
 
 

 

  

 
 

 

 ترکیبی    ( lesson Plan)روزانه  طرح درس  

 جلسه اول 
 

 کارشناسی تغذیه  مقطع / رشته تحصیلی:                  ذیه غعلوم تگروه آموزشی:                      بهداشت اوز: دانشکد

 99/ 6/ 18  تاريخ ارائه درس :  1400- 99سال تحصیلی  :   

 4- 2و  12- 10  ساعت:                      سه شنبه روز:     پروژه نام درس )واحد(  :   

 عملی   نوع واحد: 
 

 11  دانشجويان  : تعداد  

 ساسان امانت   مسئول درس:  2  تعداد واحد: 

 ساسان امانت   :مدرس  دقیقه   180مدت کالس: 

 99/ 5/ 28  بازنگری: تدوين /    تاريخ 
 

 مقدمه  :   جلسهعنوان 

 مقدمه ای بر واحد پروژه:    جلسههدف کلی 

 
 :   اختصاصیاهداف 

 تبیین اهداف واحد پروژه 

 ترکیبیروش آموزش :  

 اسالید، سامانه نوید، کالس آنالین  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه       

 ارائه پرو پروپوزالعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 

 دقیقه    20      : مدت زمان  (جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.صرفا )این قسمت :    مقدمه  •

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه    40مدت زمان :   

 دقیقه     60مدت زمان :  

 دقیقه     40مدت زمان:    

 دقیقه    20مدت 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 

 

 کارشناسی تغذیه  مقطع / رشته تحصیلی:                 علوم تذیه گروه آموزشی:                      بهداشت اوز: دانشکد

 99/ 6/ 25  تاريخ ارائه درس :  1400- 99سال تحصیلی  :   

 4- 2و  12- 10  ساعت:                      سه شنبه روز:     پروژه نام درس )واحد(  :   

 عملی   نوع واحد: 
 

 11  دانشجويان  : تعداد  

 ساسان امانت   مسئول درس:  2  تعداد واحد: 

 ساسان امانت   :مدرس  دقیقه   180مدت کالس: 

 99/ 5/ 28  تاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 انتخاب موضوع :   جلسهعنوان 

 انتخاب موضوع:    جلسههدف کلی 

 
 اصول و ضروریات انتخاب عنوان :  اختصاصیاهداف 

 

 ترکیبیروش آموزش :  

 اسالید، سامانه نوید، کالس آنالین  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه       

 عنوان و نوع آزمون : ارائه پرو پروپوزال

 منبع درس : 

 دقیقه    20مدت زمان:      )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه  •

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه    40مدت زمان :   

 دقیقه     60مدت زمان :  

 دقیقه     40مدت زمان:    

 دقیقه    20مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیري   •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 جلسه سوم 
 

 کارشناسی تغذیه  مقطع / رشته تحصیلی:                 علوم تذیه گروه آموزشی:                      بهداشت اوز: دانشکد

 99/ 7/ 1  تاريخ ارائه درس :  1400- 99سال تحصیلی  :   

 4- 2و  12- 10  ساعت:                      سه شنبه روز:     پروژه نام درس )واحد(  :   

 عملی   نوع واحد: 
 

 11  دانشجويان  : تعداد  

 ساسان امانت   مسئول درس:  2  تعداد واحد: 

 ساسان امانت   :مدرس  دقیقه   180مدت کالس: 

 99/ 5/ 28  تاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 انتخاب موضوع :   جلسهعنوان 

 انتخاب موضوع:    جلسههدف کلی 

 
 اصول و ضروریات انتخاب عنوان :  اختصاصیاهداف 

 

 ترکیبیروش آموزش :  

 اسالید، سامانه نوید، کالس آنالین  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه       

 عنوان و نوع آزمون : ارائه پرو پروپوزال

 منبع درس : 

 دقیقه    20مدت زمان:      )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه  •

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه    40مدت زمان :   

 دقیقه     60مدت زمان :  

 دقیقه     40مدت زمان:    

 دقیقه    20مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیري   •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه چهارم 

 

 کارشناسی تغذیه  مقطع / رشته تحصیلی:                 علوم تذیه گروه آموزشی:                      بهداشت اوز: دانشکد

 99/ 7/ 8  تاريخ ارائه درس :  1400- 99سال تحصیلی  :   

 4- 2و  12- 10  ساعت:                      سه شنبه روز:     پروژه نام درس )واحد(  :   

 عملی   نوع واحد: 
 

 11  دانشجويان  : تعداد  

 ساسان امانت   مسئول درس:  2  تعداد واحد: 

