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 (lesson Planطزح درط رٍساًِ )

 جلغِ اٍل

 کبرؽٌبعی ػلَم تغذیِ هقطغ / رؽتِ تحصیلی:             ػلَم تغذیِگزٍُ آهَسؽی:                     ثْذاؽت اٍس: داًؾکذُ

 5/11/99 تبریخ ارائِ درط : 99-00:  عبل تحصیلی

 14-16 عبػت: یکؾٌجِ  رٍس:  ارسیبثی ٍضغ تغذیًِبم درط )ٍاحذ(  :  

 20 تؼذاد داًؾجَیبى  : ػولی -ًظزی ًَع ٍاحذ:

 دکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر درط:هغئَل  ٍاحذ ػولی( 1 -ٍاحذ ًظزی 2) 3 تؼذاد ٍاحذ:

 دکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر :هذرط دقیقِ 30هذت کالط: 

 99 ثْوي تبریخ تذٍیي/ثبسًگزی:

. 

 اّویت ثزرعی ٍضغ تغذیِػٌَاى درط : 

 اّویت ثزرعی ٍ ارسیبثی ٍضغ تغذیِ در فزد ٍ جبهؼِ آؽٌبیی داًؾجَیبى ثبّذف کلی درط :  

 
 فزاگیز اًتظبر هی رٍد:در پبیبى اس : اختصبصیاّذاف 
 ثب اّویت ثزرعی ٍضغ تغذیِ در فزد ٍ جبهؼِ آؽٌب ثبؽذ -1

 ثزرعی ٍضغ تغذیِ در فزد ٍ جبهؼِ را ثذاًذرٍؽْبی  -2
 تزکیجی       /          هجبسی حضَری         /      رٍػ آهَسػ :  

 ذیؽبهل عبهبًِ ًَ ییاعتفبدُ اس ًزم افشارّباعالیذ پزٍصکتَر ، ٍیذٍئَ پزٍصکتَر ٍ کبهپیَتز ٍ ثب   اهکبًبت آهَسؽی :

 فؼبلیت آهَسؽی :   تکلیف          /          پزٍصُ        /        تبالر گفتگَ

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 
  هٌجغ درط  :

   1-Krause Food, Nutrition and Diet therapy  
   2-   Nutritional Assessment    

  ِدقیقِهذت سهبى:   هقذه 

 کلیبت درط  

  ثخؼ اٍل درط 

  پزعؼ ٍ پبعخ ٍ اعتزاحت 

  ثخؼ دٍم درط 

 دقیقِهذت سهبى :   

 دقیقِهذت سهبى :  

 دقیقِهذت سهبى:     

  دقیقِهذت سهبى :   جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِهذت سهبى :    ارسؽیبثی درط 

 داًؾکذُ ػلَم پشؽکی ٍ خذهبت ثْذاؽتی درهبًی الرعتبى

 هزکش هطبلؼبت ٍ تَعؼِ آهَسػ ػلَم پشؽکی

 ٍاحذ ثزًبهِ ریشی درعی ٍ آهَسؽی
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 دٍمجلغِ 

 

 کبرؽٌبعی ػلَم تغذیِ آهَسؽی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رؽتِ تحصیلی:: ثْذاؽت اٍس                    گزٍُ داًؾکذُ

 12/11/99تبریخ ارائِ درط :  99-00عبل تحصیلی:  

 14-16عبػت:  یکؾٌجِ  رٍس:  ًبم درط )ٍاحذ(  :  ارسیبثی ٍضغ تغذیِ

 20تؼذاد داًؾجَیبى  :  ػولی -ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هغئَل درط: دکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر ٍاحذ ػولی( 1 -ٍاحذ ًظزی 2) 3تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر :هذرط دقیقِ 30هذت کالط: 

 99تبریخ تذٍیي/ثبسًگزی: ثْوي 

 

 
 

 رٍؽْبی هجتٌی ثز حبفظِ ٍ غیز هجتٌی ثز حبفظِ -رٍؽْبی ارسیبثی کوی هَاد غذاییػٌَاى درط : 

 ارسیبثی کوی هَاد غذاییرٍؽْبی  ّذف کلی درط :  آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب

 
 

 : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:اختصبصیاّذاف 
 تَضیح دّذرا  رٍؽْبی ارسیبثی هَاد غذایی هجتٌی ثز حبفظِ -1

 رٍؽْبی ارسیبثی هَاد غذایی غیزهجتٌی ثز حبفظِ را تَضیح دّذ -2

 کٌذ تحلیلرا  هشایب ٍ هحذٍدیتْبی ّز یککبرثزد،  -3

 
 تزکیجی       /          هجبسی حضَری         /      رٍػ آهَسػ :  

 ذیؽبهل عبهبًِ ًَ ییاعالیذ پزٍصکتَر ، ٍیذٍئَ پزٍصکتَر ٍ کبهپیَتز ٍ ثب اعتفبدُ اس ًزم افشارّب  اهکبًبت آهَسؽی :

