمیل گردد.(حضو

 دقیقه     10مدت زمان:    

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه    30مدت زمان :   

 دقیقه    10مدت زمان :   

 دقیقه    30مدت زمان:     

 دقیقه    10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیري  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جلسه دهم 
 
 

                                        تغذیهگروه آموزشی:               اشت اوز  دانشکده بهد: دانشکد
 کارشناسی علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:

 99/ 8/ 25  تاريخ ارائه درس :  1400- 99سال تحصیلی  :   



   4- 2ساعت:                        يکشنبه روز:    کاربرد رايانه در تغذيه نام درس )واحد(  :   

 عملی   نوع واحد: 
 

 11  تعداد دانشجويان  : 

 ساسان امانت   مسئول درس:  1تعداد واحد: 

 ساسان امانت   :مدرس  دقیقه   90مدت کالس:  

 99/ 5/ 22  تاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 آشنایی با وبسایتهای مفید در علوم تغذیه:  جلسهعنوان 

 هآشنایی با وبسایتهای مفید در علوم تغذی:   جلسههدف کلی 
 

 :  اختصاصیاهداف 

 آشنایی با وبسایتهای مفید در علوم تغذیه

 ترکیبیروش آموزش :  

، نرم افزار N4سیستم کامپیوتر، سامانه نوید، نرم افزار    امکانات آموزشی :  

SPSS 

فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر  

 گفتگو

 پروژه -: عملیعنوان و نوع آزمون 

 USDA منبع درس :

)این قسمت صرفا جهت کالس های :    مقدمه •
 حضوری تکمیل گردد.(

 دقیقه     10مدت زمان:    

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه    30مدت زمان :   

 دقیقه    10مدت زمان :   

 دقیقه    30مدت زمان:     

 دقیقه    10مدت زمان :    جه گیري جمع بندی و نتی •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جلسه يازدهم 
 



 
                                        تغذیهگروه آموزشی:               دانشکده بهداشت اوز  : دانشکد

 کارشناسی علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:

 99/ 9/ 2  تاريخ ارائه درس :  1400- 99سال تحصیلی  :   

   4- 2ساعت:                        يکشنبه روز:    کاربرد رايانه در تغذيه م درس )واحد(  :   نا 

 عملی   نوع واحد: 
 

 11  تعداد دانشجويان  : 

 ساسان امانت   مسئول درس:  1تعداد واحد: 

 ساسان امانت   :مدرس  دقیقه   90مدت کالس:  

 99/ 5/ 22  تاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 قبل تمرین مباحث:  جلسهعنوان 

 تمرین مباحث قبل:   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 

 تمرین مباحث قبل

 ترکیبیروش آموزش :  

، نرم افزار N4سیستم کامپیوتر، سامانه نوید، نرم افزار    امکانات آموزشی :  

SPSS 

فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر  

 گفتگو

 پروژه -و نوع آزمون : عملی عنوان

 USDA منبع درس :

)این قسمت صرفا جهت کالس های :    مقدمه •
 حضوری تکمیل گردد.(

 دقیقه     10مدت زمان:    

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه    30مدت زمان :   

 دقیقه    10مدت زمان :   

 دقیقه    30مدت زمان:     

 دقیقه    10مدت زمان :    مع بندی و نتیجه گیري ج •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جلسه دوازدهم 
 

                                        تغذیهگروه آموزشی:               دانشکده بهداشت اوز  : دانشکد
 کارشناسی علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:

 99/ 9/ 9  تاريخ ارائه درس :  1400- 99سال تحصیلی  :   



   4- 2ساعت:                        يکشنبه روز:    کاربرد رايانه در تغذيه نام درس )واحد(  :   

 عملی   نوع واحد: 
 

 11  تعداد دانشجويان  : 

 ساسان امانت   مسئول درس:  1تعداد واحد: 

 ساسان امانت   :مدرس  دقیقه   90مدت کالس:  

 99/ 5/ 22  تاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 مباحث قبل تمرین:  جلسهعنوان 

 تمرین مباحث قبل:   جلسههدف کلی 
 

 :  اختصاصیاهداف 

 تمرین مباحث قبل

 ترکیبیروش آموزش :  

، نرم افزار N4سیستم کامپیوتر، سامانه نوید، نرم افزار    امکانات آموزشی :  

SPSS 

تاالر  فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /         

 گفتگو

 پروژه -عنوان و نوع آزمون : عملی

 USDA منبع درس :

)این قسمت صرفا جهت کالس های :    مقدمه •
 حضوری تکمیل گردد.(

 دقیقه     10مدت زمان:    

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه    30مدت زمان :   

 دقیقه    10مدت زمان :   

 یقه دق    30مدت زمان:     

 دقیقه    10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیري  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جلسه سیزدهم 
 

                                        تغذیهگروه آموزشی:               دانشکده بهداشت اوز  : دانشکد
 کارشناسی علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:

 99/ 9/ 16  س : تاريخ ارائه در  1400- 99سال تحصیلی  :   

   4- 2ساعت:                        يکشنبه روز:    کاربرد رايانه در تغذيه نام درس )واحد(  :   



 عملی   نوع واحد: 
 

 11  تعداد دانشجويان  : 

 ساسان امانت   مسئول درس:  1تعداد واحد: 

 ساسان امانت   :مدرس  دقیقه   90مدت کالس:  

 99/ 5/ 22  تاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 NUT4نحوه کار با نرم افزر :  هجلسعنوان 