 ساسان امانت   :مدرس  دقیقه   180مدت کالس: 

 99/ 5/ 28  تاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 تدوین پروپوزال :   جلسهعنوان 

 تدوین مقدمه پروپوزال:    جلسههدف کلی 

 
 :   اختصاصیاهداف 

 تدوین مقدمه پروپوزال 
 تدوین ضرورت اجرای طرح 

 ترکیبیروش آموزش :  

 اسالید، سامانه نوید، کالس آنالین  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه       

 عنوان و نوع آزمون : ارائه پرو پروپوزال

 منبع درس : 

 دقیقه    20مدت زمان:      )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه  •

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه    40مدت زمان :   

 دقیقه     60مدت زمان :  

 دقیقه     40مدت زمان:    

 دقیقه    20مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیري   •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه پنجم 
 

 کارشناسی تغذیه  مقطع / رشته تحصیلی:                 علوم تذیه گروه آموزشی:                      بهداشت اوز: دانشکد

 99/ 7/ 15  تاريخ ارائه درس :  1400- 99سال تحصیلی  :   

 4- 2و  12- 10  ساعت:                      سه شنبه روز:     پروژه نام درس )واحد(  :   

 عملی   نوع واحد: 
 

 11  دانشجويان  : تعداد  

 ساسان امانت   مسئول درس:  2  تعداد واحد: 

 ساسان امانت   :مدرس  دقیقه   180مدت کالس: 

 99/ 5/ 28  تاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 تدوین پروپوزال :   جلسهعنوان 

 تدوین مقدمه پروپوزال:    جلسههدف کلی 

 
 :   اختصاصیاهداف 

 تدوین مقدمه پروپوزال 
 تدوین ضرورت اجرای طرح 

 ترکیبیروش آموزش :  

 اسالید، سامانه نوید، کالس آنالین  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه       

 عنوان و نوع آزمون : ارائه پرو پروپوزال

 منبع درس : 

 دقیقه    20مدت زمان:      )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه  •

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه    40مدت زمان :   

 دقیقه     60مدت زمان :  

 دقیقه     40مدت زمان:    

 دقیقه    20مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیري   •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جلسه ششم 
 

 کارشناسی تغذیه  مقطع / رشته تحصیلی:                 علوم تذیه گروه آموزشی:                      بهداشت اوز: دانشکد

 99/ 7/ 22  تاريخ ارائه درس :  1400- 99سال تحصیلی  :   

 4- 2و  12- 10  ساعت:                      سه شنبه روز:     پروژه نام درس )واحد(  :   

 عملی   نوع واحد: 
 

 11  دانشجويان  : تعداد  

 ساسان امانت   مسئول درس:  2  تعداد واحد: 

 ساسان امانت   :مدرس  دقیقه   180مدت کالس: 

 99/ 5/ 28  تاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 تدوین پروپوزال :   جلسهعنوان 

 تدوین مقدمه پروپوزال:    جلسههدف کلی 

 
 :   اختصاصیاهداف 

 تدوین مقدمه پروپوزال 
 تدوین ضرورت اجرای طرح 

 ترکیبیروش آموزش :  

 اسالید، سامانه نوید، کالس آنالین  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه       

 عنوان و نوع آزمون : ارائه پرو پروپوزال

 منبع درس : 

 دقیقه    20مدت زمان:      )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه  •

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه    40مدت زمان :   

 دقیقه     60مدت زمان :  

 دقیقه     40مدت زمان:    

 دقیقه    20مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیري   •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه هفتم 

 

 کارشناسی تغذیه  مقطع / رشته تحصیلی:                 علوم تذیه گروه آموزشی:                      بهداشت اوز: دانشکد

 99/ 7/ 29  تاريخ ارائه درس :  1400- 99سال تحصیلی  :   

 4- 2و  12- 10  ساعت:                      سه شنبه روز:     پروژه نام درس )واحد(  :   

 عملی   نوع واحد: 
 

 11  دانشجويان  : تعداد  

 ساسان امانت   مسئول درس:  2  تعداد واحد: 

 ساسان امانت   :مدرس  دقیقه   180مدت کالس: 

 99/ 5/ 28  تاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 تدوین پروپوزال :   جلسهعنوان 

 نوشتن اهداف و فرضیات:    جلسههدف کلی 

 
 :   اختصاصیاهداف 

 نوشتن اهداف کلی 
 نوشتن اهداف اختصاصی 

 نوشتن فرضیات 
 نوشتن اهداف کاربردی

 ترکیبیروش آموزش :  