 فؼبلیت آهَسؽی :   تکلیف          /          پزٍصُ        /        تبالر گفتگَ

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 
  هٌجغ درط  :

 1-Krause Food, Nutrition and Diet therapy  
 2-   Nutritional Assessment    

  ِدقیقِهذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درط  

  ثخؼ اٍل درط 

  پزعؼ ٍ پبعخ ٍ اعتزاحت 

  ثخؼ دٍم درط 

 دقیقِهذت سهبى :   

 دقیقِهذت سهبى :  

 دقیقِهذت سهبى:     

  دقیقِهذت سهبى :   جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِهذت سهبى :    ارسؽیبثی درط 
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 عَمجلغِ 
 

 کبرؽٌبعی ػلَم تغذیِ : ثْذاؽت اٍس                    گزٍُ آهَسؽی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رؽتِ تحصیلی:داًؾکذُ

 19/11/99تبریخ ارائِ درط :  99-00عبل تحصیلی:  

 14-16عبػت:  یکؾٌجِ  رٍس:  ًبم درط )ٍاحذ(  :  ارسیبثی ٍضغ تغذیِ

 20تؼذاد داًؾجَیبى  :  ػولی -ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هغئَل درط: دکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر ٍاحذ ػولی( 1 -ٍاحذ ًظزی 2) 3تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر :هذرط دقیقِ 30هذت کالط: 

 99 تبریخ تذٍیي/ثبسًگزی: ثْوي

. 

 عبیز رٍؽْبی ارسیبثی کوی هَاد غذاییػٌَاى درط : 

تبریخچِ غذایی، تزاسًبهِ خَراک، صَرتحغبة غذایی ٍ رٍؽْبی ًَآٍراًهِ ٍ   ّذف کلی درط :  آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب

 ؽٌبخت هشایب ٍ هؼبیت ّز یک 

 
 

 : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:اختصبصیاّذاف 
 ؽزح دّذرا  غذاییرٍػ تبریخچِ خصَصیبت  -1

 ؽزح دّذرا  خصَصیبت رٍػ تزاسًبهِ خَراک -2

 خصَصیبت رٍؽْبی ًَآٍراًِ ٍ هکبًیشُ ارسیبثی هصزف غذا را ؽزح دّذ -3

 کبرثزد، هشایب ٍ هحذٍدیتْبی ّز یک اس رٍؽْب را تحلیل کٌذ -4

 
 تزکیجی       /          هجبسی حضَری         /      رٍػ آهَسػ :  

 ذیؽبهل عبهبًِ ًَ ییاعالیذ پزٍصکتَر ، ٍیذٍئَ پزٍصکتَر ٍ کبهپیَتز ٍ ثب اعتفبدُ اس ًزم افشارّب  :اهکبًبت آهَسؽی 

 فؼبلیت آهَسؽی :   تکلیف          /          پزٍصُ        /        تبالر گفتگَ

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 
  هٌجغ درط  :

 1-Krause Food , Nutrition and Diet therapy  
 2-   Nutritional Assessment    

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درط  

  ثخؼ اٍل درط 

  پزعؼ ٍ پبعخ ٍ اعتزاحت 

  ثخؼ دٍم درط 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10سهبى :  هذت   ارسؽیبثی درط 
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 چْبرمجلغِ 
 

 کبرؽٌبعی ػلَم تغذیِ : ثْذاؽت اٍس                    گزٍُ آهَسؽی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رؽتِ تحصیلی:داًؾکذُ

 26/11/99تبریخ ارائِ درط :  99-00عبل تحصیلی:  

 14-16عبػت:  یکؾٌجِ  رٍس:  ًبم درط )ٍاحذ(  :  ارسیبثی ٍضغ تغذیِ

 20تؼذاد داًؾجَیبى  :  ػولی -ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هغئَل درط: دکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر ٍاحذ ػولی( 1 -ٍاحذ ًظزی 2) 3تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر :هذرط دقیقِ 30هذت کالط: 

 99تبریخ تذٍیي/ثبسًگزی: ثْوي 

. 

 هصزف غذاییکوک اثشارّبی هَرد اعتفبدُ در ارسیبثی ػٌَاى درط : 

 کوک اثشارّبی هَرد اعتفبدُ در ارسیبثی هصزف غذایی آؽٌبیی داًؾجَیبى ثبّذف کلی درط :  

 
 

 : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:اختصبصیاّذاف 
 ؽزح دّذرا  ٍیضگیْبی اثشارّبی آلجَهْبی غذایی، پیوبًِ ّب ٍ هقیبعْبی غذایی ٍ هذلْبی غذایی -1

 تحلیل کٌذرا  هحذٍدیتْبی ّز یککبرثزد ٍ هشایب ٍ  -2

 
 تزکیجی       /          هجبسی حضَری         /      رٍػ آهَسػ :  

