داًطکذُ ػلَم پشضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى
هزکش هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَسش ػلَم پشضکی
ٍاحذ بزًبهِ ریشی درسی ٍ آهَسضی
طزح درس رٍساًِ ()lesson Plan
جلسِ اٍل
داًطکذُ :بْذاضت اٍس

گزٍُ آهَسضی :ػلَم تغذیِ

هقطغ  /رضتِ تحصیلی :کبرضٌبسی ػلَم تغذیِ

سبل تحصیلی 99-00 :

تبریخ ارائِ درس 99/11/4 :

ًبم درس (ٍاحذ)  :ارسیببی ٍضغ تغذیِ

رٍس :ضٌبِ سبػت14-16 :

ًَع ٍاحذ :ػولی

تؼذاد داًطجَیبى 20 :

تؼذاد ٍاحذ1 :

هسئَل درس :دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر

هذت کالس 30 :دقیقِ

هذرس :دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر

تبریخ تذٍیي/ببسًگزی :بْوي 99
.
ػٌَاى درس  :اّویت بزرسی ٍضغ تغذیِ
ػٌَاى درس  :رٍضْبی ارسیببی کوی هَاد غذایی -رٍضْبی هبتٌی بز حبفظِ
اّذاف جشئی  :در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:
 -1رٍش کبر بب پزسطٌبهِ ّبی ارسیببی هَاد غذایی هبتٌی بز حبفظِ را تَضیح دّذ
 -2کبربزد ،هشایب ٍ هحذٍدیتْبی آى را تحلیل کٌذ
رٍش آهَسش  :سخٌزاًی -کبر ػولی
اهکبًبت آهَسضی  :پزسطٌبهِ ّبی هزبَطِ
هٌبغ درس :
1-Krause Food , Nutrition and Diet therapy
2- Nutritional Assessment


هقذهِ



کلیبت درس

هذت سهبى:

 10دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت سهبى  30 :دقیقِ



پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت

هذت سهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت سهبى:

 30دقیقِ



جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی

هذت سهبى  5 :دقیقِ



ارسضیببی درس

هذت سهبى  10 :دقیقِ

1

جلسِ دٍم
داًطکذُ :بْذاضت اٍس
تغذیِ

گزٍُ آهَسضی :ػلَم تغذیِ

هقطغ  /رضتِ تحصیلی :کبرضٌبسی ػلَم

سبل تحصیلی 99-00 :

تبریخ ارائِ درس 99/11/11 :

ًبم درس (ٍاحذ)  :ارسیببی ٍضغ تغذیِ

رٍس :ضٌبِ سبػت14-16 :

ًَع ٍاحذ :ػولی

تؼذاد داًطجَیبى 20 :

تؼذاد ٍاحذ1 :

هسئَل درس :دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر

هذت کالس 30 :دقیقِ

هذرس :دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر

تبریخ تذٍیي/ببسًگزی :بْوي 99
.
ػٌَاى درس  :رٍضْبی ارسیببی کوی هَاد غذایی -رٍضْبی غیز هبتٌی بز حبفظِ
ّذف کلی درس  :آضٌبیی داًطجَیبى بب رٍضْبی ارسیببی کوی هَاد غذایی

اّذاف جشئی  :در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:
 -1رٍش کبر بب پزسطٌبهِ ّبی ارسیببی هَاد غذایی غیز هبتٌی بز حبفظِ را تَضیح دّذ
 -2کبربزد ،هشایب ٍ هحذٍدیتْبی آى را تحلیل کٌذ
رٍش آهَسش  :سخٌزاًی -کبر ػولی
اهکبًبت آهَسضی  :پزسطٌبهِ ّبی هزبَطِ
هٌبغ درس :
1-Krause Food , Nutrition and Diet therapy
2- Nutritional Assessment


هقذهِ



کلیبت درس

هذت سهبى:

 10دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت سهبى  30 :دقیقِ



پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت

هذت سهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت سهبى:

 30دقیقِ



جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی

هذت سهبى  5 :دقیقِ



ارسضیببی درس

هذت سهبى  10 :دقیقِ

2

جلسِ سَم
داًطکذُ :بْذاضت اٍس
تغذیِ

گزٍُ آهَسضی :ػلَم تغذیِ

هقطغ  /رضتِ تحصیلی :کبرضٌبسی ػلَم

سبل تحصیلی 99-00 :

تبریخ ارائِ درس 99/11/11 :

ًبم درس (ٍاحذ)  :ارسیببی ٍضغ تغذیِ

رٍس :ضٌبِ سبػت14-16 :

ًَع ٍاحذ :ػولی

تؼذاد داًطجَیبى 20 :

تؼذاد ٍاحذ1 :

هسئَل درس :دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر

هذت کالس 30 :دقیقِ

هذرس :دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر

تبریخ تذٍیي/ببسًگزی :بْوي 99
.
ػٌَاى درس  :سبیز رٍضْبی ارسیببی کوی هَاد غذایی
ّذف کلی درس  :هْبرت داًطجَیبى در ًحَُ ارسیببی تبریخچِ غذذایی ،تزاسًبهذِ خذَراص ،تَرتحسذبة غذذایی ٍ
رٍضْبی ًَآٍراًِ

اّذاف جشئی  :در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:
 -1رٍش کبر بب پزسطٌبهِ ّبی تبریخچِ غذایی را ضزح دّذ
 -2رٍش کبر بب پزسطٌبهِ ّبی تزاسًبهِ خَراص را ضزح دّذ
 -3رٍش کبر بب پزسطٌبهِ ّبی ًَآٍراًِ ٍ هکبًیشُ ارسیببی هصزف غذا را ضزح دّذ
 -4کبربزد ،هشایب ٍ هحذٍدیتْبی ّز یک اس رٍضْب را تحلیل کٌذ
رٍش آهَسش  :سخٌزاًی -کبر ػولی
اهکبًبت آهَسضی  :پزسطٌبهِ ّبی هزبَطِ
هٌبغ درس :
1-Krause Food , Nutrition and Diet therapy
2- Nutritional Assessment


هقذهِ



کلیبت درس

هذت سهبى:

 10دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت سهبى  30 :دقیقِ



پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت

هذت سهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت سهبى:

 30دقیقِ



جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی

هذت سهبى  5 :دقیقِ



ارسضیببی درس

هذت سهبى  10 :دقیقِ

3

جلسِ چْبرم
داًطکذُ :بْذاضت اٍس
تغذیِ

گزٍُ آهَسضی :ػلَم تغذیِ

هقطغ  /رضتِ تحصیلی :کبرضٌبسی ػلَم

سبل تحصیلی 99-00 :

تبریخ ارائِ درس 99/11/25 :

ًبم درس (ٍاحذ)  :ارسیببی ٍضغ تغذیِ

رٍس :ضٌبِ سبػت14-16 :

ًَع ٍاحذ :ػولی

تؼذاد داًطجَیبى 20 :

تؼذاد ٍاحذ1 :

هسئَل درس :دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر

هذت کالس 30 :دقیقِ

هذرس :دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر

تبریخ تذٍیي/ببسًگزی :بْوي 99
.
ػٌَاى درس  :کوک ابشارّبی هَرد استفبدُ در ارسیببی هصزف غذایی
ّذف کلی درس  :هْبرت داًطجَیبى در استفبدُ اس کوک ابشارّبی هَرد استفبدُ در ارسیببی هصزف غذایی

اّذاف جشئی  :در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:
ً -1حَُ کبر بب آلبَهْبی غذایی ،پیوبًِ ّب ٍ هقیبسْبی غذایی ٍ هذلْبی غذایی را ضزح دّذ
 -2کبربزد ٍ هشایب ٍ هحذٍدیتْبی ّز یک را تحلیل کٌذ
رٍش آهَسش  :سخٌزاًی -کبر ػولی
اهکبًبت آهَسضی  :پزسطٌبهِ ّبی هزبَطِ
هٌبغ درس :
1-Krause Food , Nutrition and Diet therapy
2- Nutritional Assessment