 اسالید، سامانه نوید، کالس آنالین  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه       

 عنوان و نوع آزمون : ارائه پرو پروپوزال

 منبع درس : 

 دقیقه    20مدت زمان:      حضوری تکمیل گردد.()این قسمت صرفا جهت کالس های :    مقدمه  •

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه    40مدت زمان :   

 دقیقه     60مدت زمان :  

 دقیقه     40مدت زمان:    

 دقیقه    20مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیري   •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 جلسه هشتم 
 

 کارشناسی تغذیه  مقطع / رشته تحصیلی:                 علوم تذیه گروه آموزشی:                      بهداشت اوز: دانشکد

 99/ 8/ 6  تاريخ ارائه درس :  1400- 99سال تحصیلی  :   

 4- 2و  12- 10  ساعت:                      سه شنبه روز:     پروژه نام درس )واحد(  :   

 عملی   نوع واحد: 
 

 11  تعداد دانشجويان  : 

 ساسان امانت   مسئول درس:  2  تعداد واحد: 

 ساسان امانت   :مدرس  دقیقه   180مدت کالس: 

 99/ 5/ 28  تاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 تدوین پروپوزال :   جلسهعنوان 

 نوشتن روش کار:    جلسههدف کلی 

 
 نوشتن روش کار :  اختصاصیاهداف 

 آنالیز آمارینوشتن جمع آوری نمونه و 
 

 ترکیبیروش آموزش :  

 اسالید، سامانه نوید، کالس آنالین  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه       

 عنوان و نوع آزمون : ارائه پرو پروپوزال

 منبع درس : 

 دقیقه    20مدت زمان:      گردد.()این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل :    مقدمه  •

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه    40مدت زمان :   

 دقیقه     60مدت زمان :  

 دقیقه     40مدت زمان:    

 دقیقه    20مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیري   •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه نهم 
 
 

 کارشناسی تغذیه  مقطع / رشته تحصیلی:                 علوم تذیه گروه آموزشی:                      اوزبهداشت  : دانشکد

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

 4- 2و  12- 10  ساعت:                      سه شنبه روز:     پروژه نام درس )واحد(  :   

 عملی   نوع واحد: 
 

 11  دانشجويان  : تعداد  

 ساسان امانت   مسئول درس:  2  تعداد واحد: 

 ساسان امانت   :مدرس  دقیقه   180مدت کالس: 

 99/ 5/ 28  تاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 تدوین پروپوزال :   جلسهعنوان 

 نوشتن روش کار:    جلسههدف کلی 

 
 نوشتن روش کار :  اختصاصیاهداف 

 آمارینوشتن جمع آوری نمونه و آنالیز 
 

 ترکیبیروش آموزش :  

 اسالید، سامانه نوید، کالس آنالین  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه       

 عنوان و نوع آزمون : ارائه پرو پروپوزال

 منبع درس : 

 دقیقه    20مدت زمان:      )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه  •

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه    40مدت زمان :   

 دقیقه     60مدت زمان :  

 دقیقه     40مدت زمان:    

 دقیقه    20مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیري   •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه دهم 
 

 کارشناسی تغذیه  مقطع / رشته تحصیلی:                 علوم تذیه گروه آموزشی:                      بهداشت اوز: دانشکد

 99/ 8/ 27  تاريخ ارائه درس :  1400- 99سال تحصیلی  :   

 4- 2و  12- 10  ساعت:                      سه شنبه روز:     پروژه نام درس )واحد(  :   

 عملی   نوع واحد: 
 

 11  دانشجويان  : تعداد  

 ساسان امانت   مسئول درس:  2  تعداد واحد: 

 ساسان امانت   :مدرس  دقیقه   180مدت کالس: 

 99/ 5/ 28  تاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 تصویب پروپوزال :   جلسهعنوان 

 تصویب پروپوزال:    جلسههدف کلی 

 
 ارسال پروپوزال :  اختصاصیاهداف 

 پاسخ به داور 
 تصویب طرح 

 ترکیبیروش آموزش :  

 اسالید، سامانه نوید، کالس آنالین  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه       

 عنوان و نوع آزمون : ارائه پرو پروپوزال

 منبع درس : 

 دقیقه    20مدت زمان:      )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه  •

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه    40مدت زمان :   

 دقیقه     60مدت زمان :  

 دقیقه     40مدت زمان:    

 دقیقه    20مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیري   •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 جلسه يازدهم 
 