 ذیؽبهل عبهبًِ ًَ ییاعالیذ پزٍصکتَر ، ٍیذٍئَ پزٍصکتَر ٍ کبهپیَتز ٍ ثب اعتفبدُ اس ًزم افشارّب  اهکبًبت آهَسؽی :

 پزٍصُ        /        تبالر گفتگَفؼبلیت آهَسؽی :   تکلیف          /          

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 
  هٌجغ درط  :

 1-Krause Food , Nutrition and Diet therapy  
 2-   Nutritional Assessment    

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درط  

  ثخؼ اٍل درط 

  پزعؼ ٍ پبعخ ٍ اعتزاحت 

  ثخؼ دٍم درط 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسؽیبثی درط 
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 پٌجنجلغِ 
 

 کبرؽٌبعی ػلَم تغذیِ : ثْذاؽت اٍس                    گزٍُ آهَسؽی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رؽتِ تحصیلی:داًؾکذُ

 3/12/99تبریخ ارائِ درط :  99-00عبل تحصیلی:  

 14-16عبػت:  یکؾٌجِ  رٍس:  ًبم درط )ٍاحذ(  :  ارسیبثی ٍضغ تغذیِ

 20تؼذاد داًؾجَیبى  :  ػولی -ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هغئَل درط: دکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر ٍاحذ ػولی( 1 -ٍاحذ ًظزی 2) 3تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر :هذرط دقیقِ 30کالط: هذت 

 99تبریخ تذٍیي/ثبسًگزی: ثْوي 

. 

 ارسیبثی تي عٌجیػٌَاى درط : 

اًذاسُ گیزی قذ، ٍسى، چیي ّبی پَعتی، پیزاهَى اًذاهْب ٍ ثبفتْبی هختلهف   آؽٌبیی داًؾجَیبى ثبّذف کلی درط :  

 ثذى

 
 

 هی رٍد:: در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر اختصبصیاّذاف 
 اثشارّبی تي عٌجی را ؽزح دّذ -1

 ٍیضگیْبی هٌحٌی ّبی رؽذ هزجغ را تحلیل کٌذ -2

 هحبعجِ ًوبیِ ّب، هقبیغِ ثب اعتبًذاردّب ٍ هقبدیز هزجغ را تفغیز کٌذ  -3
 
 

 تزکیجی       /          هجبسی حضَری         /      رٍػ آهَسػ :  

 ذیؽبهل عبهبًِ ًَ ییپزٍصکتَر ٍ کبهپیَتز ٍ ثب اعتفبدُ اس ًزم افشارّب اعالیذ پزٍصکتَر ، ٍیذٍئَ  اهکبًبت آهَسؽی :

 فؼبلیت آهَسؽی :   تکلیف          /          پزٍصُ        /        تبالر گفتگَ

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 
  هٌجغ درط  :

 1-Krause Food , Nutrition and Diet therapy  
 2-   Nutritional Assessment    

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درط  

  ثخؼ اٍل درط 

  پزعؼ ٍ پبعخ ٍ اعتزاحت 

  ثخؼ دٍم درط 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسؽیبثی درط 
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 ؽؾنجلغِ 
 

 کبرؽٌبعی ػلَم تغذیِ : ثْذاؽت اٍس                    گزٍُ آهَسؽی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رؽتِ تحصیلی:داًؾکذُ

 10/12/99تبریخ ارائِ درط :  99-00عبل تحصیلی:  

 14-16عبػت:  یکؾٌجِ  رٍس:  ًبم درط )ٍاحذ(  :  ارسیبثی ٍضغ تغذیِ

 20تؼذاد داًؾجَیبى  :  ػولی -ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هغئَل درط: دکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر ٍاحذ ػولی( 1 -ٍاحذ ًظزی 2) 3تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر :هذرط دقیقِ 30هذت کالط: 

 99تبریخ تذٍیي/ثبسًگزی: ثْوي 

. 

 رٍؽْبی اًذاسُ گیزی  هیشاى چزثی ثذىػٌَاى درط : 

 رٍؽْبی اًذاسُ گیزی چیي پَعتی ثب اعتفبدُ اس کبلیپز ثبآؽٌبیی داًؾجَیبى ّذف کلی درط :  

 
 

 : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:اختصبصیاّذاف 
 رٍؽْبی اًذاسُ گیزی ضخبهت چیي پَعتی را تَضیح دّذ -1

 ًحَُ اًذاسُ گیزی چزثی پؾت ثبسٍ، جلَی ثبسٍ،  کتف ٍ ؽکن را ثذاًذ -2

 را ؽزح دّذ  Caliperًحَُ اعتفبدُ اس  -3

 
 تزکیجی       /          هجبسی حضَری         /      رٍػ آهَسػ :  

