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 (lesson Planطزح درس رٍساًِ )

 جلسِ اٍل
 

 کبرضٌبسی ػلَم تغذیِ هقطغ / رضتِ تحصیلی:             ػلَم تغذیِگزٍُ آهَسضی:                     بْذاضت اٍس: داًطکذُ

 99/11/5 تبریخ ارائِ درس : 99-00:  سبل تحصیلی

 8-12سبػت: ضٌبِ رٍس:  اصَل آهَسش ٍ هطبٍرُ تغذیِ:  ًبم درس )ٍاحذ(

 10 تؼذاد داًطجَیبى  : ، ػولیًظزی ًَع ٍاحذ:

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر هسئَل درس: 2 تؼذاد ٍاحذ:

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 30هذت کالس: 

 99 بْوي تبریخ تذٍیي/ببسًگزی:

. 

 توزیي هْبرتْبی السم بزای بزقزاری ارتببط هَثزػٌَاى درس : 

 اّویت اًجبم هطبٍرُ در فزایٌذ درهبى بیوبر ّذف کلی درس :  آضٌبیی داًطجَیبى بب

 
 هی رٍد:در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر : اختصبصیاّذاف 
 هْبرتْبی هَرد ًیبس بزای اًجبم هطبٍرُ ٍ بزقزاری ارتببط هَثز را اًجبم دّذتوزیي ػولی  -1

 
 

 /        تزکیبی         رٍش آهَسش :  حضَری         /       هجبسی

 ضبهل سبهبًِ ًَیذاهکبًبت آهَسضی :  اسالیذ پزٍصکتَر ، ٍیذٍئَ پزٍصکتَر ٍ کبهپیَتز ٍ بب استفبدُ اس ًزم افشارّبیی 

 /          پزٍصُ        /        تبالر گفتگَ      فؼبلیت آهَسضی :   تکلیف    

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 
  هٌبغ درس  :

  ،1393ًظزیِ ّب، هذلْب ٍ رٍضْبی آهَسش بْذاضت ٍ ارتقبء سالهت، ضجبػی سادُ، آثبر سبحبى 

  هتخصصیي رصین ضٌبس، قَام صذری، هزین، ًطز اًستیتَ تحقیقبت هْبرتْبی بزقزاری ارتببط ٍ آهَسش بزای

 1388تغذیِ، 

 Counseling skills for dietitians. Judy Gable,wiley, third edition, 2016 

 

  ِهذت سهبى:  دقیقِ هقذه 

 داًطکذُ ػلَم پشضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى

 هزکش هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَسش ػلَم پشضکی

 ٍاحذ بزًبهِ ریشی درسی ٍ آهَسضی
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 کلیبت درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 هذت سهبى :   دقیقِ

 :  دقیقِهذت سهبى 

 هذت سهبى:     دقیقِ

  هذت سهبى :  دقیقِ جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 هذت سهبى :  دقیقِ  ارسضیببی درس 
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 دٍمجلسِ 

 

 کبرضٌبسی ػلَم تغذیِ : بْذاضت اٍس                    گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رضتِ تحصیلی:داًطکذُ

 99/11/12تبریخ ارائِ درس :  99-00سبل تحصیلی:  

 8-12سبػت: ضٌبِ رٍس:  اصَل آهَسش ٍ هطبٍرُ تغذیِ:  ًبم درس )ٍاحذ(

 10تؼذاد داًطجَیبى  :  ، ػولیًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 2تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 30هذت کالس: 

 99 تبریخ تذٍیي/ببسًگزی: بْوي

 
 

 ضٌبسبیی هؼزٍفتزیي بزًبهِ ّبی تغذیِ جْبًیػٌَاى درس : 

 هؼزٍفتزیي بزًبهِ ّبی تغذیِ ای دًیب ّذف کلی درس :  آضٌبیی داًطجَیبى بب

 
 

 اّذاف اختصبصی: در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:
 هؼزٍفتزیي بزًبهِ ّبی تغذیِ ای دًیب را بطٌبسذ -1

 
 /        تزکیبی         /       هجبسی رٍش آهَسش :  حضَری        

 اهکبًبت آهَسضی :  اسالیذ پزٍصکتَر ، ٍیذٍئَ پزٍصکتَر ٍ کبهپیَتز ٍ بب استفبدُ اس ًزم افشارّبیی ضبهل سبهبًِ ًَیذ