 کارشناسی تغذیه  مقطع / رشته تحصیلی:                 علوم تذیه گروه آموزشی:                      بهداشت اوز: دانشکد

 99/ 9/ 4  تاريخ ارائه درس :  1400- 99سال تحصیلی  :   

 4- 2و  12- 10  ساعت:                      سه شنبه روز:     پروژه نام درس )واحد(  :   

 عملی   نوع واحد: 
 

 11  دانشجويان  : تعداد  

 ساسان امانت   مسئول درس:  2  تعداد واحد: 

 ساسان امانت   :مدرس  دقیقه   180مدت کالس: 

 99/ 5/ 28  تاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 روش های جمع آوری دیتاها :   جلسهعنوان 

 روش های جمع آوری دیتاها:    جلسههدف کلی 

 
 ضروریات نمونه گیری :  اختصاصیاهداف 

 

 ترکیبیروش آموزش :  

 اسالید، سامانه نوید، کالس آنالین  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه       

 عنوان و نوع آزمون : ارائه پرو پروپوزال

 منبع درس : 

 دقیقه    20مدت زمان:      تکمیل گردد.()این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری :    مقدمه  •

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه    40مدت زمان :   

 دقیقه     60مدت زمان :  

 دقیقه     40مدت زمان:    

 دقیقه    20مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیري   •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 جلسه دوازدهم 
 

 کارشناسی تغذیه  مقطع / رشته تحصیلی:                 علوم تذیه گروه آموزشی:                      بهداشت اوز: دانشکد

 99/ 9/ 11  تاريخ ارائه درس :  1400- 99سال تحصیلی  :   

 4- 2و  12- 10  ساعت:                      سه شنبه روز:     پروژه نام درس )واحد(  :   

 عملی   نوع واحد: 
 

 11  تعداد دانشجويان  : 

 ساسان امانت   مسئول درس:  2  تعداد واحد: 

 ساسان امانت   :مدرس  دقیقه   180مدت کالس: 

 99/ 5/ 28  تاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 روش های جمع آوری دیتاها :   جلسهعنوان 

 روش های جمع آوری دیتاها:    جلسههدف کلی 

 
 ضروریات نمونه گیری :  اختصاصیاهداف 

 

 ترکیبیروش آموزش :  

 اسالید، سامانه نوید، کالس آنالین  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه       

 عنوان و نوع آزمون : ارائه پرو پروپوزال

 منبع درس : 

 دقیقه    20مدت زمان:      تکمیل گردد.()این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری :    مقدمه  •

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه    40مدت زمان :   

 دقیقه     60مدت زمان :  

 دقیقه     40مدت زمان:    

 دقیقه    20مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیري   •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 جلسه سیزدهم 
 

 کارشناسی تغذیه  مقطع / رشته تحصیلی:                 علوم تذیه گروه آموزشی:                      بهداشت اوز: دانشکد

 99/ 9/ 18  تاريخ ارائه درس :  1400- 99سال تحصیلی  :   

 4- 2و  12- 10  ساعت:                      سه شنبه روز:     پروژه نام درس )واحد(  :   

 عملی   نوع واحد: 
 

 11  تعداد دانشجويان  : 

 ساسان امانت   مسئول درس:  2  تعداد واحد: 

 ساسان امانت   :مدرس  دقیقه   180مدت کالس: 

 99/ 5/ 28  تاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 آنالیز آماری :   جلسهعنوان 

 آنالیز آماری:    جلسههدف کلی 

 
 تحقیقاتیبررسی آنالیز آماری در خصوص هر طرح :  اختصاصیاهداف 

 

 ترکیبیروش آموزش :  

 اسالید، سامانه نوید، کالس آنالین  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه       

 عنوان و نوع آزمون : ارائه پرو پروپوزال

 منبع درس : 

 دقیقه    20مدت زمان:      )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه  •

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه    40مدت زمان :   

 دقیقه     60مدت زمان :  

 دقیقه     40مدت زمان:    

 دقیقه    20مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیري   •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه چهاردهم 
 

 کارشناسی تغذیه  مقطع / رشته تحصیلی:                 علوم تذیه گروه آموزشی:                      بهداشت اوز: دانشکد

 99/ 9/ 25  تاريخ ارائه درس :  1400- 99سال تحصیلی  :   

 4- 2و  12- 10  ساعت:                      سه شنبه روز:     پروژه نام درس )واحد(  :   

 عملی   نوع واحد: 
 

 11  دانشجويان  : تعداد  

 ساسان امانت   مسئول درس:  2  تعداد واحد: 