 ذیؽبهل عبهبًِ ًَ ییاعالیذ پزٍصکتَر ، ٍیذٍئَ پزٍصکتَر ٍ کبهپیَتز ٍ ثب اعتفبدُ اس ًزم افشارّب  اهکبًبت آهَسؽی :

 فؼبلیت آهَسؽی :   تکلیف          /          پزٍصُ        /        تبالر گفتگَ

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 
  هٌجغ درط  :

 1-Krause Food , Nutrition and Diet therapy  
 2-   Nutritional Assessment    

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درط  

  ثخؼ اٍل درط 

  پزعؼ ٍ پبعخ ٍ اعتزاحت 

  ثخؼ دٍم درط 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30سهبى:     هذت 

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسؽیبثی درط 

 

  



7 

 

 ّفتنجلغِ 
 

 کبرؽٌبعی ػلَم تغذیِ : ثْذاؽت اٍس                    گزٍُ آهَسؽی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رؽتِ تحصیلی:داًؾکذُ

 17/12/99تبریخ ارائِ درط :  99-00عبل تحصیلی:  

 14-16عبػت:  یکؾٌجِ  رٍس:  ًبم درط )ٍاحذ(  :  ارسیبثی ٍضغ تغذیِ

 20تؼذاد داًؾجَیبى  :  ػولی -ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هغئَل درط: دکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر ٍاحذ ػولی( 1 -ٍاحذ ًظزی 2) 3تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر :هذرط دقیقِ 30هذت کالط: 

 99تبریخ تذٍیي/ثبسًگزی: ثْوي 

. 

 اجتوبػی -ثزرعی ٍضغ تغذیِ در جبهؼِ  اس طزیق ارسیبثی ٍضؼیت اقتصبدیػٌَاى درط : 

 رٍؽْبی ثزرعی تبریخچِ تغذیِ ای ٍ ثزرعی اقتصبدی اجتوبػی آؽٌبیی داًؾجَیبى ثبّذف کلی درط :  

 
 

 : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:اختصبصیاّذاف 
 در فزد ٍ جبهؼِ را ؽزح دّذ ٍ اهٌیت غذایی ارسیبثی دریبفت هَاد غذایی -1

 ػَاهل هَثز ثز تغذیِ افزاد در خبًَادُ را تَضیح دّذ -2

 رٍؽْبی هغتقین ٍ غیز هغتقین ارسیبثی تغذیِ ای را تؾزیح ًوبیذ -3
 تزکیجی       /          هجبسی حضَری         /      رٍػ آهَسػ :  

 ذیؽبهل عبهبًِ ًَ ییاعالیذ پزٍصکتَر ، ٍیذٍئَ پزٍصکتَر ٍ کبهپیَتز ٍ ثب اعتفبدُ اس ًزم افشارّب  آهَسؽی :اهکبًبت 

 فؼبلیت آهَسؽی :   تکلیف          /          پزٍصُ        /        تبالر گفتگَ

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 
  هٌجغ درط  :

 1-Krause Food , Nutrition and Diet therapy  
 2-   Nutritional Assessment    

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درط  

  ثخؼ اٍل درط 

  پزعؼ ٍ پبعخ ٍ اعتزاحت 

  ثخؼ دٍم درط 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسؽیبثی درط 

 
  



8 

 

 ّؾتنجلغِ 
 

 کبرؽٌبعی ػلَم تغذیِ : ثْذاؽت اٍس                    گزٍُ آهَسؽی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رؽتِ تحصیلی:داًؾکذُ

 24/12/99تبریخ ارائِ درط :  99-00عبل تحصیلی:  

 14-16عبػت:  یکؾٌجِ  رٍس:  ًبم درط )ٍاحذ(  :  ارسیبثی ٍضغ تغذیِ

 20تؼذاد داًؾجَیبى  :  ػولی -ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هغئَل درط: دکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر ٍاحذ ػولی( 1 -ٍاحذ ًظزی 2) 3تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر :هذرط دقیقِ 30هذت کالط: 

 99تذٍیي/ثبسًگزی: ثْوي تبریخ 

. 

 ارسیبثی ثبلیٌیػٌَاى درط : 

 ػالئن عَء تغذیِ کَتبُ هذت ٍ ثلٌذهذت اًزصی ٍ درؽت هغذیْب آؽٌبیی داًؾجَیبى ثبّذف کلی درط :  

 
 

 : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:اختصبصیاّذاف 
 دّذًحَُ اًجبم هؼبیٌِ ّب ثزای ثزرعی اختالالت ثبلیٌی را تَضیح  -1

 ًحَُ اًجبم غزثبلگزیْبی ثبلیٌی ثزای ثزرعی اختالالت تغذیِ ای را ؽزح دّذ -2

 ًؾبًِ ّبی ثبلیٌی ًبؽی اس عَء تغذیِ کَتبُ هذت ٍ ثلٌذهذت اًزصی را ؽزح دّذ -3

 ًؾبًِ ّبی ثبلیٌی ًبؽی اس عَء تغذیِ کَتبُ هذت ٍ ثلٌذهذت درؽت هغذیْب را ؽزح دّذ -4
 
 