 فؼبلیت آهَسضی :   تکلیف          /          پزٍصُ        /        تبالر گفتگَ

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 
  هٌبغ درس  :

  ،1393ًظزیِ ّب، هذلْب ٍ رٍضْبی آهَسش بْذاضت ٍ ارتقبء سالهت، ضجبػی سادُ، آثبر سبحبى 

  هْبرتْبی بزقزاری ارتببط ٍ آهَسش بزای هتخصصیي رصین ضٌبس، قَام صذری، هزین، ًطز اًستیتَ تحقیقبت

 1388تغذیِ، 

 Counseling skills for dietitians. Judy Gable,wiley, third edition, 2016 

 

  ِهذت سهبى:     دقیقِ هقذه 

 کلیبت درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 هذت سهبى :   دقیقِ

 هذت سهبى :  دقیقِ

 هذت سهبى:     دقیقِ

  هذت سهبى :  دقیقِ جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 هذت سهبى :  دقیقِ  ارسضیببی درس 
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 سَمجلسِ 
 

 کبرضٌبسی ػلَم تغذیِ : بْذاضت اٍس                    گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رضتِ تحصیلی:داًطکذُ

 99/11/19تبریخ ارائِ درس :  99-00سبل تحصیلی:  

 8-12سبػت: ضٌبِ رٍس:  اصَل آهَسش ٍ هطبٍرُ تغذیِ:  ًبم درس )ٍاحذ(

 10تؼذاد داًطجَیبى  :  ، ػولیًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 2تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 30هذت کالس: 

 99تبریخ تذٍیي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 ارسیببی یک بزًبهِ تغذیِ ای اًجبم ضذُ در سطح کطَری یب جْبًیػٌَاى درس : 

 بزًبهِ ّبی کطَری یب جْبًی ٍ ارسیببی آًْب ّذف کلی درس :  آضٌبیی داًطجَیبى بب

 
 

 اّذاف اختصبصی: در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:
 بزًبهِ ّبی هختلف تغذیِ ای دًیب را هَرد هقبیسِ ٍ ًقذ ٍ بزرسی قزار دّذ -1

 
 /        تزکیبی         رٍش آهَسش :  حضَری         /       هجبسی

 پزٍصکتَر ، ٍیذٍئَ پزٍصکتَر ٍ کبهپیَتز ٍ بب استفبدُ اس ًزم افشارّبیی ضبهل سبهبًِ ًَیذاهکبًبت آهَسضی :  اسالیذ 

 /          پزٍصُ        /        تبالر گفتگَ        فؼبلیت آهَسضی :   تکلیف  

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 
  هٌبغ درس  :

  ،1393ضجبػی سادُ، آثبر سبحبى، ًظزیِ ّب، هذلْب ٍ رٍضْبی آهَسش بْذاضت ٍ ارتقبء سالهت 

  هْبرتْبی بزقزاری ارتببط ٍ آهَسش بزای هتخصصیي رصین ضٌبس، قَام صذری، هزین، ًطز اًستیتَ تحقیقبت

 1388تغذیِ، 

 Counseling skills for dietitians. Judy Gable,wiley, third edition, 2016 

 

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیببی درس 
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 چْبرمجلسِ 
 

 کبرضٌبسی ػلَم تغذیِ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رضتِ تحصیلی: : بْذاضت اٍس                    گزٍُداًطکذُ

 99/11/26تبریخ ارائِ درس :  99-00سبل تحصیلی:  

 8-12سبػت: ضٌبِ رٍس:  اصَل آهَسش ٍ هطبٍرُ تغذیِ:  ًبم درس )ٍاحذ(

 10تؼذاد داًطجَیبى  :  ، ػولیًَع ٍاحذ: ًظزی

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَرهسئَل درس:  2تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 30هذت کالس: 

 99تبریخ تذٍیي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 ارائِ تَصیِ ّبی تغذیِ ای بِ یک بیوبر بز اسبس هَارد آهَسش دادُ ضذُػٌَاى درس : 

 ًحَُ کبربزد تَصیِ ّبی تغذیِ ای ّذف کلی درس :  آضٌبیی داًطجَیبى بب

 
 

 اختصبصی: در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:اّذاف 
 قبدر ببضذ تَصیِ ّبی تغذیِ ای را بز اسبس رٍش آهَسش دادُ ضذُ ارائِ دّذ -1