 NUT4نحوه کار با نرم افزر :   جلسههدف کلی 
 

 :  اختصاصیاهداف 

 NUT4نحوه کار با نرم افزر 

 ترکیبیروش آموزش :  

، نرم افزار N4سیستم کامپیوتر، سامانه نوید، نرم افزار    امکانات آموزشی :  

SPSS 

پروژه        /        تاالر        فعالیت آموزشی :   تکلیف          /      

 گفتگو

 پروژه -عنوان و نوع آزمون : عملی

 USDA منبع درس :

جهت کالس های )این قسمت صرفا :    مقدمه •
 حضوری تکمیل گردد.(

 دقیقه     10مدت زمان:    

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه    30مدت زمان :   

 دقیقه    10ت زمان :   مد 

 دقیقه    30مدت زمان:     

 دقیقه    10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیري  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چهاردهم جلسه 
 

                                        تغذیهگروه آموزشی:               دانشکده بهداشت اوز  : دانشکد
 غذیهکارشناسی علوم ت مقطع / رشته تحصیلی:

 99/ 9/ 23  تاريخ ارائه درس :  1400- 99سال تحصیلی  :   



   4- 2ساعت:                        يکشنبه روز:    کاربرد رايانه در تغذيه نام درس )واحد(  :   

 عملی   نوع واحد: 
 

 11  تعداد دانشجويان  : 

 ساسان امانت   مسئول درس:  1تعداد واحد: 

 ساسان امانت   :مدرس  دقیقه   90مدت کالس:  

 99/ 5/ 22  تاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 NUT4نحوه کار با نرم افزر :  جلسهعنوان 

 NUT4نحوه کار با نرم افزر :   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 

 NUT4نحوه کار با نرم افزر 

 ترکیبیروش آموزش :  

، نرم افزار N4سیستم کامپیوتر، سامانه نوید، نرم افزار    امکانات آموزشی :  

SPSS 

فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر  

 گفتگو

 پروژه -عنوان و نوع آزمون : عملی

 USDA منبع درس :

)این قسمت صرفا جهت کالس های :    مقدمه •
 حضوری تکمیل گردد.(

 دقیقه     10مدت زمان:    

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 راحت  پرسش و پاسخ و است ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه    30مدت زمان :   

 دقیقه    10مدت زمان :   

 دقیقه    30مدت زمان:     

 دقیقه    10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیري  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جلسه پانزدهم 
 



                                        تغذیهگروه آموزشی:               دانشکده بهداشت اوز  : دانشکد
 کارشناسی علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:

 99/ 9/ 30  تاريخ ارائه درس :  1400- 99سال تحصیلی  :   

   4- 2ساعت:                        يکشنبه روز:    کاربرد رايانه در تغذيه نام درس )واحد(  :   

 عملی   نوع واحد: 
 

 11  تعداد دانشجويان  : 

 نت ساسان اما   مسئول درس:  1تعداد واحد: 

 ساسان امانت   :مدرس  دقیقه   90مدت کالس:  

 99/ 5/ 22  تاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 SPSSآموزش مقدماتی کار با :  جلسهعنوان 

 SPSSآموزش مقدماتی کار با :   جلسههدف کلی 
 

 :  اختصاصیاهداف 

 SPSSآموزش مقدماتی کار با 

 ترکیبیروش آموزش :  

، نرم افزار N4، سامانه نوید، نرم افزار  سیستم کامپیوتر  امکانات آموزشی :  

SPSS 

فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر  

 گفتگو

 پروژه -عنوان و نوع آزمون : عملی

 USDA منبع درس :

جهت کالس های )این قسمت صرفا :    مقدمه •
 حضوری تکمیل گردد.(

 دقیقه     10مدت زمان:    

  لیات درسك •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه    30مدت زمان :   

 دقیقه    10مدت زمان :   

 دقیقه    30مدت زمان:     

 دقیقه    10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیري  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شانزدهم جلسه 
 



                                        تغذیهگروه آموزشی:               دانشکده بهداشت اوز  : دانشکد
 کارشناسی علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:

 99/ 10/ 7تاريخ ارائه درس :  1400- 99سال تحصیلی  :   

   4- 2ساعت:                        يکشنبه روز:    کاربرد رايانه در تغذيه نام درس )واحد(  :   

 عملی   نوع واحد: 
 

 11  تعداد دانشجويان  : 

 ساسان امانت   مسئول درس:  1داد واحد: تع 

 ساسان امانت   :مدرس  دقیقه   90مدت کالس:  

 99/ 5/ 22  تاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 SPSSآموزش مقدماتی کار با :  جلسهعنوان 

 SPSSآموزش مقدماتی کار با :   جلسههدف کلی 
 

 :  اختصاصیاهداف 

 SPSSآموزش مقدماتی کار با 

 ترکیبیروش آموزش :  

، نرم افزار N4سیستم کامپیوتر، سامانه نوید، نرم افزار    مکانات آموزشی :  ا

SPSS 

فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر  

 گفتگو

 پروژه -عنوان و نوع آزمون : عملی

 USDA منبع درس :

)این قسمت صرفا جهت کالس های :    مقدمه •
 ردد.(حضوری تکمیل گ

 دقیقه     10مدت زمان:    

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه    30مدت زمان :   

 دقیقه    10مدت زمان :   

 دقیقه    30مدت زمان:     

 دقیقه    10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیري  •

 