 تزکیجی       /          هجبسی حضَری         /      رٍػ آهَسػ :  

 ذیؽبهل عبهبًِ ًَ ییاعالیذ پزٍصکتَر ، ٍیذٍئَ پزٍصکتَر ٍ کبهپیَتز ٍ ثب اعتفبدُ اس ًزم افشارّب  اهکبًبت آهَسؽی :

 فؼبلیت آهَسؽی :   تکلیف          /          پزٍصُ        /        تبالر گفتگَ

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 
  هٌجغ درط  :

 1-Krause Food , Nutrition and Diet therapy  
 2-   Nutritional Assessment    

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درط  

  ثخؼ اٍل درط 

  پزعؼ ٍ پبعخ ٍ اعتزاحت 

  ثخؼ دٍم درط 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30سهبى:     هذت 

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسؽیبثی درط 

 

  



9 

 

 ًْنجلغِ 
 

 کبرؽٌبعی ػلَم تغذیِ : ثْذاؽت اٍس                    گزٍُ آهَسؽی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رؽتِ تحصیلی:داًؾکذُ

 15/1/00تبریخ ارائِ درط :  99-00عبل تحصیلی:  

 14-16عبػت:  یکؾٌجِ  رٍس:  ًبم درط )ٍاحذ(  :  ارسیبثی ٍضغ تغذیِ

 20تؼذاد داًؾجَیبى  :  ػولی -ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هغئَل درط: دکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر ٍاحذ ػولی( 1 -ٍاحذ ًظزی 2) 3تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر :هذرط دقیقِ 30هذت کالط: 

 99تبریخ تذٍیي/ثبسًگزی: ثْوي 

. 

 ثزرعی ػالئن ثبلیٌی کوجَد ٍیتبهیي ّب  ػٌَاى درط : 

 ػالئن ثبلیٌی کوجَد ٍیتبهیٌْب ٍ هشایب ٍ هحذٍدیتْبی ّز کذام آؽٌبیی داًؾجَیبى ثبّذف کلی درط :  

 
 

 : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:اختصبصیاّذاف 
 ؽزح دّذرا  A ،D ،E  ٍKٍیتبهیٌْبی  ػالئن ثبلیٌی کوجَد -1

 را ؽزح دّذ Cٍ ٍیتبهیي  Bٍیتبهیٌْبی گزٍُ  ػالئن ثبلیٌی کوجَد -2

 کبرثزد، هشایب ٍ هحذٍدیتْبی ّز یک را تحلیل کٌذ -3

 

 
 تزکیجی       /          هجبسی حضَری         /      رٍػ آهَسػ :  

 ذیؽبهل عبهبًِ ًَ ییپزٍصکتَر ٍ کبهپیَتز ٍ ثب اعتفبدُ اس ًزم افشارّباعالیذ پزٍصکتَر ، ٍیذٍئَ   اهکبًبت آهَسؽی :

 فؼبلیت آهَسؽی :   تکلیف          /          پزٍصُ        /        تبالر گفتگَ

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 
  هٌجغ درط  :

 1-Krause Food , Nutrition and Diet therapy  
 2-   Nutritional Assessment    

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درط  

  ثخؼ اٍل درط 

  پزعؼ ٍ پبعخ ٍ اعتزاحت 

  ثخؼ دٍم درط 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسؽیبثی درط 

 
  



10 

 

 دّنجلغِ 
 

 کبرؽٌبعی ػلَم تغذیِ : ثْذاؽت اٍس                    گزٍُ آهَسؽی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رؽتِ تحصیلی:داًؾکذُ

 22/1/00تبریخ ارائِ درط :  99-00عبل تحصیلی:  

 14-16عبػت:  یکؾٌجِ  رٍس:  ًبم درط )ٍاحذ(  :  ارسیبثی ٍضغ تغذیِ

 20تؼذاد داًؾجَیبى  :  ػولی -ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هغئَل درط: دکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر ٍاحذ ػولی( 1 -ٍاحذ ًظزی 2) 3تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر :هذرط دقیقِ 30هذت کالط: 

 99تبریخ تذٍیي/ثبسًگزی: ثْوي 

. 