 
 /        تزکیبی         رٍش آهَسش :  حضَری         /       هجبسی

 اس ًزم افشارّبیی ضبهل سبهبًِ ًَیذ اهکبًبت آهَسضی :  اسالیذ پزٍصکتَر ، ٍیذٍئَ پزٍصکتَر ٍ کبهپیَتز ٍ بب استفبدُ

 فؼبلیت آهَسضی :   تکلیف          /          پزٍصُ        /        تبالر گفتگَ

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 
  هٌبغ درس  :

  ،1393ًظزیِ ّب، هذلْب ٍ رٍضْبی آهَسش بْذاضت ٍ ارتقبء سالهت، ضجبػی سادُ، آثبر سبحبى 

 آهَسش بزای هتخصصیي رصین ضٌبس، قَام صذری، هزین، ًطز اًستیتَ تحقیقبت  هْبرتْبی بزقزاری ارتببط ٍ

 1388تغذیِ، 

 Counseling skills for dietitians. Judy Gable,wiley, third edition, 2016 

 

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 30سهبى :   هذت 

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیببی درس 
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 پٌجنجلسِ 
 

 کبرضٌبسی ػلَم تغذیِ : بْذاضت اٍس                    گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رضتِ تحصیلی:داًطکذُ

 99/12/3تبریخ ارائِ درس :  99-00سبل تحصیلی:  

 8-12سبػت: ضٌبِ رٍس:  :  ًبم درس )ٍاحذ(

 10تؼذاد داًطجَیبى  :  ، ػولیًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 2تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 30هذت کالس: 

 99تذٍیي/ببسًگزی: بْوي تبریخ 

. 

 ایفبی ًقص بزای اًجبم هصبحبِ بِ یک بیوبر فزضیػٌَاى درس : 

 ًحَُ هصبحبِ بب بیوبر ّذف کلی درس :  آضٌبیی داًطجَیبى بب

 
 

 اّذاف اختصبصی: در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:
 هصبحبِ بب یک بیوبر فزضی را بِ طَر صحیح اًجبم دّذ -1

 
 /        تزکیبی         حضَری         /       هجبسیرٍش آهَسش :  

 اهکبًبت آهَسضی :  اسالیذ پزٍصکتَر ، ٍیذٍئَ پزٍصکتَر ٍ کبهپیَتز ٍ بب استفبدُ اس ًزم افشارّبیی ضبهل سبهبًِ ًَیذ

 فؼبلیت آهَسضی :   تکلیف          /          پزٍصُ        /        تبالر گفتگَ

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 
  هٌبغ درس  :

  ،1393ًظزیِ ّب، هذلْب ٍ رٍضْبی آهَسش بْذاضت ٍ ارتقبء سالهت، ضجبػی سادُ، آثبر سبحبى 

  هْبرتْبی بزقزاری ارتببط ٍ آهَسش بزای هتخصصیي رصین ضٌبس، قَام صذری، هزین، ًطز اًستیتَ تحقیقبت

 1388تغذیِ، 

 Counseling skills for dietitians. Judy Gable,wiley, third edition, 2016 

 

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیببی درس 
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 ضطنجلسِ 
 

 کبرضٌبسی ػلَم تغذیِ : بْذاضت اٍس                    گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رضتِ تحصیلی:داًطکذُ

 99/12/10تبریخ ارائِ درس :  99-00سبل تحصیلی:  

 8-12سبػت: ضٌبِ رٍس:  اصَل آهَسش ٍ هطبٍرُ تغذیِ:  ًبم درس )ٍاحذ(

 10تؼذاد داًطجَیبى  :  ، ػولیًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 2تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 30هذت کالس: 

 99تبریخ تذٍیي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 تغذیِ ای طزاحی ٍ پیص آسهَى یک رسبًِػٌَاى درس : 

 ًحَُ طزاحی ٍ پیص آسهَى رسبًِ ّبی تغذیِ ای ّذف کلی درس :  آضٌبیی داًطجَیبى بب

 
 

 اّذاف اختصبصی: در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:
 قبدر ببضذ یک رسبًِ تغذیِ ای را طزاحی ًوَدُ ٍ هَرد پیص آسهَى قزار دّذ -1

 
 /        تزکیبی         رٍش آهَسش :  حضَری         /       هجبسی

 اهکبًبت آهَسضی :  اسالیذ پزٍصکتَر ، ٍیذٍئَ پزٍصکتَر ٍ کبهپیَتز ٍ بب استفبدُ اس ًزم افشارّبیی ضبهل سبهبًِ ًَیذ