هقذهِ



کلیبت درس

هذت سهبى:

 10دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت سهبى  30 :دقیقِ



پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت

هذت سهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت سهبى:

 30دقیقِ



جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی

هذت سهبى  5 :دقیقِ



ارسضیببی درس

هذت سهبى  10 :دقیقِ

4

جلسِ پٌجن
داًطکذُ :بْذاضت اٍس
تغذیِ

گزٍُ آهَسضی :ػلَم تغذیِ

هقطغ  /رضتِ تحصیلی :کبرضٌبسی ػلَم

سبل تحصیلی 99-00 :

تبریخ ارائِ درس 99/12/2 :

ًبم درس (ٍاحذ)  :ارسیببی ٍضغ تغذیِ

رٍس :ضٌبِ سبػت14-16 :

ًَع ٍاحذ :ػولی

تؼذاد داًطجَیبى 20 :

تؼذاد ٍاحذ1 :

هسئَل درس :دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر

هذت کالس 30 :دقیقِ

هذرس :دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر

تبریخ تذٍیي/ببسًگزی :بْوي 99
.
ػٌَاى درس  :ارسیببی تي سٌجی
ّذف کلی درس  :هْبرت داًطجَیبى در اًذاسُ گیزی قذٍ ،سى ،چیي ّبی پَستی ،پیزاهَى اًذاهْب ٍ ببفتْبی هختلذ
بذى

اّذاف جشئی  :در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:
ً -1حَُ کبر بب ابشارّبی تي سٌجی را ضزح دّذ
ً -2حَُ کبر بب هٌحٌی ّبی رضذ هزجغ را تحلیل کٌذ
 -3هحبسبِ ًوبیِ ّب ،هقبیسِ بب استبًذاردّب ٍ هقبدیز هزجغ را تفسیز کٌذ

رٍش آهَسش  :سخٌزاًی -کبر ػولی
اهکبًبت آهَسضی  :تزاسٍ ،قذسٌج
هٌبغ درس :
1-Krause Food , Nutrition and Diet therapy
2- Nutritional Assessment


هقذهِ



کلیبت درس

هذت سهبى:

 10دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت سهبى  30 :دقیقِ



پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت

هذت سهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت سهبى:

 30دقیقِ



جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی

هذت سهبى  5 :دقیقِ



ارسضیببی درس

هذت سهبى  10 :دقیقِ

5

جلسِ ضطن
داًطکذُ :بْذاضت اٍس
تغذیِ

گزٍُ آهَسضی :ػلَم تغذیِ

هقطغ  /رضتِ تحصیلی :کبرضٌبسی ػلَم

سبل تحصیلی 99-00 :

تبریخ ارائِ درس 99/12/9 :

ًبم درس (ٍاحذ)  :ارسیببی ٍضغ تغذیِ

رٍس :ضٌبِ سبػت14-16 :

ًَع ٍاحذ :ػولی

تؼذاد داًطجَیبى 20 :

تؼذاد ٍاحذ1 :

هسئَل درس :دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر

هذت کالس 30 :دقیقِ

هذرس :دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر

تبریخ تذٍیي/ببسًگزی :بْوي 99
.
ػٌَاى درس  :رٍضْبی اًذاسُ گیزی هیشاى چزبی بذى
ّذف کلی درس  :هْبرت داًطجَیبى در اًذاسُ گیزی چیي پَستی بب استفبدُ اس کبلیپز

اّذاف جشئی  :در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:
 -1رٍضْبی اًذاسُ گیزی ضخبهت چیي پَستی را تَضیح دّذ
ً -2حَُ اًذاسُ گیزی چزبی پطت ببسٍ ،جلَی ببسٍ ،کت ٍ ضکن را بذاًذ
ً -3حَُ استفبدُ اس  Caliperرا ضزح دّذ
رٍش آهَسش  :سخٌزاًی -کبر ػولی
اهکبًبت آهَسضی  :هتز ًَاری ،کبلیپز
هٌبغ درس :
1-Krause Food , Nutrition and Diet therapy
2- Nutritional Assessment