 ثزرعی ػالئن ثبلیٌی کوجَد هَاد هؼذًی  ػٌَاى درط : 

 ػالئن ثبلیٌی کوجَد هَاد هؼذًی ٍ آؽٌبیی ثب هشایب ٍ هحذٍدیتْبی ّز کذام داًؾجَیبى ثبّذف کلی درط :  آؽٌبیی 

 
 

 : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:اختصبصیاّذاف 
 ؽزح دّذ.را کلغین  ػالئن ثبلیٌی کوجَد -1

 تَضیح دّذ.را یذ   ػالئن ثبلیٌی کوجَد -2

 رٍی را ثیبى کٌذ. ػالئن ثبلیٌی کوجَد -3

 ٍ کبرثزد اعتفبدُ اس ّز کذام را ثذاًذ. هشایب، هؼبیت -4
 تزکیجی       /          هجبسی حضَری         /      رٍػ آهَسػ :  

 ذیؽبهل عبهبًِ ًَ ییاعالیذ پزٍصکتَر ، ٍیذٍئَ پزٍصکتَر ٍ کبهپیَتز ٍ ثب اعتفبدُ اس ًزم افشارّب  اهکبًبت آهَسؽی :

 پزٍصُ        /        تبالر گفتگَ      فؼبلیت آهَسؽی :   تکلیف          /    

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 
  هٌجغ درط  :

 1-Krause Food , Nutrition and Diet therapy  
 2-   Nutritional Assessment    

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درط  

  ثخؼ اٍل درط 

  پزعؼ ٍ پبعخ ٍ اعتزاحت 

  ثخؼ دٍم درط 

 دقیقِ 30:   هذت سهبى 

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسؽیبثی درط 

 
  



11 

 

 یبسدّنجلغِ 
 

 کبرؽٌبعی ػلَم تغذیِ : ثْذاؽت اٍس                    گزٍُ آهَسؽی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رؽتِ تحصیلی:داًؾکذُ

 29/1/00تبریخ ارائِ درط :  99-00عبل تحصیلی:  

 14-16عبػت:  یکؾٌجِ  رٍس:  ًبم درط )ٍاحذ(  :  ارسیبثی ٍضغ تغذیِ

 20تؼذاد داًؾجَیبى  :  ػولی -ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هغئَل درط: دکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر ٍاحذ ػولی( 1 -ٍاحذ ًظزی 2) 3تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر :هذرط دقیقِ 30کالط: هذت 

 99تبریخ تذٍیي/ثبسًگزی: ثْوي 

 
 آسهَى هیبى تزم
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 دٍاسدّنجلغِ 
 

 کبرؽٌبعی ػلَم تغذیِ : ثْذاؽت اٍس                    گزٍُ آهَسؽی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رؽتِ تحصیلی:داًؾکذُ

 5/2/00تبریخ ارائِ درط :  99-00عبل تحصیلی:  

 14-16عبػت:  یکؾٌجِ  رٍس:  ًبم درط )ٍاحذ(  :  ارسیبثی ٍضغ تغذیِ

 20تؼذاد داًؾجَیبى  :  ػولی -ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هغئَل درط: دکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر ٍاحذ ػولی( 1 -ٍاحذ ًظزی 2) 3تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر :هذرط دقیقِ 30هذت کالط: 

 99تبریخ تذٍیي/ثبسًگزی: ثْوي 

. 

 ارسؽیبثی ّبی آسهبیؾگبّی در ثزرعی ٍضغ تغذیِػٌَاى درط : 

 اّویت ٍ جبیگبُ ارسؽیبثی آسهبیؾگبّی در ثزرعی ٍضغ تغذیِ ّذف کلی درط :  آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب

 
 

 : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:اختصبصیاّذاف 
 ّبی آسهبیؾگبّی در ثزرعی ٍضغ تغذیِ را ثیبى ًوبیذ.اّویت ٍ جبیگبُ  ارسؽیبثی  -1

 اًذاسُ گیزی پبراهتزّبی خًَی را ؽزح دّذ  -2

 هشایب ٍ هحذٍدیتْبی اعتفبدُ اس ایي رٍػ در ثزرعی ٍضغ تغذیِ -3
 تزکیجی       /          هجبسی حضَری         /      رٍػ آهَسػ :  

 ذیؽبهل عبهبًِ ًَ ییپزٍصکتَر ٍ کبهپیَتز ٍ ثب اعتفبدُ اس ًزم افشارّب اعالیذ پزٍصکتَر ، ٍیذٍئَ  اهکبًبت آهَسؽی :

 فؼبلیت آهَسؽی :   تکلیف          /          پزٍصُ        /        تبالر گفتگَ

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 
  هٌجغ درط  :

 1-Krause Food , Nutrition and Diet therapy  
 2-   Nutritional Assessment    

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درط  

  ثخؼ اٍل درط 

  پزعؼ ٍ پبعخ ٍ اعتزاحت 

  ثخؼ دٍم درط 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسؽیبثی درط 

 
 
 

  



13 

 

 عیشدّنجلغِ 
 

 کبرؽٌبعی ػلَم تغذیِ : ثْذاؽت اٍس                    گزٍُ آهَسؽی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رؽتِ تحصیلی:داًؾکذُ

 12/2/00تبریخ ارائِ درط :  99-00عبل تحصیلی:  

 14-16عبػت:  یکؾٌجِ  رٍس:  ًبم درط )ٍاحذ(  :  ارسیبثی ٍضغ تغذیِ

 20تؼذاد داًؾجَیبى  :  ػولی -ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هغئَل درط: دکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر ٍاحذ ػولی( 1 -ٍاحذ ًظزی 2) 3تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر :هذرط دقیقِ 30هذت کالط: 

 99تبریخ تذٍیي/ثبسًگزی: ثْوي 

. 