 /          پزٍصُ        /        تبالر گفتگَ     فؼبلیت آهَسضی :   تکلیف     

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 
  هٌبغ درس  :

  ،1393ًظزیِ ّب، هذلْب ٍ رٍضْبی آهَسش بْذاضت ٍ ارتقبء سالهت، ضجبػی سادُ، آثبر سبحبى 

  هْبرتْبی بزقزاری ارتببط ٍ آهَسش بزای هتخصصیي رصین ضٌبس، قَام صذری، هزین، ًطز اًستیتَ تحقیقبت

 1388تغذیِ، 

 Counseling skills for dietitians. Judy Gable,wiley, third edition, 2016 

 

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیببی درس 
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 ّفتنجلسِ 
 

 کبرضٌبسی ػلَم تغذیِ : بْذاضت اٍس                    گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رضتِ تحصیلی:داًطکذُ

 99/12/17تبریخ ارائِ درس :  99-00سبل تحصیلی:  

 8-12سبػت: ضٌبِ رٍس:  اصَل آهَسش ٍ هطبٍرُ تغذیِ:  ًبم درس )ٍاحذ(

 10تؼذاد داًطجَیبى  :  ، ػولیًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 2تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 30هذت کالس: 

 99تبریخ تذٍیي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 تْیِ ٍسبیل کوک آهَسضی ٍ بِ کبر بزدى آًْبػٌَاى درس : 

 کبربزد آًْب ٍسبیل کوک آهَسضی ٍ ّذف کلی درس :  آضٌبیی داًطجَیبى بب

 
 

 اّذاف اختصبصی: در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:
 قبدر ببضذ بِ هٌظَر اًجبم هطبٍرُ تغذیِ ای، ٍسبیل کوک آهَسضی را هَرد استفبدُ قزار دّذ -1

 
 /        تزکیبی         رٍش آهَسش :  حضَری         /       هجبسی

 ٍیذٍئَ پزٍصکتَر ٍ کبهپیَتز ٍ بب استفبدُ اس ًزم افشارّبیی ضبهل سبهبًِ ًَیذاهکبًبت آهَسضی :  اسالیذ پزٍصکتَر ، 

 /          پزٍصُ        /        تبالر گفتگَ     فؼبلیت آهَسضی :   تکلیف     

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 
  هٌبغ درس  :

  ،ُ1393آثبر سبحبى، ًظزیِ ّب، هذلْب ٍ رٍضْبی آهَسش بْذاضت ٍ ارتقبء سالهت، ضجبػی ساد 

  هْبرتْبی بزقزاری ارتببط ٍ آهَسش بزای هتخصصیي رصین ضٌبس، قَام صذری، هزین، ًطز اًستیتَ تحقیقبت

 1388تغذیِ، 

 Counseling skills for dietitians. Judy Gable,wiley, third edition, 2016 

 

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیببی درس 
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 ّطتنجلسِ 
 

 کبرضٌبسی ػلَم تغذیِ تغذیِ             هقطغ / رضتِ تحصیلی:: بْذاضت اٍس                    گزٍُ آهَسضی: ػلَم داًطکذُ

 99/12/24تبریخ ارائِ درس :  99-00سبل تحصیلی:  

 8-12سبػت: ضٌبِ رٍس:  اصَل آهَسش ٍ هطبٍرُ تغذیِ:  ًبم درس )ٍاحذ(

 10تؼذاد داًطجَیبى  :  ، ػولیًَع ٍاحذ: ًظزی

 ػبضَرپَرهسئَل درس: دکتز هْکبهِ  2تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 30هذت کالس: 

 99تبریخ تذٍیي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 تحلیل ػَاهل هذاخلِ گز در تغییز رفتبرػٌَاى درس : 

 ػَاهل هذاخلِ گز ٍ ًقص آًْب در تغییز رفتبر ّذف کلی درس :  آضٌبیی داًطجَیبى بب

 
 

 اًتظبر هی رٍد:اّذاف اختصبصی: در پبیبى اس فزاگیز 
 قبدر ببضذ ػَاهل هذاخلِ گز را ضٌبسبیی ٍ در حذ اهکبى حذف ًوبیذ -1

