
 
 

 

  

 
 

 

 ترکیبی    ( lesson Plan)روزانه  طرح درس  

 جلسه اول 
 

 کارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:                       تغذیهگروه آموزشی:                           : بهداشت اوزدانشکد

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

 10- 8  ساعت:                        سه شنبه  روز:     نام درس )واحد(  :   

 نظری   نوع واحد: 
 

 20دانشجويان  : تعداد  

 ساسان امانت   مسئول درس:  2  تعداد واحد: 

 ساسان امانت   :مدرس  90مدت کالس:  

 99/ 5/ 22  بازنگری: تدوين /    تاريخ 
 

 کردن زمان ارائه  مشخص  و  یس یبه زبان انگل هیارا یسرفصلها و چگونگ س،یتدر اهداف، منابع، نحوه یمعرف:   جلسهعنوان 

 کردن زمان ارائه  مشخص و  یسیبه زبان انگل  هیارا یسرفصلها و چگونگ  س، یتدر  اهداف، منابع، نحوه یمعرف:    جلسههدف کلی 

 
 :   اختصاصیاهداف 

 آشنایی با اهداف واحد درسی 
 آشنایی با سرفصلهای ترم تحصیلی 

 گروه بندی

 ترکیبی       /      مجازی        حضوری         /    روش آموزش :   

 کالس آنالین ، سامانه نوید، نت،پروژکتور، ی پاور پو  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو 

 عنوان و نوع آزمون :  

 منبع درس :  

 ی ر ی جزا ابوالقاسم .هی تغذ  رشته  انی دانشجوی برای سی انگل .1

2. Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12 

 هی تغذ علوم  رشته  معتبری ژورنالها در  شده  منتشر دی مقاالت جد .3

 

 دقیقه    10      : 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   30مدت زمان :    

 دقیقه   10مدت زمان :    

 دقیقه   30مدت زمان:     

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 



 دقیقه    10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیري   •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جلسه دوم 
 

  مقطع / رشته تحصیلی:                                         تغذیهگروه آموزشی:                           : بهداشت اوزدانشکد
 کارشناسی 

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



 10- 8  ساعت:                        سه شنبه  روز:     نام درس )واحد(  :   

 نظری   نوع واحد: 
 

 20دانشجويان  : تعداد  

 ساسان امانت   مسئول درس:  2  تعداد واحد: 

 ساسان امانت   :مدرس  90مدت کالس:  

 99/ 5/ 22  تاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 ها در کتاب  نیپروتئ  مطلب مرتبط با موضوع   خواندن و ترجمه درک:   جلسهعنوان 
 

 ها در کتاب  ن یپروتئ مطلب مرتبط با موضوع خواندن و ترجمه درک:   جلسههدف کلی 

 

 
 :   اختصاصیاهداف 

 خواندن و ترجمه فصل پروتئین کتاب زبان تخصصی  
 ارائه گروهی دانشجویان 

 ارزیابی و بررسی ایرادات 

 ترکیبی       /    مجازی        حضوری         /      روش آموزش :   

 کالس آنالین ، سامانه نوید، نت،پروژکتور، ی پاور پو  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو 

 عنوان و نوع آزمون :  

 منبع درس :  

 ی ر ی جزا ابوالقاسم .هی تغذ  رشته  انی دانشجوی برای سی انگل .4

5. Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12 

 هی تغذ علوم  رشته  معتبری ژورنالها در  شده  منتشر دی مقاالت جد .6

 

 دقیقه    10مدت 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   30مدت زمان :    

 دقیقه   10مدت زمان :    

 دقیقه   30مدت زمان:     

 دقیقه    10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیري   •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جلسه سوم 
 

  مقطع / رشته تحصیلی:                                         تغذیهگروه آموزشی:                           : بهداشت اوزدانشکد
 کارشناسی 

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

 10- 8  ساعت:                        سه شنبه  روز:     نام درس )واحد(  :   



 نظری   نوع واحد: 
 

 20تعداد دانشجويان  : 

 ساسان امانت   مسئول درس:  2  تعداد واحد: 

 ساسان امانت   :مدرس  90مدت کالس:  