هقذهِ



کلیبت درس

هذت سهبى:

 10دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت سهبى  30 :دقیقِ



پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت

هذت سهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت سهبى:

 30دقیقِ



جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی

هذت سهبى  5 :دقیقِ



ارسضیببی درس

هذت سهبى  10 :دقیقِ

6

جلسِ ّفتن
داًطکذُ :بْذاضت اٍس
تغذیِ

گزٍُ آهَسضی :ػلَم تغذیِ

هقطغ  /رضتِ تحصیلی :کبرضٌبسی ػلَم

سبل تحصیلی 99-00 :

تبریخ ارائِ درس 99/12/16 :

ًبم درس (ٍاحذ)  :ارسیببی ٍضغ تغذیِ

رٍس :ضٌبِ سبػت14-16 :

ًَع ٍاحذ :ػولی

تؼذاد داًطجَیبى 20 :

تؼذاد ٍاحذ1 :

هسئَل درس :دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر

هذت کالس 30 :دقیقِ

هذرس :دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر

تبریخ تذٍیي/ببسًگزی :بْوي 99
.
ػٌَاى درس  :بزرسی ٍضغ تغذیِ در جبهؼِ اس طزیق ارسیببی ٍضؼیت اقتصبدی -اجتوبػی
ّذف کلی درس  :هْبرت داًطجَیبى در استفبدُ اس پزسطٌبهِ ّبی بزرسی تبریخچِ تغذیذِ ای ٍ بزرسذی اقتصذبدی
اجتوبػی

اّذاف جشئی  :در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:
ً -1حَُ کبر بب پزسطٌبهِ ّبی ارسیببی دریبفت هَاد غذایی ٍ اهٌیت غذایی در فزد ٍ جبهؼِ را ضزح دّذ
 -2رٍضْبی هستقین ٍ غیز هستقین ارسیببی تغذیِ ای را تطزیح ًوبیذ
رٍش آهَسش  :سخٌزاًی -کبر ػولی
اهکبًبت آهَسضی  :پزسطٌبهِ ّبی هزبَطِ
هٌبغ درس :
1-Krause Food , Nutrition and Diet therapy
2- Nutritional Assessment


هقذهِ



کلیبت درس

هذت سهبى:

 10دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت سهبى  30 :دقیقِ



پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت

هذت سهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت سهبى:

 30دقیقِ



جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی

هذت سهبى  5 :دقیقِ



ارسضیببی درس

هذت سهبى  10 :دقیقِ

7

جلسِ ّطتن
داًطکذُ :بْذاضت اٍس
تغذیِ

گزٍُ آهَسضی :ػلَم تغذیِ

هقطغ  /رضتِ تحصیلی :کبرضٌبسی ػلَم

سبل تحصیلی 99-00 :

تبریخ ارائِ درس 99/12/23 :

ًبم درس (ٍاحذ)  :ارسیببی ٍضغ تغذیِ

رٍس :ضٌبِ سبػت14-16 :

ًَع ٍاحذ :ػولی

تؼذاد داًطجَیبى 20 :

تؼذاد ٍاحذ1 :

هسئَل درس :دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر

هذت کالس 30 :دقیقِ

هذرس :دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر

تبریخ تذٍیي/ببسًگزی :بْوي 99
.
ػٌَاى درس  :ارسیببی ببلیٌی
ّذف کلی درس  :هْبرت داًطجَیبى در ضٌبخت ػالئن سَء تغذیِ کَتبُ هذت ٍ بلٌذهذت اًزصی ٍ درضت هغذیْب

اّذاف جشئی  :در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:
ً -1حَُ اًجبم هؼبیٌِ ّب بزای بزرسی اختالالت ببلیٌی را تَضیح دّذ
ً -2حَُ اًجبم غزببلگزیْبی ببلیٌی بزای بزرسی اختالالت تغذیِ ای را ضزح دّذ
ً -3طبًِ ّبی ببلیٌی ًبضی اس سَء تغذیِ کَتبُ هذت ٍ بلٌذهذت اًزصی را ضزح دّذ
ً -4طبًِ ّبی ببلیٌی ًبضی اس سَء تغذیِ کَتبُ هذت ٍ بلٌذهذت درضت هغذیْب را ضزح دّذ