 
 /        تزکیبی         رٍش آهَسش :  حضَری         /       هجبسی

 اهکبًبت آهَسضی :  اسالیذ پزٍصکتَر ، ٍیذٍئَ پزٍصکتَر ٍ کبهپیَتز ٍ بب استفبدُ اس ًزم افشارّبیی ضبهل سبهبًِ ًَیذ

 /          پزٍصُ        /        تبالر گفتگَ     فؼبلیت آهَسضی :   تکلیف     

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 
  هٌبغ درس  :

  ،1393ًظزیِ ّب، هذلْب ٍ رٍضْبی آهَسش بْذاضت ٍ ارتقبء سالهت، ضجبػی سادُ، آثبر سبحبى 

  ،قَام صذری، هزین، ًطز اًستیتَ تحقیقبت هْبرتْبی بزقزاری ارتببط ٍ آهَسش بزای هتخصصیي رصین ضٌبس

 1388تغذیِ، 

 Counseling skills for dietitians. Judy Gable,wiley, third edition, 2016 

 

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیببی درس 

 
  



10 

 

 ًْنجلسِ 
 

 کبرضٌبسی ػلَم تغذیِ : بْذاضت اٍس                    گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رضتِ تحصیلی:داًطکذُ

 00/1/15تبریخ ارائِ درس :  99-00سبل تحصیلی:  

 8-12سبػت: ضٌبِ رٍس:  اصَل آهَسش ٍ هطبٍرُ تغذیِ:  ًبم درس )ٍاحذ(

 10تؼذاد داًطجَیبى  :  ، ػولیًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 2تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 30هذت کالس: 

 99بْوي  تبریخ تذٍیي/ببسًگزی:

. 
 آسهَى هیبى تزم
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 دّنجلسِ 
 

 کبرضٌبسی ػلَم تغذیِ : بْذاضت اٍس                    گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رضتِ تحصیلی:داًطکذُ

 00/1/22تبریخ ارائِ درس :  99-00سبل تحصیلی:  

 8-12سبػت: ضٌبِ رٍس:  اصَل آهَسش ٍ هطبٍرُ تغذیِ:  ًبم درس )ٍاحذ(

 10تؼذاد داًطجَیبى  :  ، ػولیًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 2تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 30هذت کالس: 

 99تبریخ تذٍیي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 هحتَای آهَسش تغذیِػٌَاى درس : 

 هٌبسب آهَسش تغذیِ در جلسبت هطبٍرُهحتَای  ّذف کلی درس :  آضٌبیی داًطجَیبى بب

 
 

 اّذاف اختصبصی: در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:
 قبدر ببضذ هحتَای هٌبسب آهَسش تغذیِ را بطٌبسذ ٍ در جلسبت هطبٍرُ اس آًْب استفبدُ ًوبیذ -1

 
 /        تزکیبی         رٍش آهَسش :  حضَری         /       هجبسی

 اسالیذ پزٍصکتَر ، ٍیذٍئَ پزٍصکتَر ٍ کبهپیَتز ٍ بب استفبدُ اس ًزم افشارّبیی ضبهل سبهبًِ ًَیذ  اهکبًبت آهَسضی :

 /          پزٍصُ        /        تبالر گفتگَ     فؼبلیت آهَسضی :   تکلیف     

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 
  هٌبغ درس  :

 1393سالهت، ضجبػی سادُ، آثبر سبحبى،  ًظزیِ ّب، هذلْب ٍ رٍضْبی آهَسش بْذاضت ٍ ارتقبء 

  هْبرتْبی بزقزاری ارتببط ٍ آهَسش بزای هتخصصیي رصین ضٌبس، قَام صذری، هزین، ًطز اًستیتَ تحقیقبت

 1388تغذیِ، 

 Counseling skills for dietitians. Judy Gable,wiley, third edition, 2016 

 

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

  درسکلیبت  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیببی درس 
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 یبسدّنجلسِ 
 

 کبرضٌبسی ػلَم تغذیِ گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رضتِ تحصیلی: : بْذاضت اٍس                   داًطکذُ

 00/1/29تبریخ ارائِ درس :  99-00سبل تحصیلی:  

 8-12سبػت: ضٌبِ رٍس:  اصَل آهَسش ٍ هطبٍرُ تغذیِ:  ًبم درس )ٍاحذ(

 10تؼذاد داًطجَیبى  :  ، ػولیًَع ٍاحذ: ًظزی

 درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَرهسئَل  2تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 30هذت کالس: 