 99/ 5/ 22  تاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 یی دانشجو و ارائه نیپروتئ مبحث  مرتبط با ی نها یحل تمر:   جلسهعنوان 

 ییدانشجو  و ارائه  نیپروتئ  مبحث مرتبط با  ینهایحل تمر:    جلسههدف کلی 

 
 :   اختصاصیاهداف 

 بررسی تمرینات مربوط به مبحث پروتئین  
 ارائه گروهی دانشجویان 

 ارزیابی و بررسی ایرادات 

 ترکیبی       /    مجازی        حضوری         /      روش آموزش :   

 ، سامانه نوید، کالس آنالین نت،پروژکتور، ی پاور پو  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو 

 عنوان و نوع آزمون :  

 منبع درس :  

 ی ر ی جزا ابوالقاسم .هی تغذ  رشته  انی دانشجوی برای سی انگل .7

8. Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12 

 هی تغذ علوم  رشته  معتبری ژورنالها در  شده  منتشر دی مقاالت جد .9

 

 دقیقه    10مدت 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   30مدت زمان :    

 دقیقه   10مدت زمان :    

 دقیقه   30مدت زمان:     

 دقیقه    10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیري   •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جلسه چهارم 
 

  مقطع / رشته تحصیلی:                                         تغذیهگروه آموزشی:                           : بهداشت اوزدانشکد
 کارشناسی 

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

 10- 8  ساعت:                        سه شنبه  روز:     نام درس )واحد(  :   

 نظری   نوع واحد: 
 

 20دانشجويان  : تعداد  



 ساسان امانت   مسئول درس:  2  تعداد واحد: 

 ساسان امانت   :مدرس  90مدت کالس:  

 99/ 5/ 22  تاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 ان یدانشجو  ارائه  در کتاب رفرنس و نهایپروتئ خواندن و ترجمه مبحث :   جلسهعنوان 

 انیدانشجو  ارائه در کتاب رفرنس و  نهایپروتئ  خواندن و ترجمه مبحث:    جلسههدف کلی 

 
 :   اختصاصیاهداف 

 آشنایی با ترجمه مبحث پروتئین ها کتاب رفرنس 
 کار گروهی دانشجویان در ارائه مبحث

 

 ترکیبی       /    مجازی        حضوری         /      روش آموزش :   

 کالس آنالین ، سامانه نوید، نت،پروژکتور، ی پاور پو  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو 

 عنوان و نوع آزمون :  

 منبع درس :  

 ی ر ی جزا ابوالقاسم .هی تغذ  رشته  انی دانشجوی برای سی انگل .10

11. Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12 

 هی تغذ علوم  رشته  معتبری ژورنالها در  شده  منتشر دی مقاالت جد .12

 

 دقیقه    10مدت 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   30مدت زمان :    

 دقیقه   10مدت زمان :    

 دقیقه   30مدت زمان:     

 دقیقه    10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیري   •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جلسه پنجم 
 

  مقطع / رشته تحصیلی:                                         تغذیهگروه آموزشی:                           : بهداشت اوزدانشکد
 کارشناسی 

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

 10- 8  ساعت:                        سه شنبه  روز:     نام درس )واحد(  :   

 نظری   نوع واحد: 
 

 20تعداد دانشجويان  : 

 ساسان امانت   مسئول درس:  2  تعداد واحد: 



 ساسان امانت   :مدرس  90مدت کالس:  

 99/ 5/ 22  تاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 ها در کتاب  درات یکربوه مرتبط با موضوع مطلب   خواندن و ترجمه درک:   جلسهعنوان 
 

 ها در کتاب  دراتیکربوه مطلب مرتبط با موضوع خواندن و ترجمه درک:   جلسههدف کلی 

 

 
 :   اختصاصیاهداف 

 خواندن و ترجمه فصل کربوهیدرات ها کتاب زبان تخصصی  
 ارائه گروهی دانشجویان 

 ارزیابی و بررسی ایرادات 

 ترکیبی       /    مجازی        حضوری         /      روش آموزش :   

 ، سامانه نوید، کالس آنالین نت،پروژکتور، ی پاور پو  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو 