رٍش آهَسش  :سخٌزاًی -کبر ػولی
اهکبًبت آهَسضی  :کبهپیَتز ،تختِ سفیذٍ ،یذئَ پزٍصکتَر
هٌبغ درس :
1-Krause Food , Nutrition and Diet therapy
2- Nutritional Assessment


هقذهِ



کلیبت درس

هذت سهبى:

 10دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت سهبى  30 :دقیقِ



پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت

هذت سهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت سهبى:

 30دقیقِ



جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی

هذت سهبى  5 :دقیقِ



ارسضیببی درس

هذت سهبى  10 :دقیقِ

8

جلسِ ًْن
داًطکذُ :بْذاضت اٍس
تغذیِ

گزٍُ آهَسضی :ػلَم تغذیِ

هقطغ  /رضتِ تحصیلی :کبرضٌبسی ػلَم

سبل تحصیلی 99-00 :

تبریخ ارائِ درس 99/12/30 :

ًبم درس (ٍاحذ)  :ارسیببی ٍضغ تغذیِ

رٍس :ضٌبِ سبػت14-16 :

ًَع ٍاحذ :ػولی

تؼذاد داًطجَیبى 20 :

تؼذاد ٍاحذ1 :

هسئَل درس :دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر

هذت کالس 30 :دقیقِ

هذرس :دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر

تبریخ تذٍیي/ببسًگزی :بْوي 99
.
ػٌَاى درس  :بزرسی ػالئن ببلیٌی کوبَد ٍیتبهیي ّب
ّذف کلی درس  :هْبرت داًطجَیبى در ضٌبخت ػالئن ببلیٌی کوبَد ٍیتبهیٌْب

اّذاف جشئی  :در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:
 -1ػالئن ببلیٌی کوبَد ٍیتبهیٌْبی  K ٍ E ،D ،Aرا ضزح دّذ
 -2ػالئن ببلیٌی کوبَد ٍیتبهیٌْبی گزٍُ ٍ ٍ Bیتبهیي  Cرا ضزح دّذ
رٍش آهَسش  :سخٌزاًی -کبر ػولی
اهکبًبت آهَسضی  :کبهپیَتز ،تختِ سفیذٍ ،یذئَ پزٍصکتَر
هٌبغ درس :
1-Krause Food , Nutrition and Diet therapy
2- Nutritional Assessment


هقذهِ



کلیبت درس

هذت سهبى:

 10دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت سهبى  30 :دقیقِ



پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت

هذت سهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت سهبى:

 30دقیقِ



جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی

هذت سهبى  5 :دقیقِ



ارسضیببی درس

هذت سهبى  10 :دقیقِ

9

جلسِ دّن
داًطکذُ :بْذاضت اٍس
تغذیِ

گزٍُ آهَسضی :ػلَم تغذیِ

هقطغ  /رضتِ تحصیلی :کبرضٌبسی ػلَم

سبل تحصیلی 99-00 :

تبریخ ارائِ درس 00/1/14 :

ًبم درس (ٍاحذ)  :ارسیببی ٍضغ تغذیِ

رٍس :ضٌبِ سبػت14-16 :

ًَع ٍاحذ :ػولی

تؼذاد داًطجَیبى 20 :

تؼذاد ٍاحذ1 :