 ساسان امانت   :مدرس  دقیقه   180مدت کالس: 

 99/ 5/ 28  تاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 تفسیر نتایج آنالیز داده ها :   جلسهعنوان 

 تفسیر نتایج آنالیز داده ها:    جلسههدف کلی 

 
 تفسیر نتایج آنالیز داده ها :  اختصاصیاهداف 

 

 ترکیبیروش آموزش :  

 اسالید، سامانه نوید، کالس آنالین  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه       

 عنوان و نوع آزمون : ارائه پرو پروپوزال

 منبع درس : 

 دقیقه    20مدت زمان:      )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه  •

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه    40مدت زمان :   

 دقیقه     60مدت زمان :  

 دقیقه     40مدت زمان:    

 دقیقه    20مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیري   •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه پانزدهم 
 

 کارشناسی تغذیه  مقطع / رشته تحصیلی:                 علوم تذیه گروه آموزشی:                      بهداشت اوز: دانشکد

 99/ 10/ 3  تاريخ ارائه درس :  1400- 99سال تحصیلی  :   

 4- 2و  12- 10  ساعت:                      سه شنبه روز:     پروژه نام درس )واحد(  :   

 عملی   نوع واحد: 
 

 11  دانشجويان  : تعداد  

 ساسان امانت   مسئول درس:  2  تعداد واحد: 

 ساسان امانت   :مدرس  دقیقه   180مدت کالس: 

 99/ 5/ 28  تاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 گزارش طرح :   جلسهعنوان 

 نوشتن گزارش طرح:    جلسههدف کلی 

 
 نوشتن گزارش طرح:  اختصاصیاهداف 

 

 ترکیبیروش آموزش :  

 اسالید، سامانه نوید، کالس آنالین  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه       

 عنوان و نوع آزمون : ارائه پرو پروپوزال

 منبع درس : 

 دقیقه    20مدت زمان:      )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه  •

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه    40مدت زمان :   

 دقیقه     60مدت زمان :  

 دقیقه     40مدت زمان:    

 دقیقه    20مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیري   •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 جلسه شانزدهم 
 

 کارشناسی تغذیه  مقطع / رشته تحصیلی:                 علوم تذیه گروه آموزشی:                      بهداشت اوز: دانشکد

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

 4- 2و  12- 10  ساعت:                      سه شنبه روز:     پروژه نام درس )واحد(  :   

 عملی   نوع واحد: 
 

 11  دانشجويان  : تعداد  

 ساسان امانت   مسئول درس:  2  تعداد واحد: 

 ساسان امانت   :مدرس  دقیقه   180مدت کالس: 

 99/ 5/ 28  تاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 گزارش طرح :   جلسهعنوان 

 نوشتن گزارش طرح:    جلسههدف کلی 

 
 نوشتن گزارش طرح:  اختصاصیاهداف 

 

 ترکیبیروش آموزش :  

 اسالید، سامانه نوید، کالس آنالین  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه       

 عنوان و نوع آزمون : ارائه پرو پروپوزال

 منبع درس : 

 دقیقه    20مدت زمان:      )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه  •

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه    40مدت زمان :   

 دقیقه     60مدت زمان :  

 دقیقه     40مدت زمان:    

 دقیقه    20مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیري   •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 جلسه هفدهم 
 

 کارشناسی تغذیه  مقطع / رشته تحصیلی:                 علوم تذیه گروه آموزشی:                      بهداشت اوز: دانشکد

 99/ 10/ 17  تاريخ ارائه درس :  1400- 99سال تحصیلی  :   

 4- 2و  12- 10  ساعت:                      سه شنبه روز:     پروژه نام درس )واحد(  :   

 عملی   نوع واحد: 
 

 11  دانشجويان  : تعداد  

 ساسان امانت   مسئول درس:  2  تعداد واحد: 

 ساسان امانت   :مدرس  دقیقه   180مدت کالس: 

 99/ 5/ 28  تاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 گزارش طرح :   جلسهعنوان 

 نوشتن گزارش طرح:    جلسههدف کلی 

 
 نوشتن گزارش طرح:  اختصاصیاهداف 

 

 ترکیبیروش آموزش :  

 اسالید، سامانه نوید، کالس آنالین  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه       

 عنوان و نوع آزمون : ارائه پرو پروپوزال

 منبع درس : 

 دقیقه    20مدت زمان:      )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه  •

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه    40مدت زمان :   

 دقیقه     60مدت زمان :  

 دقیقه     40مدت زمان:    

 دقیقه    20مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیري   •

 
 
 
 
 