 عنوان و نوع آزمون :  

 منبع درس :  

 ی ر ی جزا ابوالقاسم .هی تغذ  رشته  انی دانشجوی برای سی انگل .13

14. Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12 

 هی تغذ علوم  رشته  معتبری ژورنالها در  شده  منتشر دی مقاالت جد .15

 

 دقیقه    10مدت 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   30مدت زمان :    

 دقیقه   10مدت زمان :    

 دقیقه   30مدت زمان:     

 دقیقه    10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیري   •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جلسه ششم 
 

  مقطع / رشته تحصیلی:                                         تغذیهگروه آموزشی:                           : بهداشت اوزدانشکد
 کارشناسی 

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

 10- 8  ساعت:                        سه شنبه  روز:     نام درس )واحد(  :   

 نظری   نوع واحد: 
 

 20دانشجويان  : تعداد  

 ساسان امانت   مسئول درس:  2  تعداد واحد: 



 ساسان امانت   :مدرس  90مدت کالس:  

 99/ 5/ 22  تاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 ییدانشجو  و ارائه  دراتی کربوه مبحث  مرتبط با ی نها یحل تمر:   جلسهعنوان 

 ییدانشجو  و ارائه  دراتیکربوه  مبحث مرتبط با  ینهایحل تمر:    جلسههدف کلی 

 
 :   اختصاصیاهداف 
   کربوهیدرات هامربوط به مبحث   ناتیتمر یبررس 
 ان یدانشجو ی گروه ارائه
 رادات یا یو بررس یابیارز

 ترکیبی       /    مجازی        حضوری         /      روش آموزش :   

 ، سامانه نوید، کالس آنالین نت،پروژکتور، ی پاور پو  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو 

 عنوان و نوع آزمون :  

 منبع درس :  

 ی ر ی جزا ابوالقاسم .هی تغذ  رشته  انی دانشجوی برای سی انگل .16

17. Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12 

 هی تغذ علوم  رشته  معتبری ژورنالها در  شده  منتشر دی مقاالت جد .18

 

 دقیقه    10مدت 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   30مدت زمان :    

 دقیقه   10مدت زمان :    

 دقیقه   30مدت زمان:     

 دقیقه    10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیري   •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جلسه هفتم 
 

  مقطع / رشته تحصیلی:                                         تغذیهگروه آموزشی:                           : بهداشت اوزدانشکد
 کارشناسی 

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

 10- 8  ساعت:                        سه شنبه  روز:     نام درس )واحد(  :   

 نظری   نوع واحد: 
 

 20تعداد دانشجويان  : 

 ساسان امانت   مسئول درس:  2  تعداد واحد: 

 ساسان امانت   :مدرس  90مدت کالس:  

 99/ 5/ 22  تاريخ تدوين / بازنگری: 
 



 ان ی ارائه دانشجو و در کتاب رفرنس  دراتیکربوه خواندن و ترجمه مبحث :   جلسهعنوان 

 انیارائه دانشجو و  در کتاب رفرنس  دراتیکربوه  خواندن و ترجمه مبحث:    جلسههدف کلی 

 
 :   اختصاصیاهداف 

 ها کتاب رفرنس  کربوهیدراتبا ترجمه مبحث  ییآشنا
 در ارائه مبحث  انیدانشجو یگروه کار

 ترکیبی       /    مجازی        حضوری         /      روش آموزش :   

 ، سامانه نوید، کالس آنالین نت،پروژکتور، ی پاور پو  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو 

 عنوان و نوع آزمون :  

 منبع درس :  

 ی ر ی جزا ابوالقاسم .هی تغذ  رشته  انی دانشجوی برای سی انگل .19

20. Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12 

 هی تغذ علوم  رشته  معتبری ژورنالها در  شده  منتشر دی مقاالت جد .21

 

 دقیقه    10مدت 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   30مدت زمان :    

 دقیقه   10مدت زمان :    

 دقیقه   30مدت زمان:     

 دقیقه    10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیري   •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جلسه هشتم 
 

  مقطع / رشته تحصیلی:                                         تغذیهگروه آموزشی:                           : بهداشت اوزدانشکد
 کارشناسی 