هسئَل درس :دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر

هذت کالس 30 :دقیقِ

هذرس :دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر

تبریخ تذٍیي/ببسًگزی :بْوي 99
.
ػٌَاى درس  :بزرسی ػالئن ببلیٌی کوبَد هَاد هؼذًی
ّذف کلی درس  :هْبرت داًطجَیبى در ضٌبخت ػالئن ببلیٌی کوبَد هَاد هؼذًی
اّذاف جشئی  :در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:
 -1ػالئن ببلیٌی کوبَد کلسین را ضزح دّذ.
 -2ػالئن ببلیٌی کوبَد یذ را تَضیح دّذ.
 -3ػالئن ببلیٌی کوبَد رٍی را بیبى کٌذ.
رٍش آهَسش  :سخٌزاًی -کبر ػولی
اهکبًبت آهَسضی  :کبهپیَتز ،تختِ سفیذٍ ،یذئَ پزٍصکتَر
هٌبغ درس :
1-Krause Food , Nutrition and Diet therapy
2- Nutritional Assessment


هقذهِ



کلیبت درس

هذت سهبى:

 10دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت سهبى  30 :دقیقِ



پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت

هذت سهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت سهبى:

 30دقیقِ



جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی

هذت سهبى  5 :دقیقِ



ارسضیببی درس

هذت سهبى  10 :دقیقِ

10

جلسِ یبسدّن
داًطکذُ :بْذاضت اٍس
تغذیِ

گزٍُ آهَسضی :ػلَم تغذیِ

هقطغ  /رضتِ تحصیلی :کبرضٌبسی ػلَم

سبل تحصیلی 99-00 :

تبریخ ارائِ درس 00/1/21 :

ًبم درس (ٍاحذ)  :ارسیببی ٍضغ تغذیِ

رٍس :ضٌبِ سبػت14-16 :

ًَع ٍاحذ :ػولی

تؼذاد داًطجَیبى 20 :

تؼذاد ٍاحذ1 :

هسئَل درس :دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر

هذت کالس 30 :دقیقِ

هذرس :دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر

تبریخ تذٍیي/ببسًگزی :بْوي 99
آسهَى هیبى تزم

11

جلسِ دٍاسدّن
داًطکذُ :بْذاضت اٍس
تغذیِ

گزٍُ آهَسضی :ػلَم تغذیِ

هقطغ  /رضتِ تحصیلی :کبرضٌبسی ػلَم

سبل تحصیلی 99-00 :

تبریخ ارائِ درس 00/1/21 :

ًبم درس (ٍاحذ)  :ارسیببی ٍضغ تغذیِ

رٍس :ضٌبِ سبػت14-16 :

ًَع ٍاحذ :ػولی

تؼذاد داًطجَیبى 20 :

تؼذاد ٍاحذ1 :

هسئَل درس :دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر

هذت کالس 30 :دقیقِ

هذرس :دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر

تبریخ تذٍیي/ببسًگزی :بْوي 99
.
ػٌَاى درس  :ارسضیببی ّبی آسهبیطگبّی در بزرسی ٍضغ تغذیِ
ّذف کلی درس  :هْبرت داًطجَیبى در ضٌبخت پبراهتزّبی هْن آسهبیطگبّی هزتبط بب ارسیببی ٍضغ تغذیِ
اّذاف جشئی  :در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:
 -1ضبخصْبی هْن در اًذاسُ گیزی پبراهتزّبی خًَی هزتبط بب ارسیببی ٍضغ تغذیِ را ضزح دّذ
رٍش آهَسش  :سخٌزاًی -کبر ػولی
اهکبًبت آهَسضی ً :وًَِ ّبی آسهبیطبت ببلیٌی
هٌبغ درس :
1-Krause Food , Nutrition and Diet therapy
2- Nutritional Assessment


هقذهِ



کلیبت درس

هذت سهبى:

 10دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت سهبى  30 :دقیقِ



پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت

هذت سهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت سهبى:

 30دقیقِ



جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی

هذت سهبى  5 :دقیقِ



ارسضیببی درس

هذت سهبى  10 :دقیقِ

12

جلسِ سیشدّن
داًطکذُ :بْذاضت اٍس
تغذیِ

گزٍُ آهَسضی :ػلَم تغذیِ

هقطغ  /رضتِ تحصیلی :کبرضٌبسی ػلَم

سبل تحصیلی 99-00 :

تبریخ ارائِ درس 00/2/4 :