 99تبریخ تذٍیي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 تذٍیي یک بزًبهِ آهَسش تغذیِ بزای تغییز رفتبر گزٍُ ّذف )آهَسش فزدی(ػٌَاى درس : 

 ًحَُ تذٍیي بزًبهِ آهَسش تغذیِ ای فزدی  ّذف کلی درس :  آضٌبیی داًطجَیبى بب

 
 

 پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد: اّذاف اختصبصی: در
 قبدر ببضذ یک بزًبهِ  تغذیِ ای فزدی را طزاحی ًوبیذ -1

 
 /        تزکیبی         رٍش آهَسش :  حضَری         /       هجبسی

 پزٍصکتَر ٍ کبهپیَتز ٍ بب استفبدُ اس ًزم افشارّبیی ضبهل سبهبًِ ًَیذاهکبًبت آهَسضی :  اسالیذ پزٍصکتَر ، ٍیذٍئَ 

 /          پزٍصُ        /        تبالر گفتگَ     فؼبلیت آهَسضی :   تکلیف     

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 
  هٌبغ درس  :

  1393سبحبى، ًظزیِ ّب، هذلْب ٍ رٍضْبی آهَسش بْذاضت ٍ ارتقبء سالهت، ضجبػی سادُ، آثبر 

  هْبرتْبی بزقزاری ارتببط ٍ آهَسش بزای هتخصصیي رصین ضٌبس، قَام صذری، هزین، ًطز اًستیتَ تحقیقبت

 1388تغذیِ، 

 Counseling skills for dietitians. Judy Gable,wiley, third edition, 2016 

 

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیببی درس 
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 دٍاسدّنجلسِ 
 

 کبرضٌبسی ػلَم تغذیِ تغذیِ             هقطغ / رضتِ تحصیلی: : بْذاضت اٍس                    گزٍُ آهَسضی: ػلَمداًطکذُ

 00/2/5تبریخ ارائِ درس :  99-00سبل تحصیلی:  

 8-12سبػت: ضٌبِ رٍس:  اصَل آهَسش ٍ هطبٍرُ تغذیِ:  ًبم درس )ٍاحذ(

 10تؼذاد داًطجَیبى  :  ، ػولیًَع ٍاحذ: ًظزی

 ػبضَرپَرهسئَل درس: دکتز هْکبهِ  2تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 30هذت کالس: 

 99تبریخ تذٍیي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 تذٍیي یک بزًبهِ آهَسش تغذیِ بزای تغییز رفتبر گزٍُ ّذف )آهَسش گزٍّی(ػٌَاى درس : 

 ًحَُ تذٍیي بزًبهِ آهَسش تغذیِ گزٍّی ّذف کلی درس :  آضٌبیی داًطجَیبى بب

 
 

 پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد: اختصبصی: دراّذاف 
 قبدر ببضذ یک بزًبهِ آهَسش تغذیِ گزٍّی را طزاحی ًوبیذ -1

 
 /        تزکیبی         رٍش آهَسش :  حضَری         /       هجبسی

 افشارّبیی ضبهل سبهبًِ ًَیذاهکبًبت آهَسضی :  اسالیذ پزٍصکتَر ، ٍیذٍئَ پزٍصکتَر ٍ کبهپیَتز ٍ بب استفبدُ اس ًزم 

 /          پزٍصُ        /        تبالر گفتگَ     فؼبلیت آهَسضی :   تکلیف     

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 
  هٌبغ درس  :

  ،1393ًظزیِ ّب، هذلْب ٍ رٍضْبی آهَسش بْذاضت ٍ ارتقبء سالهت، ضجبػی سادُ، آثبر سبحبى 

  ٍ آهَسش بزای هتخصصیي رصین ضٌبس، قَام صذری، هزین، ًطز اًستیتَ تحقیقبت هْبرتْبی بزقزاری ارتببط

 1388تغذیِ، 

 Counseling skills for dietitians. Judy Gable,wiley, third edition, 2016 

 

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 30   هذت سهبى :

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیببی درس 
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 سیشدّنجلسِ 
 

 کبرضٌبسی ػلَم تغذیِ : بْذاضت اٍس                    گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رضتِ تحصیلی:داًطکذُ

 00/2/12تبریخ ارائِ درس :  99-00سبل تحصیلی:  