 TIBCآسهبیؾبت تخصصی در ثزآٍرد ٍضؼیت آّي ، آّي عزم، فزیتیي ، ػٌَاى درط : 

 پزٍفبیلْبی ثیَؽیویبیی ٍ آسهبیؾگبّی ثزرعی ٍضؼیت تغذیِ ّذف کلی درط :  آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب

 
 

 : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:اختصبصیاّذاف 
 ارسیبثی کن خًَی ، کن خًَی فقز آّي ، کوجَد آّي را ؽزح دّذ  -1

 اًذاسُ گیزی ّوَگلَثیي ٍ ّوبتَکزیت ٍ هقبیغِ اعتبًذاردّبی عالهت ثز اعبط عي ٍ جٌظ ثیبى ًوبیذ  -2

 هقبیغِ کوخًَی فقز آّي ثب عبیز کن خًَی ّبرا ؽزح دّذ. -3

 تفغیز دادُ ّب ٍ تؾخیص کن خًَی آّي را اًجبم دّذ -4
 تزکیجی       /          هجبسی حضَری         /      رٍػ آهَسػ :  

 ذیؽبهل عبهبًِ ًَ ییاعالیذ پزٍصکتَر ، ٍیذٍئَ پزٍصکتَر ٍ کبهپیَتز ٍ ثب اعتفبدُ اس ًزم افشارّب  اهکبًبت آهَسؽی :

 فؼبلیت آهَسؽی :   تکلیف          /          پزٍصُ        /        تبالر گفتگَ

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 
  هٌجغ درط  :

 1-Krause Food , Nutrition and Diet therapy  
 2-   Nutritional Assessment    

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درط  

  ثخؼ اٍل درط 

  پزعؼ ٍ پبعخ ٍ اعتزاحت 

  ثخؼ دٍم درط 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسؽیبثی درط 
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 چْبردّنجلغِ 
 

 کبرؽٌبعی ػلَم تغذیِ : ثْذاؽت اٍس                    گزٍُ آهَسؽی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رؽتِ تحصیلی:داًؾکذُ

 19/2/00تبریخ ارائِ درط :  99-00عبل تحصیلی:  

 14-16عبػت:  یکؾٌجِ  رٍس:  ًبم درط )ٍاحذ(  :  ارسیبثی ٍضغ تغذیِ

 20تؼذاد داًؾجَیبى  :  ػولی -ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هغئَل درط: دکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر ٍاحذ ػولی( 1 -ٍاحذ ًظزی 2) 3تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر :هذرط دقیقِ 30هذت کالط: 

 99تذٍیي/ثبسًگزی: ثْوي تبریخ 

. 

 ثزرعی ٍضغ تغذیِ اس طزیق ارسؽیبثی ثیَؽیویبییػٌَاى درط : 

 ثزرعی ٍضؼیت تغذیِ اس طزیق ارسؽیبثی ثیَؽیویبیی ّذف کلی درط :  آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب

 
 

 : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:اختصبصیاّذاف 
 ؽزح دّذ. اًَاع رٍؽْبی کلی ثیَؽیویبیی جْت ارسیبثی  -1

 ًحَُ اًجبم ارسیبثی ٍضؼیت ایوٌی تَضیح دّذ -2

 را تَضیح دّذ یویبیی پزٍتئیيًحَُ اًجبم ارسیبثی ثیَؽ -3
 تزکیجی       /          هجبسی حضَری         /      رٍػ آهَسػ :  

 ذیؽبهل عبهبًِ ًَ ییافشارّباعالیذ پزٍصکتَر ، ٍیذٍئَ پزٍصکتَر ٍ کبهپیَتز ٍ ثب اعتفبدُ اس ًزم   اهکبًبت آهَسؽی :

 فؼبلیت آهَسؽی :   تکلیف          /          پزٍصُ        /        تبالر گفتگَ

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 
  هٌجغ درط  :

 1-Krause Food , Nutrition and Diet therapy  
 2-   Nutritional Assessment    

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درط  

  ثخؼ اٍل درط 

  پزعؼ ٍ پبعخ ٍ اعتزاحت 

  ثخؼ دٍم درط 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسؽیبثی درط 
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 پبًشدّنجلغِ 
 

 کبرؽٌبعی ػلَم تغذیِ گزٍُ آهَسؽی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رؽتِ تحصیلی:          : ثْذاؽت اٍس          داًؾکذُ

 26/2/00تبریخ ارائِ درط :  99-00عبل تحصیلی:  

 14-16عبػت:  یکؾٌجِ  رٍس:  ًبم درط )ٍاحذ(  :  ارسیبثی ٍضغ تغذیِ

 20تؼذاد داًؾجَیبى  :  ػولی -ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هغئَل درط: دکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر ٍاحذ ػولی( 1 -ٍاحذ ًظزی 2) 3تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر :هذرط دقیقِ 30هذت کالط: 

 99تبریخ تذٍیي/ثبسًگزی: ثْوي 

. 