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

 10- 8  ساعت:                        سه شنبه  روز:     نام درس )واحد(  :   

 نظری   نوع واحد: 
 

 20دانشجويان  : تعداد  

 ساسان امانت   مسئول درس:  2  تعداد واحد: 

 ساسان امانت   :مدرس  90مدت کالس:  

 99/ 5/ 22  تاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 کتاب در  یمطلب مرتبط با موضوع چرب  خواندن و ترجمه درک:   جلسهعنوان 

 کتاب در یمطلب مرتبط با موضوع چرب خواندن و ترجمه درک:   جلسههدف کلی 

 



 :   اختصاصیاهداف 
   یها کتاب زبان تخصص  چربیخواندن و ترجمه فصل 

 ان یدانشجو ی گروه ارائه
 رادات یا یو بررس یابیارز

 ترکیبی       /    مجازی        حضوری         /      روش آموزش :   

 ، سامانه نوید، کالس آنالین نت،پروژکتور، ی پاور پو  امکانات آموزشی : 

 آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو فعالیت  

 عنوان و نوع آزمون :  

 منبع درس :  

 ی ر ی جزا ابوالقاسم .هی تغذ  رشته  انی دانشجوی برای سی انگل .22

23. Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12 

 هی تغذ علوم  رشته  معتبری ژورنالها در  شده  منتشر دی مقاالت جد .24

 

 دقیقه    10مدت 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   30مدت زمان :    

 دقیقه   10مدت زمان :    

 دقیقه   30مدت زمان:     

 دقیقه    10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیري   •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جلسه نهم 
 

  مقطع / رشته تحصیلی:                                         تغذیهگروه آموزشی:                           : بهداشت اوزدانشکد
 کارشناسی 

 99/ 8/ 20  تاريخ ارائه درس :  1400- 99سال تحصیلی  :   

 10- 8  ساعت:                        سه شنبه  روز:     نام درس )واحد(  :   

 نظری   نوع واحد: 
 

 20تعداد دانشجويان  : 

 ساسان امانت   مسئول درس:  2  تعداد واحد: 

 ساسان امانت   :مدرس  90مدت کالس:  

 99/ 5/ 22  تاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 یخواندن و درک مطلب مقاله مرور:   جلسهعنوان 

 یخواندن و درک مطلب مقاله مرور:    جلسههدف کلی 

 
 :   اختصاصیاهداف 

 بررسی عنوان مقاله 
 بررسی مقدمه و زیر بخشهای مقاله توسط گروه ها 

 ارائه مباحث توسط گروه ها 



 ارزیابی و نتیجه گیری
 

 ترکیبی       /    مجازی        حضوری         /      روش آموزش :   

 ، سامانه نوید، کالس آنالین نت،پروژکتور، ی پاور پو  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو 

 عنوان و نوع آزمون :  

 منبع درس :  

 ی ر ی جزا ابوالقاسم .هی تغذ  رشته  انی دانشجوی برای سی انگل .25

26. Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12 

 هی تغذ علوم  رشته  معتبری ژورنالها در  شده  منتشر دی مقاالت جد .27

 

 دقیقه    10مدت 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   30مدت زمان :    

 دقیقه   10مدت زمان :    

 دقیقه   30مدت زمان:     

 دقیقه    10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیري   •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جلسه دهم 
 
 

  مقطع / رشته تحصیلی:                                         تغذیهگروه آموزشی:                           : بهداشت اوزدانشکد
 کارشناسی 

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

 10- 8  ساعت:                        سه شنبه  روز:     نام درس )واحد(  :   

 نظری   نوع واحد: 
 

 20تعداد دانشجويان  : 

 ساسان امانت   مسئول درس:  2  تعداد واحد: 

 ساسان امانت   :مدرس  90مدت کالس:  

 99/ 5/ 22  تاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 یخواندن و درک مطلب مقاله مرور:   جلسهعنوان 

 یخواندن و درک مطلب مقاله مرور:    جلسههدف کلی 

 
 :   اختصاصیاهداف 

 بررسی عنوان مقاله 
 بررسی مقدمه و زیر بخشهای مقاله توسط گروه ها 



 ارائه مباحث توسط گروه ها 
 ارزیابی و نتیجه گیری

 