ًبم درس (ٍاحذ)  :ارسیببی ٍضغ تغذیِ

رٍس :ضٌبِ سبػت14-16 :

ًَع ٍاحذ :ػولی

تؼذاد داًطجَیبى 20 :

تؼذاد ٍاحذ1 :

هسئَل درس :دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر

هذت کالس 30 :دقیقِ

هذرس :دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر

تبریخ تذٍیي/ببسًگزی :بْوي 99
.
ػٌَاى درس  :آسهبیطبت تخصصی در بزآٍرد ٍضؼیت آّي  ،آّي سزم ،فزیتیي TIBC ،
ّذف کلی درس  :هْبرت داًطجَیبى در تطخیص پزٍفبیلْبی بیَضیویبیی ٍ آسهبیطگبّی بزرسی ٍضؼیت تغذیِ

اّذاف جشئی  :در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:
ً -1تبیج هزبَط بِ ارسیببی کن خًَی  ،کن خًَی فقز آّي  ،کوبَد آّي را تحلیل کٌذ
ً -2تبیج هزبَط بِ آسهبیطبت را بز اسبس کوخًَی فقز آّي یب سبیز کن خًَی ّب تحلیل کٌذ.
 -3تفسیز دادُ ّب ٍ تطخیص کن خًَی آّي را اًجبم دّذ
رٍش آهَسش  :سخٌزاًی -کبر ػولی
اهکبًبت آهَسضی ً :وًَِ ّبی آسهبیطبت ببلیٌی
هٌبغ درس :
1-Krause Food , Nutrition and Diet therapy
2- Nutritional Assessment


هقذهِ



کلیبت درس

هذت سهبى:

 10دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت سهبى  30 :دقیقِ



پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت

هذت سهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت سهبى:

 30دقیقِ



جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی

هذت سهبى  5 :دقیقِ



ارسضیببی درس

هذت سهبى  10 :دقیقِ

13

جلسِ چْبردّن
داًطکذُ :بْذاضت اٍس
تغذیِ

گزٍُ آهَسضی :ػلَم تغذیِ

هقطغ  /رضتِ تحصیلی :کبرضٌبسی ػلَم

سبل تحصیلی 99-00 :

تبریخ ارائِ درس 00/2/11 :

ًبم درس (ٍاحذ)  :ارسیببی ٍضغ تغذیِ

رٍس :ضٌبِ سبػت14-16 :

ًَع ٍاحذ :ػولی

تؼذاد داًطجَیبى 20 :

تؼذاد ٍاحذ1 :

هسئَل درس :دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر

هذت کالس 30 :دقیقِ

هذرس :دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر

تبریخ تذٍیي/ببسًگزی :بْوي 99
.
ػٌَاى درس  :بزرسی ٍضغ تغذیِ اس طزیق ارسضیببی بیَضیویبیی
ّذف کلی درس  :هْبرت داًطجَیبى در بزرسی ٍضؼیت تغذیِ اس طزیق ارسضیببی بیَضیویبیی

اّذاف جشئی  :در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:
 -1تفسیز ًتبیج هزبَط بِ آسهبیطبت ٍضؼیت ایوٌی را اًجبم دّذ
 -2تفسیز ًتبیج هزبَط بِ آسهبیطبت بیَضیویبیی پزٍتئیي را اًجبم دّذ
رٍش آهَسش  :سخٌزاًی -کبر ػولی
اهکبًبت آهَسضی ً :وًَِ ّبی آسهبیطبت ببلیٌی
هٌبغ درس :
1-Krause Food , Nutrition and Diet therapy
2- Nutritional Assessment


هقذهِ



کلیبت درس

هذت سهبى:

 10دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت سهبى  30 :دقیقِ



پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت

هذت سهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت سهبى:

 30دقیقِ



جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی

هذت سهبى  5 :دقیقِ



ارسضیببی درس

هذت سهبى  10 :دقیقِ

14

جلسِ پبًشدّن
داًطکذُ :بْذاضت اٍس
تغذیِ

گزٍُ آهَسضی :ػلَم تغذیِ

هقطغ  /رضتِ تحصیلی :کبرضٌبسی ػلَم

سبل تحصیلی 99-00 :