 8-12سبػت: ضٌبِ رٍس:  اصَل آهَسش ٍ هطبٍرُ تغذیِ:  ًبم درس )ٍاحذ(

 10تؼذاد داًطجَیبى  :  ، ػولیًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 2تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 30هذت کالس: 

 99تبریخ تذٍیي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 تذٍیي یک بزًبهِ آهَسش تغذیِ بز اسبس تئَری تغییز رفتبرػٌَاى درس : 

 ًحَُ طزاحی بزًبهِ آهَسش تغذیِ بز اسبس تئَری تغییز رفتبر ّذف کلی درس :  آضٌبیی داًطجَیبى بب

 
 

 پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد: اّذاف اختصبصی: در
 قبدر ببضذ یک بزًبهِ آهَسش تغذیِ بز اسبس تئَری تغییز رفتبر طزاحی ًوبیذ -1

 
 /        تزکیبی         رٍش آهَسش :  حضَری         /       هجبسی

 افشارّبیی ضبهل سبهبًِ ًَیذاهکبًبت آهَسضی :  اسالیذ پزٍصکتَر ، ٍیذٍئَ پزٍصکتَر ٍ کبهپیَتز ٍ بب استفبدُ اس ًزم 

 /          پزٍصُ        /        تبالر گفتگَ     فؼبلیت آهَسضی :   تکلیف     

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 
  هٌبغ درس  :

  ،1393ًظزیِ ّب، هذلْب ٍ رٍضْبی آهَسش بْذاضت ٍ ارتقبء سالهت، ضجبػی سادُ، آثبر سبحبى 

  ٍ آهَسش بزای هتخصصیي رصین ضٌبس، قَام صذری، هزین، ًطز اًستیتَ تحقیقبت هْبرتْبی بزقزاری ارتببط

 1388تغذیِ، 

 Counseling skills for dietitians. Judy Gable,wiley, third edition, 2016 

 

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 30   هذت سهبى :

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیببی درس 

 
 
 
 



15 

 

 چْبردّنجلسِ 
 

 کبرضٌبسی ػلَم تغذیِ : بْذاضت اٍس                    گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رضتِ تحصیلی:داًطکذُ

 00/2/19تبریخ ارائِ درس :  99-00سبل تحصیلی:  

 8-12سبػت: ضٌبِ رٍس:  اصَل آهَسش ٍ هطبٍرُ تغذیِ:  ًبم درس )ٍاحذ(

 10تؼذاد داًطجَیبى  :  ، ػولیًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 2تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 30هذت کالس: 

 99تبریخ تذٍیي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 ارائِ بزًبهِ آهَسش تغذیِ بزای فزد هبتال بِ دیببتػٌَاى درس : 

 ًحَُ طزاحی بزًبهِ آهَسش تغذیِ بزای فزد هبتال بِ دیببت ّذف کلی درس :  آضٌبیی داًطجَیبى بب

 
 

 پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد: اّذاف اختصبصی: در
 طزاحی ًوبیذ بزای فزد هبتال بِ دیببتقبدر ببضذ یک بزًبهِ آهَسش تغذیِ  -1

 
 /        تزکیبی         رٍش آهَسش :  حضَری         /       هجبسی

 افشارّبیی ضبهل سبهبًِ ًَیذاهکبًبت آهَسضی :  اسالیذ پزٍصکتَر ، ٍیذٍئَ پزٍصکتَر ٍ کبهپیَتز ٍ بب استفبدُ اس ًزم 

 /          پزٍصُ        /        تبالر گفتگَ     فؼبلیت آهَسضی :   تکلیف     

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 
  هٌبغ درس  :

  ،1393ًظزیِ ّب، هذلْب ٍ رٍضْبی آهَسش بْذاضت ٍ ارتقبء سالهت، ضجبػی سادُ، آثبر سبحبى 

  ٍ آهَسش بزای هتخصصیي رصین ضٌبس، قَام صذری، هزین، ًطز اًستیتَ تحقیقبت هْبرتْبی بزقزاری ارتببط

 1388تغذیِ، 

 Counseling skills for dietitians. Judy Gable,wiley, third edition, 2016 

 

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 30   هذت سهبى :

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیببی درس 
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 پبًشدّنجلسِ 
 

 کبرضٌبسی ػلَم تغذیِ : بْذاضت اٍس                    گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رضتِ تحصیلی:داًطکذُ