 ترکیبی       /    مجازی        حضوری         /      روش آموزش :   

 ، سامانه نوید، کالس آنالین نت،پروژکتور، ی پاور پو  امکانات آموزشی : 

 تاالر گفتگو فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        

 عنوان و نوع آزمون :  

 منبع درس :  

 ی ر ی جزا ابوالقاسم .هی تغذ  رشته  انی دانشجوی برای سی انگل .28

29. Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12 

 هی تغذ علوم  رشته  معتبری ژورنالها در  شده  منتشر دی مقاالت جد .30

 

 دقیقه    10مدت 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   30مدت زمان :    

 دقیقه   10مدت زمان :    

 دقیقه   30مدت زمان:     

 دقیقه    10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیري   •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جلسه يازدهم 
 
 

  مقطع / رشته تحصیلی:                                         تغذیهگروه آموزشی:                           بهداشت اوز: دانشکد
 کارشناسی 

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

 10- 8  ساعت:                        سه شنبه  روز:     نام درس )واحد(  :   

 نظری   نوع واحد: 
 

 20تعداد دانشجويان  : 

 ساسان امانت   مسئول درس:  2  تعداد واحد: 

 ساسان امانت   :مدرس  90مدت کالس:  

 99/ 5/ 22  تاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 یخواندن و درک مطلب مقاله مرور:   جلسهعنوان 

 یخواندن و درک مطلب مقاله مرور:    جلسههدف کلی 

 
 :   اختصاصیاهداف 

 بررسی عنوان مقاله 
 بررسی مقدمه و زیر بخشهای مقاله توسط گروه ها 

 ارائه مباحث توسط گروه ها 
 ارزیابی و نتیجه گیری



 

 ترکیبی       /    مجازی        حضوری         /      روش آموزش :   

 ، سامانه نوید، کالس آنالین نت،پروژکتور، ی پاور پو  امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو     فعالیت آموزشی :   تکلیف       

 عنوان و نوع آزمون :  

 منبع درس :  

 ی ر ی جزا ابوالقاسم .هی تغذ  رشته  انی دانشجوی برای سی انگل .31

32. Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12 

 هی تغذ علوم  رشته  معتبری ژورنالها در  شده  منتشر دی مقاالت جد .33

 

 دقیقه    10مدت 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   30مدت زمان :    

 دقیقه   10مدت زمان :    

 دقیقه   30مدت زمان:     

 دقیقه    10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیري   •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جلسه دوازدهم 
 
 

  مقطع / رشته تحصیلی:                                         تغذیهگروه آموزشی:                           : بهداشت اوزدانشکد
 کارشناسی 

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

 10- 8  ساعت:                        سه شنبه  روز:     نام درس )واحد(  :   

 نظری   نوع واحد: 
 

 20تعداد دانشجويان  : 

 ساسان امانت   مسئول درس:  2  تعداد واحد: 

 ساسان امانت   :مدرس  90مدت کالس:  

 99/ 5/ 22  تاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 ان ی دانشجو  آب در کتاب رفرنس و ارائه خواندن و ترجمه مبحث :   جلسهعنوان 

 انیدانشجو  آب در کتاب رفرنس و ارائه  خواندن و ترجمه مبحث:   جلسههدف کلی 

 
 :   اختصاصیاهداف 

   یکتاب زبان تخصص آبخواندن و ترجمه فصل 
 ان یدانشجو ی گروه ارائه
 رادات یا یو بررس یابیارز



 ترکیبی       /    مجازی        حضوری         /      روش آموزش :   

 ، سامانه نوید، کالس آنالین نت،پروژکتور، ی پاور پو  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو 

 عنوان و نوع آزمون :  

 منبع درس :  

 ی ر ی جزا ابوالقاسم .هی تغذ  رشته  انی دانشجوی برای سی انگل .34

35. Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12 

 هی تغذ علوم  رشته  معتبری ژورنالها در  شده  منتشر دی مقاالت جد .36

 