 ارسؽیبثی ثیَؽیویبیی هَاد هؼذًیػٌَاى درط : 

ٍضؼیت ههَاد هؼهذًی ٍ هشایهب ٍ    ثیَؽیویبیی جْت ارسیبثی رٍؽْبی هتذاٍل  ّذف کلی درط :  آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب

 هؼبیت ّز یک

 
 

 : در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:اختصبصیاّذاف 
 رٍؽْبی ثیَؽیویبیی جْت ارسیبثی ٍضؼیت کلغین را ؽزح دّذ. -1

 رٍؽْبی ثیَؽیویبیی جْت ارسیبثی ٍضؼیت یذ  را تَضیح دّذ. -2

 رٍؽْبی ثیَؽیویبیی جْت ارسیبثی ٍضؼیت رٍی را ثیبى کٌذ. -3

 هشایب، هؼبیت ٍ کبرثزد ّز یک را ؽزح دّذ. -4
 تزکیجی       /          هجبسی حضَری         /      رٍػ آهَسػ :  

 ذیؽبهل عبهبًِ ًَ ییاعالیذ پزٍصکتَر ، ٍیذٍئَ پزٍصکتَر ٍ کبهپیَتز ٍ ثب اعتفبدُ اس ًزم افشارّب  اهکبًبت آهَسؽی :

 پزٍصُ        /        تبالر گفتگَ       فؼبلیت آهَسؽی :   تکلیف          /   

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 
  هٌجغ درط  :

 1-Krause Food , Nutrition and Diet therapy  
 2-   Nutritional Assessment    

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درط  

  ثخؼ اٍل درط 

  پزعؼ ٍ پبعخ ٍ اعتزاحت 

  ثخؼ دٍم درط 

 دقیقِ 30:    هذت سهبى

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسؽیبثی درط 
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 ؽبًشدّنجلغِ 
 

 کبرؽٌبعی ػلَم تغذیِ : ثْذاؽت اٍس                    گزٍُ آهَسؽی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رؽتِ تحصیلی:داًؾکذُ

 3/3/00تبریخ ارائِ درط :  99-00عبل تحصیلی:  

 14-16عبػت:  یکؾٌجِ  رٍس:  ًبم درط )ٍاحذ(  :  ارسیبثی ٍضغ تغذیِ

 20تؼذاد داًؾجَیبى  :  ػولی -ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هغئَل درط: دکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر ٍاحذ ػولی( 1 -ٍاحذ ًظزی 2) 3تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبؽَرپَر :هذرط دقیقِ 30کالط: هذت 

 99تبریخ تذٍیي/ثبسًگزی: ثْوي 

. 

 ارسؽیبثی ثیَؽیویبیی ٍیتبهیٌْبػٌَاى درط : 

رٍؽْبی هتذاٍل ثیَؽیویبیی جْت ارسیهبثی ٍضهؼیت ٍیتبهیٌْهب ٍ هشایهب ٍ      آؽٌبیی داًؾجَیبى ثبّذف کلی درط :  

 هؼبیت ّز یک

 
 

 اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:: در پبیبى اختصبصیاّذاف 
 را ؽزح دّذ A ،D ،E  ٍKارسیبثی ثیَؽیویبیی ٍیتبهیٌْبی  -1

 را ؽزح دّذ Cٍ ٍیتبهیي  Bارسیبثی ثیَؽیویبیی ٍیتبهیٌْبی گزٍُ  -2

 کبرثزد، هشایب ٍ هحذٍدیتْبی ّز یک را تحلیل کٌذ -3

 
 تزکیجی       /          هجبسی حضَری         /      رٍػ آهَسػ :  

 ذیؽبهل عبهبًِ ًَ ییاعالیذ پزٍصکتَر ، ٍیذٍئَ پزٍصکتَر ٍ کبهپیَتز ٍ ثب اعتفبدُ اس ًزم افشارّب  اهکبًبت آهَسؽی :

 فؼبلیت آهَسؽی :   تکلیف          /          پزٍصُ        /        تبالر گفتگَ

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 
  هٌجغ درط  :

 1-Krause Food , Nutrition and Diet therapy  
 2-   Nutritional Assessment    

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درط  

  ثخؼ اٍل درط 

  پزعؼ ٍ پبعخ ٍ اعتزاحت 

  ثخؼ دٍم درط 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ ثٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسؽیبثی درط 

 

 ّفذّنجلغِ 
 

 آسهَى پبیبى تزم
 