 00/2/26تبریخ ارائِ درس :  99-00سبل تحصیلی:  

 8-12سبػت: ضٌبِ رٍس:  اصَل آهَسش ٍ هطبٍرُ تغذیِ:  ًبم درس )ٍاحذ(

 10تؼذاد داًطجَیبى  :  ، ػولیًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 2تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 30هذت کالس: 

 99تبریخ تذٍیي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 ارائِ بزًبهِ آهَسش تغذیِ بزای فزد هبتال بِ چبقیػٌَاى درس : 

 بزای فزد هبتال بِ چبقیًحَُ طزاحی بزًبهِ آهَسش تغذیِ  ّذف کلی درس :  آضٌبیی داًطجَیبى بب

 
 

 پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد: اّذاف اختصبصی: در
 طزاحی ًوبیذ بزای فزد هبتال بِ چبقیقبدر ببضذ یک بزًبهِ آهَسش تغذیِ  -1

 
 /        تزکیبی         رٍش آهَسش :  حضَری         /       هجبسی

 اهکبًبت آهَسضی :  اسالیذ پزٍصکتَر ، ٍیذٍئَ پزٍصکتَر ٍ کبهپیَتز ٍ بب استفبدُ اس ًزم افشارّبیی ضبهل سبهبًِ ًَیذ

 /          پزٍصُ        /        تبالر گفتگَ     فؼبلیت آهَسضی :   تکلیف     

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 
  هٌبغ درس  :

  ،1393ًظزیِ ّب، هذلْب ٍ رٍضْبی آهَسش بْذاضت ٍ ارتقبء سالهت، ضجبػی سادُ، آثبر سبحبى 

 َام صذری، هزین، ًطز اًستیتَ تحقیقبت هْبرتْبی بزقزاری ارتببط ٍ آهَسش بزای هتخصصیي رصین ضٌبس، ق

 1388تغذیِ، 

 Counseling skills for dietitians. Judy Gable,wiley, third edition, 2016 

 

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیببی درس 
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 ضبًشدّنجلسِ 
 

 کبرضٌبسی ػلَم تغذیِ : بْذاضت اٍس                    گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ             هقطغ / رضتِ تحصیلی:داًطکذُ

 00/3/3تبریخ ارائِ درس :  99-00سبل تحصیلی:  

 8-12سبػت: ضٌبِ رٍس:  اصَل آهَسش ٍ هطبٍرُ تغذیِ:  ًبم درس )ٍاحذ(

 10تؼذاد داًطجَیبى  :  ، ػولیًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 2تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 30هذت کالس: 

 99تبریخ تذٍیي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 ارائِ بزًبهِ آهَسش تغذیِ بزای فزد هبتال بِ بیوبریْبی قلبی ػزٍقیػٌَاى درس : 

 بزای فزد هبتال بِ بیوبریْبی قلبی ػزٍقیًحَُ طزاحی بزًبهِ آهَسش تغذیِ  ّذف کلی درس :  آضٌبیی داًطجَیبى بب

 
 

 پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد: اّذاف اختصبصی: در
 طزاحی ًوبیذ بزای فزد هبتال بِ بیوبریْبی قلبی ػزٍقیقبدر ببضذ یک بزًبهِ آهَسش تغذیِ  -1

 
 /        تزکیبی         رٍش آهَسش :  حضَری         /       هجبسی

 ًَیذ اهکبًبت آهَسضی :  اسالیذ پزٍصکتَر ، ٍیذٍئَ پزٍصکتَر ٍ کبهپیَتز ٍ بب استفبدُ اس ًزم افشارّبیی ضبهل سبهبًِ

 /          پزٍصُ        /        تبالر گفتگَ     فؼبلیت آهَسضی :   تکلیف     

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 
  هٌبغ درس  :

  ،1393ًظزیِ ّب، هذلْب ٍ رٍضْبی آهَسش بْذاضت ٍ ارتقبء سالهت، ضجبػی سادُ، آثبر سبحبى 

  ضٌبس، قَام صذری، هزین، ًطز اًستیتَ تحقیقبت هْبرتْبی بزقزاری ارتببط ٍ آهَسش بزای هتخصصیي رصین

 1388تغذیِ، 

 Counseling skills for dietitians. Judy Gable,wiley, third edition, 2016 

 

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیببی درس 

 
 جلسِ ّفذّن:

 آسهَى پبیبى تزم