تبریخ ارائِ درس 00/2/11 :

ًبم درس (ٍاحذ)  :ارسیببی ٍضغ تغذیِ

رٍس :ضٌبِ سبػت14-16 :

ًَع ٍاحذ :ػولی

تؼذاد داًطجَیبى 20 :

تؼذاد ٍاحذ1 :

هسئَل درس :دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر

هذت کالس 30 :دقیقِ

هذرس :دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر

تبریخ تذٍیي/ببسًگزی :بْوي 99
.
ػٌَاى درس  :ارسضیببی بیَضیویبیی هَاد هؼذًی
ّذف کلی درس  :هْبرت داًطجَیبى در ارسیببی بیَضیویبیی ٍضؼیت هَاد هؼذًی
اّذاف جشئی  :در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:
 -1تفسیز آسهبیطبت بیَضیویبیی ارسیببی ٍضؼیت کلسین را اًجبم دّذ.
 -2تفسیز آسهبیطبت بیَضیویبیی ارسیببی ٍضؼیت یذ را اًجبم دّذ.
 -3تفسیز آسهبیطبت بیَضیویبیی ارسیببی ٍضؼیت رٍی را اًجبم دّذ.
رٍش آهَسش  :سخٌزاًی -کبر ػولی
اهکبًبت آهَسضی ً :وًَِ ّبی آسهبیطبت ببلیٌی
هٌبغ درس :
1-Krause Food , Nutrition and Diet therapy
2- Nutritional Assessment


هقذهِ



کلیبت درس

هذت سهبى:

 10دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت سهبى  30 :دقیقِ



پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت

هذت سهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت سهبى:

 30دقیقِ



جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی

هذت سهبى  5 :دقیقِ



ارسضیببی درس

هذت سهبى  10 :دقیقِ

15

جلسِ ضبًشدّن
داًطکذُ :بْذاضت اٍس
تغذیِ

گزٍُ آهَسضی :ػلَم تغذیِ

هقطغ  /رضتِ تحصیلی :کبرضٌبسی ػلَم

سبل تحصیلی 99-00 :

تبریخ ارائِ درس 00/2/25 :

ًبم درس (ٍاحذ)  :ارسیببی ٍضغ تغذیِ

رٍس :ضٌبِ سبػت14-16 :

ًَع ٍاحذ :ػولی

تؼذاد داًطجَیبى 20 :

تؼذاد ٍاحذ1 :

هسئَل درس :دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر

هذت کالس 30 :دقیقِ

هذرس :دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر

تبریخ تذٍیي/ببسًگزی :بْوي 99
.
ػٌَاى درس  :ارسضیببی بیَضیویبیی ٍیتبهیٌْب
ّذف کلی درس  :هْبرت داًطجَیبى در ارسیببی بیَضیویبیی ٍضؼیت ٍیتبهیٌْب
اّذاف جشئی  :در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:
 -1تفسیز آسهبیطبت بیَضیویبیی ٍیتبهیٌْبی  K ٍ E ،D ،Aرا اًجبم دّذ
 -2تفسیز آسهبیطبت بیَضیویبیی ٍیتبهیٌْبی گزٍُ ٍ ٍ Bیتبهیي  Cرا اًجبم دّذ
رٍش آهَسش  :سخٌزاًی -کبر ػولی
اهکبًبت آهَسضی ً :وًَِ ّبی آسهبیطبت ببلیٌی
هٌبغ درس :
1-Krause Food , Nutrition and Diet therapy
2- Nutritional Assessment


هقذهِ



کلیبت درس

هذت سهبى:

 10دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت سهبى  30 :دقیقِ



پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت

هذت سهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت سهبى:

 30دقیقِ



جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی

هذت سهبى  5 :دقیقِ



ارسضیببی درس

هذت سهبى  10 :دقیقِ

جلسِ ّفذّن
آسهَى پبیبى تزم

16