 دقیقه    10مدت 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   30مدت زمان :    

 دقیقه   10مدت زمان :    

 دقیقه   30مدت زمان:     

 دقیقه    10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیري   •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جلسه سیزدهم 
 

  مقطع / رشته تحصیلی:                                         تغذیهگروه آموزشی:                           : بهداشت اوزدانشکد
 کارشناسی 

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

 10- 8  ساعت:                        سه شنبه  روز:     نام درس )واحد(  :   

 نظری   نوع واحد: 
 

 20تعداد دانشجويان  : 

 ساسان امانت   مسئول درس:  2  تعداد واحد: 

 ساسان امانت   :مدرس  90مدت کالس:  

 99/ 5/ 22  تاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 انیدانشجو   آهن در کتاب رفرنس و ارائه خواندن و ترجمه مبحث :   جلسهعنوان 

 انیدانشجو  آهن در کتاب رفرنس و ارائه  خواندن و ترجمه مبحث:    جلسههدف کلی 

 
 :   اختصاصیاهداف 

  رفرنسکتاب  آهنخواندن و ترجمه فصل 
 ان یدانشجو ی گروه ارائه
 رادات یا یو بررس یابیارز

 ترکیبی       /    مجازی        حضوری         /      روش آموزش :   

 ، سامانه نوید، کالس آنالین نت،پروژکتور، ی پاور پو  امکانات آموزشی : 

 پروژه        /        تاالر گفتگو     فعالیت آموزشی :   تکلیف          /      



 عنوان و نوع آزمون :  

 منبع درس :  

 ی ر ی جزا ابوالقاسم .هی تغذ  رشته  انی دانشجوی برای سی انگل .37

38. Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12 

 هی تغذ علوم  رشته  معتبری ژورنالها در  شده  منتشر دی مقاالت جد .39

 

 دقیقه    10مدت زمان:      قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.()این :    مقدمه  •

  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 چهاردهم 
 
 

  مقطع / رشته تحصیلی:                                         تغذیهگروه آموزشی:                           : بهداشت اوزدانشکد
 کارشناسی 

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

 10- 8  ساعت:                        سه شنبه  روز:     نام درس )واحد(  :   

 نظری   نوع واحد: 
 

 20تعداد دانشجويان  : 

 ساسان امانت   مسئول درس:  2  تعداد واحد: 

 ساسان امانت   :مدرس  90مدت کالس:  

 99/ 5/ 22  تاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 خالصه کردن متن کتاب :   جلسهعنوان 

   خالصه کردن متن کتاب:   جلسههدف کلی 

 :   اختصاصیاهداف 
 اهداف خالصه نویسی 

 آشنایی با اصول خالصه نویسی -
 روشهای خالصه نویسی 

 

 ترکیبی       /    مجازی        حضوری         /      روش آموزش :   

 ، سامانه نوید، کالس آنالین نت،پروژکتور، ی پاور پو  امکانات آموزشی : 

 پروژه        /        تاالر گفتگو       فعالیت آموزشی :   تکلیف          /    



 عنوان و نوع آزمون :  

 منبع درس :  

 ی ر ی جزا ابوالقاسم .هی تغذ  رشته  انی دانشجوی برای سی انگل .40

41. Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12 

 هی تغذ علوم  رشته  معتبری ژورنالها در  شده  منتشر دی مقاالت جد .42

 

 دقیقه    10مدت زمان:      قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.()این :    مقدمه  •

  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 پانزدهم 
 
 

  مقطع / رشته تحصیلی:                                         تغذیهگروه آموزشی:                           : بهداشت اوزدانشکد
 کارشناسی 

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

 10- 8  ساعت:                        سه شنبه  روز:     نام درس )واحد(  :   

 نظری   نوع واحد: 
 

 20تعداد دانشجويان  : 

 ساسان امانت   مسئول درس:  2  تعداد واحد: 

 ساسان امانت   :مدرس  90مدت کالس:  

 99/ 5/ 22  تاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 خالصه کردن متن کتاب :   جلسهعنوان 

 خالصه کردن متن کتاب:    جلسههدف کلی 

 
 :   اختصاصیاهداف 

 خالصه نویسی یک عنوان از کتاب رفرنس یا زبان تخصصی توسط دانشجویان
 ارائه خالصه 

 ارزیابی و بررسی خالصه های دانشجویان 
 

 ترکیبی       /    مجازی        حضوری         /      روش آموزش :   

 کالس آنالین ، سامانه نوید، نت،پروژکتور، ی پاور پو  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو 



 عنوان و نوع آزمون :  

 منبع درس :  

 ی ر ی جزا ابوالقاسم .هی تغذ  رشته  انی دانشجوی برای سی انگل .43

44. Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12 

 هی تغذ علوم  رشته  معتبری ژورنالها در  شده  منتشر دی مقاالت جد .45

 

 دقیقه    10مدت 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   30مدت زمان :    

 دقیقه   10مدت زمان :    

 دقیقه   30مدت زمان:     

 دقیقه    10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیري   •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جلسه شانزدهم 
 
 

  مقطع / رشته تحصیلی:                                         تغذیهگروه آموزشی:                           : بهداشت اوزدانشکد
 کارشناسی 

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

 10- 8  ساعت:                        سه شنبه  روز:     نام درس )واحد(  :   

 نظری   نوع واحد: 
 

 20تعداد دانشجويان  : 

 ساسان امانت   مسئول درس:  2  تعداد واحد: 

 ساسان امانت   :مدرس  90مدت کالس:  

 99/ 5/ 22  تاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 کنگره  ی برا Abstractنوشتن :   جلسهعنوان 

 کنگره یبرا  Abstractنوشتن  :    جلسههدف کلی 

 
 :   اختصاصیاهداف 

 آشنایی با ساختار ابسترکت
 اصول نوشتن ابسترکت 

 تبدیل یک مقاله به ابسترکت 
 ارائه دانشجویان 

 

 ترکیبی       /    مجازی        حضوری         /      روش آموزش :   

 ، سامانه نوید، کالس آنالین نت،پروژکتور، ی پاور پو  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو 

 عنوان و نوع آزمون :  



 منبع درس :  

 ی ر ی جزا ابوالقاسم .هی تغذ  رشته  انی دانشجوی برای سی انگل .46

47. Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12 

 هی تغذ علوم  رشته  معتبری ژورنالها در  شده  منتشر دی مقاالت جد .48

 

 دقیقه    10مدت 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   30مدت زمان :    

 دقیقه   10مدت زمان :    

 دقیقه   30مدت زمان:     

 دقیقه    10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیري   •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جلسه هفدهم 
 
 

  مقطع / رشته تحصیلی:                                         تغذیهگروه آموزشی:                           : بهداشت اوزدانشکد
 کارشناسی 

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

 10- 8  ساعت:                        سه شنبه  روز:     نام درس )واحد(  :   

 نظری   نوع واحد: 
 

 20تعداد دانشجويان  : 

 ساسان امانت   مسئول درس:  2  تعداد واحد: 

 ساسان امانت   :مدرس  90مدت کالس:  

 99/ 5/ 22  تاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 کنگره  ی برا Abstractنوشتن :   جلسهعنوان 

 کنگره یبرا  Abstractنوشتن  :    جلسههدف کلی 

 
 :   اختصاصیاهداف 

 آشنایی با ساختار ابسترکت
 اصول نوشتن ابسترکت 

 تبدیل یک مقاله به ابسترکت 
 ارائه دانشجویان 

 

 ترکیبی       /    مجازی        حضوری         /      روش آموزش :   

 ، سامانه نوید، کالس آنالین نت،پروژکتور، ی پاور پو  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو 

 عنوان و نوع آزمون :  

 منبع درس :  

 ی ر ی جزا ابوالقاسم .هی تغذ  رشته  انی دانشجوی برای سی انگل .49



50. Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12 

 هی تغذ علوم  رشته  معتبری ژورنالها در  شده  منتشر دی مقاالت جد .51

 

 دقیقه    10مدت 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   30مدت زمان :    

 دقیقه   10مدت زمان :    

 دقیقه   30مدت زمان:     

 دقیقه    10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیري   •

 
 


